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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Investasi  

2.1.1 Pengertian Investasi  

Menurut Gumanti (2011:3) investasi adalah : 

“Melakukan pengorbanan pada hari ini untuk memperoleh manfaat 

lebih baik di waktu yang akan datang”. 

Menurut Tandelilin (2010:2) inevstasi adalah : 

“Komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di 

masa yang akan datang”. 

Menurut Fahmi (2012:3) dapat didefinisikan : 

“Sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan 

dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan 

akan memberikan tambahan keuntungan (compounding)” 

Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa investasi adalah 

komitmen seseorang untuk mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya 

agar mendapatkan keuntungan atas dana tersebut di masa yang akan datang. 

Namun. Selain mengharapkan keuntungan investor juga harus dapat menanggung 

segala kemungkinan akibat dari keputusan investasi.  

2.1.2 Proses Investasi 

Sebelum melakukan investasi, investor harus mengetahui terlebih dahulu 

proses investasi. Menurut Husnan (2009:39) proses tersebut adalah   :
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1. Sebelum melakukan investasi, seorang investor tentunya harus memahami 

terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam melakukan investasi. Menentukan 

kebijakan investasi Dalam tahap ini, pemodal menentukan apa tujuan 

investasinya dan berapa banyak inevstasi yang akan dilakukan. Karena ada 

hubungan yang positif antara risiko dan keuntungan investasi, jika pemodal 

mengingkinkan keuntungan yang tinggi maka risiko pemodal tinggi. Maka 

pemodal sulit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya 

dengan resiko yang kecil. Karena akan terdapat berbagai faktor yang tidak 

dapat diduga yang menyebabkan kerugian bagi pemodal.Sehingga sebelum 

melakukan investasi pemodal harus menentukan jumlah dana yang akan 

diinvestasikan mempengaruhi keuntangan yang diharapkan dan risko yang 

ditanggung dalam berbagai saham, akan menanggung risiko yang lebih 

tinggi dari pemodal yang menggunakan seratus persen modalnya sendiri. 

2. Analisis Sekuritas 

Salah satu tujuan kegiatan ini adalah ini adalah mendeteksi mana yang 

nampaknya mispriced. Bisa dilakukan dengan analisis teknikal dana analisis 

fundamental. Analisis teknikal menggunakan data (perubahan) harga pada 

masa lalu agar untuk memperkirakan harga pada masa yang akan datang. 

Analisis fundamental berupaya mengindentifikasi prospek perusahaan 

dengan melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk bisa 

memperkirakan harga saham di masa yang akan datang.  
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3. Pembentukan Portofolio  

Tahap ini menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan 

dipilih, dan berapa proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-

masing sekuritas tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko atas 

investasi yang dilakukan. 

4. Melakukan Revisi Portofolio 

Tahap ini merupakan pengulangan tiga tahap sebelumnya, dengan maksud 

kalau perlu melakukan perubahan terhadap portofolio yang telah dimiliki. 

5. Evaluasi Kinerja Portofolio  

Dalam tahap ini pemodal melakukab penilaian terhadap kinerja portofolio, 

baik dalam aspek tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang 

ditanggung. 

2.1.3 Sifat Investor  

Dalam berinvestasi pemodal harus dapat melakukan perimbangan risiko dan 

return. Karena, perimbangan risiko dan return dapat menujukkan bagaimana 

seorang investor mengambil keputusan investasi, yaitu dengan membandingkan 

tingkat risiko dan return atas investor yang dilakukannya. Mengenai sifat investor 

tersebut menurut Gumanti (2011:16) ada tiga sifat investor, yaitu : 

1. Risk averse  

Investor risk averse adalah tipe penghindar risiko. Investor akan 

memilih jenis investasi yang menawarkan kepastian return lebih tinggi 

untuk tingkat risiko tertentu. Investor tipe ini tidak menyukai risiko yang 
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tinggi tetapi mengharapkan return yang tinggi. Artinya, investor tipe ini 

hanya memilih investasi yang aman-aman saja atau tidak berisiko 

dengan return yang tinggi.  

2. Risk Neutral  

Investor tipe risk neutral memiliki keseimbangan terhadap perimbangan 

antara risiko dengan return. Kelompok investor seperti ini akan 

mengambil investasi menerima investasi yang menawarkan return dan 

risiko yang seimbang. 

3. Risk Seeker  

Kelompok investor risk seeker ini akan mengambil alternatif investasi 

yang mengandung risiko tinggi walaupun kandeungan return-nya 

rendah. Kelompok ini dapat diidentikan dengan spekulan. 

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi  

Hal yang paling penting dalam berinvestasi hal yang harus diperhatikan 

adalah memahami lingkungan. Lingkungan di sini adalah adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi atau seringkali dijadikan pertimbangan oleh investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Menurut Gumanti (2011:4) faktor tersebut 

adalah : 

1. Faktor Makro  

Faktor makro yang dapat mempengaruhi investasi anatara lain inflasi, 

pengguran, suku bunga, dan nilai tukar matta uang. Faktor makro ini 

merupakan faktor yang mempengaruhi pasar sekuritas secara 

keseluruhan. Artinya, semua sekuritas yang diperdagangkan akan 
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terpengaruh oleh faktor ini dan tidak ada satu sekuritaspun yang mampu 

terbebas dari efek perubahan makro ekonomi. 

2. Faktor Industri  

Faktor industri akan berpengaruh terhadap harga sekuritas. Hal ini 

disebabkan oleh kenytaaan bahwa ada beberapa industri yang sensitif 

terhadap perbuhan-perubahan, naik itu peraturan atu kebijakan maupun 

tren dalam industri tersbut.  

3.  Faktor Mikro  

Faktor mikro atau seringkali disebut faktor fundamental interna, 

biasanya terkait dengan kinerja perusahaan terhadap harga sekuritasnya. 

Ada kecenderungan bahwa harga sekuritas suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan oleh investor mengenai 

perusahaan tersebut . 

2.1.5 Jenis-jenis Investasi  

Menurut Gumanti (2011:25) ada beberapa jenis sekuritas yang tersedia di 

pasar yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk berinvestasi oleh para investor. 

Berikut ini beberapa sekuritas umum yang ada di pasar. 

1. Surat Utang atau Obligasi  

Surat utang atau obligasi merupakan bukti kepemilikan utang investor 

atas perusahaan atau pemerintah. Pembayaran yang akan dilakukan oleh 

penerbit di masa yang akan datang merupakan investasi. Sehingga, surat 

utang sering disebut dengan investasi yang memilki penghasilan tetap. 
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2. Saham (stock)  

Saham merupakan bukti kepemilikan dalam suatu badan usaha. Saham 

biasanya memberikan pembagian tunai kepada pemegang sahamnya 

yang disebut deviden.  

3. Real Estate dan Sekuritas Real Estate 

Investasi dalam bentuk real estate dan sekuritas real estate  menujukkan 

tren yang meningkat pada satu dasawarsa terakhir, khususnya pada saat 

perekonomian sedang mengalami pertumbuhan yang menggembirakan.  

4. Benda Logam dan Benda Tangibel Lain 

Kesempatan berinvestasi dalam bentuk nyata atau riil dapat berupa 

investasi dalam logam mulia (emas) atau perak. Investasi bentuk lainnya 

dapat beruapa karya seni, uang logam, barangantik, kuda dan lain 

sebagainya. 

5. Futures dan opsi  

Future contract adalah kewajiban untuk membeli atau menjual suatu 

bentuk invesatsi atau komoditas pada hari tertentu di masa mendatang. 

Opsi (option) adalah bentuk investasi yang memberikan hak kepada 

pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu bentuk investasi atau 

komoditas pada hari tertentu dan hari yang sudah ditetapkan di masa 

yang akan datang. 
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6. Mata Uang Asing  

Selama ini nilai tukar antara negara (foreign currencies) berubah secara 

konstan, adalah sesutu kemungkinana untuk, menggap bahwa mata uang 

asing sebagai sarana investasi. Adanya peningkatan dalam tingkat 

bunga di negara asing atau berubahnya tingkat inflasi menyebabkan 

semakin mungkin bagi investor untuk berspekulasi terhadap mata uang 

asing. Hal ini terkait dengan harapan investor bahwa akan terjadi 

peruabahan daya beli dan kemampuan masyarakat di negara dengan 

pola pergerakan inflasi dan suku bunga bervariasi. 

7.  Portofolio  

Portofolio seorang investor berarti sekumpulan aset atau sekuritas yang 

dimiliki oleh seseorang (investor). suatu portofolio sering diartikan 

sebagi bagian dari kelompok sekuritas atau aset yang dimiliki seseorang 

yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. 

2.2 Saham  

2.2.1 Pengertian Saham  

Menurut Gumanti (2011:31) saham adalah : 

“Bukti penyertaan kepemilikan pada suatu perusahaan, apakah itu 

perseroan terbatas atau perusahaan publik” 
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Menurut Tandelilin (2010:32) saham merupakan : 

“Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset 
perusahaan yang   menerbitkan saham. Sebagai pemilik, pemegang 
saham suatu perusahaan mempunyai hak suara proporsional pada 
saham suatu peruahaan antara lain pada persetujuan keputusan dalam 
rapat untuk pemegang saham” 
 
Menurut Surat Keputusan Mentri Keuangan RI No. 1548/KMK 

013/1990, saham adalah penyertaan modal dalam pemilikan Perseroan Terbatas. 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa saham 

merupakan bukti kepemilikan perusahaan atau badan usaha. Seseorang dapat 

dikatakan pemilik saham apabila sudah disebut pada Daftar Pemegang Sagam 

(DPS).  

 Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh 

publik, yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preferred 

stock).(Fahmi,2012). 

2.3 Return dan Risiko pada Saham 

2.3.1 Return  

Menurut Tandelilin (2010:7) return merupakan : 

“Salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga 

merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas  

investasi yang dilakukannya.”   
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Menurut Gumanti (2011:21) return merupakan : 

“Jumlah pendapatam ditambah dengan kelebihan keuntungan (capital 

gain) atau kerugian (capital loss) yang diperoleh oleh investor atas suatu 

investasi pada suatu aset atau sekuritas”. 

 Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa return 

adalah salah satu motivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan 

atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Return 

merupakan jumlah pendapatan ditambah dengan kelebihan keuntungan (capital 

gain) atau kerugian (capital loss) yang diperoleh dari investor atas investasi pada 

satu sekuritas. Terdapat dua return, yaitu return yang diharapkan oleh investor atau 

return ekspektasi dan juga return yang terelisasi. 

 Return dapat dibedakan menjadi return aktual (actual return) dan return 

harapan (expected return). Menurut Tandelilin (2010:10) return harapan adalah : 

“Tingkat return yang diantisipasi investor dimasa yang akan datang” 

Sedangkan return aktual menurut Tandelilin (2010:10) adalah : 

“Tingkat return yang diperoleh investor” 

Return yang sesungguhnya (realized return) dapat lebih besar maupun lebih 

kecil dari pada expected return. Ketika terjadi perbedaan nilai expected return dan 

actual return adalah hal tersebut menjadi risiko bagi investor. Inti dari proses 

investasi adalah memperhitungkan kemungkinan melencengnya realized return 

terhadap expected return
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Dalam Gumanti (2011:55) untuk menghitung realized return dapat 

menggunakan formula sebagai berikut : 

𝑅𝑖 =
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
𝑋100% 

 Dimana : 

𝑃𝑡 : harga saham periode t 

𝑃𝑡−1 : harga saham periode t-1 

 Sedangkan return harapan adalah return yang digunakan untuk 

pengambilan keputusan. Sebagai dasar yang digunakan oleh investor untuk 

mengambil keputusan. Return harapan (expected return) dapat dihitung 

menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbritage Pricing Theory 

(APT). 

2.3.2 Risiko  

 Menurut Fahmi (2012:184) risiko dapat ditafsirkan sebagai : 

         “Bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan 

terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil berdasarkan 

berbagai pertimbangan pada saat ini”.  

 Menurut Tandelilin (2010:102) risiko merupakan : 

 “Kemungkinan perbedaan return aktual yang diterima dengan return 

harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar 

risiko investasi tersebut” 
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Menurut Emery dan Finnerty dalam Gumanti (2011:51)  

“Risiko secara definisi memiliki dua dimensi, yaitu (1) ketidakpastian 

tentang hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang (2) kemungkinan akan 

diperolehnya kegagalan yang tinggi atau hasil yang (jelek)” 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah keadaan dimasa yang akan 

datang sesuai dengan keputusan yang diambil pada saat ini. Keadaan tersebut dapat 

berupa keuntungan maupun kerugian berdasarkan perbedaan return aktual dan 

return yang diharapkan investor. 

Ketika akan melakukan investasi, seorang investor harus dapat 

mempertimbangkan risiko yang dapat terjadi pada investasinya. Menurut Gumanti 

(2011:39) terdapat beberapa risiko yang terdapat pada saham, diantaranya : 

1. Risiko Usaha/ Bisnis 

Risiko bisnis adalah kemungkinan bahwa proyek-proyek yang dipilih 

oleh suatu perusahaan tidak akan menguntungkan. Jelasnya, jika 

manajemen tidak dapat menjalankan perusahaannya secara 

menguntungkan, akan ada efek balikan pada harga saham. 

2. Risiko Keuangan  

Risiko keuangan mengukur tingkat risiko struktur modal perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki beban utang besar relatif lebih berisiko 

dibandingkan dengan perusahaan yang dibiayai sebagian besar dengan 

ekuitas (saham). 
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3. Risiko Sistematik  

Risiko sistematik adalah perubahan dalam sekuritas sebagai akibat dari 

perubahan-peruabahan ekonomi yang mempengaruhi pasar secara 

keseluruhan. Beta saham adalah salah satu ukuran risiko yang sering 

dijadikan sebagai indikator oleh ionvestor di pasar saham dalam 

memutuskan investasinya. 

4. Risiko Keagenan  

Risiko keagenan adalah risiko yang terkait dengan terjadinya hubungan 

keagenan di suatu perusahaan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa pemilik  

satu perusahaan menyewa seorang manajer untuk menjalankan bisnisnya. 

Manajer diharapkan dapat mengambil keputusan sesuai dengan keinginan 

pemilik perusahaan.  

5. Risiko Peraturan  

Risiko peraturan adalah risiko yang terkait dengan kemungkinan bahwa 

lebaga pemerintah akan merubah atau mengambil kebjikan yang 

mempengaruhi operasi perusahaan. 

6. Risiko Inflasi  

Risiko inflasi adalah risiko sebagai akibat dari adanya kenaikan harga 

barang-barang ekonomi secara keseluruhan. Ketidakpastian harga yang 

diakibatkan oleh inflasi merupaka risiko yang harus ditanggung oleh 

investor yang diakibatkan oleh inflasi.
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7. Risiko Suku Bunga  

Risiko suku bunga merupakan risiko yang disebabkan oleh naik turunnya 

suku bunga. Suku bunga dapat meningkatkan biaya modal dan akan 

menurunkan tingkat pengembalian yang diisyaratkan. 

Menurut Fahmi (2012:189) dalam melakukan investasi terdapat tiga risiko 

yaitu : 

a) Risiko sistematis (systematic risk), adalah risiko yang tidak bisa 

diversifikasi atau dengan kata lain, risiko yang sifatnya 

mempengaruhi secara menyeluruh. Contohnya adalah krisis 

moneter 1997 di Indonesia yang menyebabkan banyak perusahaan 

yang bangkrut.  

b) Risiko tidak sistematis (unsystematic risk), yaitu hanya membawa 

dampak pada perusahaan terkait saja. Jika suatu perusahaan 

mengalami risiko yang tidak sistematis maka kemampuan untuk 

mengatasinya masih akan bisa dilakukan, karena investor bisa 

menerapakan berbagai strategi untuk mengatasinya seperti 

diversifikasi portofolio. 

c) Total risiko, adalah gabungan dari risiko yang tidak sistematis dan 

risiko tidak sistematis.
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2.3.3 Beta 

Besarnya risiko suatu saham ditentukan oleh beta (β). Atau sering juga 

dikatakan bahwa beta adalah risiko saham sistematis atau risiko yang tidak dapat 

diversifikasi. Menurut Gumanti (2011:386) beta adalah : 

“Risiko sistematis atau risiko pasar yang merupakan tingkat 

sensitivitas saham individual terhadap return saham” 

Menurut Fahmi (2012:174) beta menujukkan: 

“Hubungan (gerakan) anatar saham dan pasarnya (saham secara 

keseluruhan)” 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa beta adalah 

sensitivitas atau respon suatu saham, terhadap perubahan pasarnya. Dalam Fahmi 

(2012:174) menjelaskan : 

1. Jika β > 1 ini menujukkan harga saham perusahaan adalah lebih mudah 

berubaha dibandingkan indeks pasar. 

2. Jika β < 1 ini menujukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah 

berdasarkan kondisi perubahan pasar. 

3. Jika β = 1 ini menjukkan bahwa kondisi saham sama dengan indeks pasar. 

2.3.4 Hubungan Risiko dan Return  

Hubungan antara risiko dan return yang diharapkan merupakan hubungan 

yang bersifat searah dan linier. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, semakin 

besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut. Begitupun sebaliknya jika 

return yang diharapkan rendah maka risiko yang ditanggung investorpun rendah. 
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Sehingga, dalam berinvestasi investor harus berhati-hati ketika akan mengambil 

keputusan.  

Pada Gambar 2.1 garis vertikal menunjukkan besarnya tingkat return yang 

diharapkan dari masing-masing jenis aset, sedangkan garis horizontal 

memperlihatkan risiko yang ditanggung investor. Titik Rf  pada gambar 

menunjukkan tingkat return bebas risiko (risk free). Rf dalam gambar diatas 

menujukkan satu pilihan investasi yang menawarkan tingkat return yang 

diharapkan sebesar Rf  dengan risiko sebesar 0. Jika imvestor menginginkan return 

yang tinggi maka semakin tinggi pula risiko yang timbul. Berdasarkan gambar 2.1 

menujukkan bahwa return dan risiko memiliki hubungan yang linier. Tetapi, ketika 

pasar sedang tidak normal maka kondisi ini belum tentu akan terjadi. 

Gambar 2.1 Hubungan Risiko dan Return 
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2.4 Capital Asset Pricing Model  

Dalam berinvestasi mengestimasi return sangat penting untuk dilakukan. 

Salah satu model yang dapat digunakan untuk mengestimasi return saham adalah 

CAPM (Capital Asset Pricing Model). CAPM dikembangkan oleh William 

Sharpe, John Lintner dan Jan Mossin pada tahun 1964.  

Menurut Zubir (2011:197) CAPM adalah : 

“Sebuah model hubungan antara risiko dan expeted return suatu 

sekuritas atau portofolio” 

Menurut Sartono (2001:168) Model CAPM : 

“Menjelaskan keseimbangan antara tingkat risiko yang sistematis dan 

tingkat keuntungan yang diisyaratkan sekuritas portofolio.” 

Menurut Gumanti (2011:131) Model CAPM : 

“CAPM dapat menjelaskan bagaimana risiko dalam suatu pasar modal 
dan menetapkan bagaimana suatu risiko dihargai (dinilai) atau return 
ekstra apa yang akan diterima oleh investor berkenaan dengan tingkat 
risiko yang dihadapinya”. 
 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa CAPM adalah 

model yang menjelaskam keseimbangan antara tingkat risiko yang sistematis dan 

tingkat keuntungan yang diisyaratkan sekuritas. CAPM juga dapat menjelaskan 

bagaimana risiko dalam suatu pasar modal dan menetapkan bagaimana suatu risiko 

(dinilai) atau return ekstra apa yang akan diterima oleh investor berkenaan dengan 
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tingkat risiko yang dihadapinya. Sehingga, investor akan dapat mengetahui 

ekspektasi return saham yang akan diterima investor pada masa yang akan datang. 

2.4.1 Asumsi-asumsi Capital Asset Pricing Model 

Dalam CAPM menggunakan beberapa asumsi-asumsi yang digunakan untuk 

menyederhanakn persoalan-persoalan yang sesungguhnya terjadi di dunia nyata. 

Menurut Zubir (2011:198) asumsi-asumsi tersebut adalah : 

1. Tidak ada biaya transaksi, yaitu biaya-biaya pembelian dan penjualan 

saham seperti biaya broker, biaya penyimpanan saham (custodian), dan lain-

lain. 

2. Saham dapat dipecah-pecah dalam satuan yang tidak terbatas, sehingga 

investor dapat membeli saham dalam ukuran pecahan. 

3. Tidak ada pajak pendapatan pribadi, sehingga bagi investor tidak masalah 

apakah mendapatkan return dalam bentuk deviden atau capital gain. 

4. Seseorang tidak dapat mempengaruhi harga saham melalui tindakan 

membeli atau menjual saham yang dimilikinya. Informasi tersedia bagi 

seluruh investor dan dapat diperoleh bebas tanpa biaya. 

5. Investor adalah orang yang rasional. Mereka membuat keputusan investasi 

hanya berdasarkan risiko (deviasi standar) dan expected return portofolio. 

6. Short sale dibolehkan dan tidak terbatas. Berarti semua investor dapat 

menjual saham yang tidak dimilikinya sebanyak yang diinginkannya. 

7. Lending dan Borrowing pada tingkat bunga bebsa risiko dapat dilakukan 

dalam jumlah yang tidak terbatas. Investor dapat meminjamkan (lending)  
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dan meminjam (borrowing) sejumlah dana yang diinginkannya pada tingkat 

bunga yang sama dengan tingkat bunga bebas risiko. Semua saham dapat 

dipasarkan (marketable), termasuk human capital.  

2.4.2 Formula Capital Aasset Pricing Model 

Adapun rumusan untuk menghitung expected return CAPM menurut 

Gumanti (2011:146) adalah : 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]𝛽𝑖 

Dimana : 

𝐸(𝑅𝑖) : Return harapan aset ke-i 

𝑅𝑓 :Tingkat bunga bebas risiko 

𝐸(𝑅𝑚) : Return harapan pasar 

𝛽𝑖 : Beta (risiko aset ke-i)  

 Dalam perhitungan CAPM terdapat expected return pasar atau 

return harapan pasar. Menurut Fahmi (2012:173) untuk menghitung return 

pasar menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai 

𝐸(𝑅𝑚). Adapun rumusan untuk menghitung return pasar sebagai berikut : 

𝑅𝑚 =
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

Dimana : 

𝑅𝑚  : return market atau imbal hasil pasar 

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡  : nilai tolok ukur pada periode sekarang 

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1 : nilai tolok ukur pada periode sebelumnya



29 
 

 

 

 Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnurhadi (2014) untuk 

menghitung return bebas risiko (Rf) menggunakan data Suku Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia. Untuk menghitung return bebas risiko perbulan menggunakan rumusan 

sebagai berikut : 

𝑅𝑓 =
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑢𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑢𝑝𝑢𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑀𝑜𝑢𝑛𝑡ℎ
 

 Untuk mengukur sensitivitas return saham individual terhadap return 

saham pasar menggunakan beta. Menurut Sartono (2001:178) untuk mencari nilai 

beta dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛(𝑅𝑖,𝑅𝑚)

𝜎𝑚2
 

 Dimana : 

𝛽   : beta 

𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛(𝑅𝑖,𝑅𝑚) : covarian tingkat keuntungan saham dengan keutungan 

pasar 

𝜎𝑚2   : varian tingkat keuntungan pasar 

2.4.3 Security Market Line (SML) 

Sebelum melakukan investasi, investor tentunya akan meperhatikan return 

yang akan di dapatkan dan risiko yang akan timbul atas investasi yang dilakukan 

dalam hal ini risiko adalah risiko sistematis yang ditunjukkan dengan beta. 

Hubungan sekuritas dengan beta dapat digambarkan dengan Security market line 

(SML)
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Fahmi (2012:175) menjelaskan bahwa SML : 

1. Security market line merupakan suatu garis yang menghubungkan 

antara tingkat imbal hasil yang diharapkan dari suatu sekuritas 

dengan risiko sistematis. 

2. SML selama ini juga sering dipergunakan untuk menilai suatu 

sekuritas secara individual dalam kondisi dan situasi pasar yang 

seimbang. 

3. Risiko sistematis dapat diukur dengan mempergunakan beta.  

4. Beta dilihat untuk mengukur risiko sekuritas atau dengan kata lain 

risiko sekuritas yaitu beta. 

5. Semakin tinggi beta maka semakin tinggi risiko yang terjadi. 

Kondisi beta yang tinggi menggambarkan sensitivitas suatu 

sekuritas terhadap berbagai perubahan pasar. 

Gambar 2.2 Security market line 
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Pada gambar 2.2 terdapat dua titik A dan titik B. Titik A menggambarkan 

kondisi investor yang menjauhi risiko dan titik B memposisikan investor yang 

menyukai risiko. Dalam artian dengan beta yang tinggi (1,5) maka imbal hasil yang 

diperoleh juga akan tinggi. Demikian pula sebaliknya, pada beta yang kecil (0,5) 

akan diperoleh imbal hasil yang diharapkan tinggi pula.  

Pada gambar tersebut dapat dilihat jika beta menjadi maka return adalah Rm 

dan jika beta sebesar o maka retrun adalah Rf. Jika diasumsikan bahwa SML adalah 

garis linear, maka persamaan dari garis linear ini dapat dibentuk dari intercep 

sebesar Rf  dan slope sebesar (Rm - Rf )/β. Karena beta adalah 1 maka untuk 

menghitung slope [E (Rm - Rf )]. Jadi, untuk menghitung saham dapat dibentuk oleh 

dua komponen yaitu return bebas risiko Rf dan premi risiko [E (Rm - Rf )]. 

Kondisi pasar yang selalu berubah-ubah tidak selalu pada kondisi yang 

diaharapkan oleh investor. Kondisi tersebut tidak selalu pada posisi garis SML yang 

disebabkan overvalued atau bahkan undervalued. Fahmi (2012:176) menjelaskan 

saham undervalued dan overvalued sebagai berikut: 

1. Overvalued adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan lebih itnggi 

dari return realisasi, atau menggambarkan suatu sekuritas yang 

harga pasarnya (market price) terlalu tinggi dibandingkan dengan 

harga wajarnya, kondisi saham yang overvalued sangat berpeluang 

untuk turun. Karena itu, investor akan berusaha menjual sekuritas 

tersebut.
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2. Undervalued adalah itngkat imbal hasil yang diharapkan lebih 

rendah dati return realisasi, suatu kondisi dimana harga sekuritas 

tersebut lebih rendah daripada harga sekuritas pasar atau harga 

wajar. Harga undervalued akan berpeluang akan naik, kemudian 

saat turun akan membeli dan menahannya. Saat naik investor akan 

menjualnya kembali. 

2.5 Arbritage Pricing Theory  

Selain CAPM model yang dapat digunakan menentukan expected return 

adalah Arbitrage Pricing Theory (APT).  

APT adalah teori yang dikembangkan oleh Stephen A. Ross pada tahun 

1976. Menurut Stephen A Ross dalam Fahmi (2012:177) menyatakan bahwa : 

“Harga suatu aset bisa dipengaruhi berbagai faktor” 

Menurut Zubir (2011:226) APT menyatkan bahwa : 

 “Expected return suatu aset merupakan fungsi linear dari berbagai 
faktor makro ekonomi dan sensitifitas perubahan setiap faktor 
dinyatakan oleh koefisien beta masing-masing faktor tersebut” 
 
Sehingga, dapat disimpulan bahwa APT adalah suatu model dalam 

menentukam harga suatu aset yang dipengaruhi berbagai faktor. Faktor-faktor 

tersebut adalah variabel makro ekonomi dan sensitifitas return saham atas 

perubahan faktor-faktor tersebut. 

APT didasarkan pada hukum satu harga (the law of one price), yaitu dua 

aset yang sama tidak dapat dijual dengan harga yang berbeda. Aset yang sama atau 

memiliki karakteristik sama adalah aset yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 
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sama. Ketika aset yang sama memiliki harga yang berbeda, akan muncul 

kesempatan arbitrase, yaitu investor akan menjual aset yang mahal dan membeli 

harga yang murah, sehingga akan memperoleh keuntungan arbitrase. Namun, APT 

menyatakan bahwa jika terjadi perbedaan harga jual dan beli suatu aset, maka pasar 

akan segera mengembalikan segera pada titik keseimbangan. 

2.5.1 Asumsi-asumsi Arbitrage Pricing Theory 

Seperti halnya CAPM, APT memilki beberapa asumsi, menurut Gumanti 

(2011:161) asumsi APT sebagai berikut : 

1. Investor memilki kepercayaan yang sama atau homogen  

2. Investor memiliki ciri memaksimalkan utilitas penghindar risiko  

3. Pasarnya adalah pasar persaingan sempurna 

4. Return diperoleh dari model faktor 

2.5.2 Formula Arbitrage Pricing Theory 

Menurut Gumanti (2011:163) persamaan mengenai untuk menghitung 

expected return dengan model APT dapat menggunakan persamaan berikut ini:  

𝐸(𝑅𝑖) = 𝛼0 + 𝛽1, 𝐹1 + 𝛽2, 𝐹2 + 𝛽𝑛, 𝐹𝑛 + 𝑒 

 Dimana : 

𝐸(𝑅𝑖)   :return harapan suatu sekuritas  

α0   : return harapan pada suatu sekuritas yang memilki risiko sistematik nol  

𝛽    : sensitivtas sekuritas i pada faktor  

F   : premi risiko suatu faktor [E(f1,2,...,n) – α0 

Ada berbagai faktor yang yang mempengaruhi keuntungan sekuritas. Suatu 

model faktor didasarkan pada pandangan bahwa ada banyak faktor risiko yang 
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mempengaruhi return harapan dan return sebenarnya suatu sekuritas. Faktor-faktor 

risiko tersebut mencerminkan berbagai kekuatan ekonomi dan bukan sifat khusus 

perusahaan.  

Menurut Gumanti (2011:162) faktor-faktor yang dimaksud harus memiliki 

tiga sifat. Ketiga sifat dimaksud sebagai berikut : 

1. Setiap faktor harus memilki pengaruh menyebar pada return sekuritas. 

Karakteristik perusahaan bukan merupakan risiko. 

2. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan, yang 

berarti mereka harus memilki harga bukan nol. Isu-isu tersebut harus di 

tetapkan secara empiris dan secara statistik untuk melihat faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi return sekuritas. 

3. Pada setiap awal periode, faktor-faktor harus tidak dapat diprediksi 

terhadap keseluruhan pasar. Sehingga, jika menggunakan faktor inflasi 

sebagai faktor yang mempengaruhi return, yang menjadi risiko 

bukanlah tingkat inflasi tetapi inflasi yang tidak diharapkan yang 

menjadi risiko. Yaitu, perbedaan inflasi yang sebenarnya dan inflasi 

harapan. Berarti yang terdapat dalam APT adalah penyimpangan faktor 

dari nilai harapannya. Misal, jika nilai harapan 5% dan tingkat inflasi 

sebenarnya adalah 4% pada periode yang sama, maka nilai 

perbedaannya adalah 1% tersebut merupakan penyimpangan yang akan 

mempengaruhi return sebenarnya untuk periode tersebut.  

 Dalam penelitian ini digunakan model APT 3 faktor, yaitu Inflasi IHK 

(Indeks Harga Konsumen), Kurs (Rp/USD), suku bunga SBI (Sertifikat Bank 
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Indonesia). Faktor makro yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Premanto dan Madyan (2004). Serta sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2014) yang menyatakan bahwa 

suku bunga, inflasi dan nilai tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengembalian saham. Untuk menghitung expected value faktor digunakan 

metode Exponential Smoothing. 

1. Inflasi  

Inflasi adalah sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas 

ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan 

harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga 

konsumen (www.bps.go.id). 

Menurut Fahmi (2012:67) inflasi merupakan : 

“Suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi 

dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang 

mengalami pelemahan”  

Berdasarkan pengertian diatas, inflasi adalah suatu konfisi dimana 

harga barang mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan atau 

perubahan harga tersebut dapat dilihat dari Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Jika kenaikan yang terus-menerus dan inflasi terus meningkat hal tersebut 

dapat menurunkan motivasi investor untuk berinvestasi pada saham, karena 

dengan peningkatan inflasi akan meningkatkan biaya perusahaan dan biaya 

perusahaan yang meningkat akan menurunkan profitabilitas perusahaan dan 

akan menurunkan laba bagi investor.

http://www.bps.go.id/
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2. Kurs Valuta Asing 

Dalam perekonomian suatu negara tentunya akan terjadi lalu lintas 

ekspor maupun import. Untuk melakukan kegiatan tersebut tentunnya 

diperlukan mata uang asing untuk bertransaksi. Dalam dunia bisnis mata 

uang yang sering digunakan adalah mata uang Dolar Amerika (USD). 

Sehingga nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar 

(Rp/USD) Untuk memudahkan transaksi tersebut pemerintah menetapkan 

sistem nilai tukar dan lalu lintas devisa.  Berdasarkan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999.  

“Sistem yang digunakan untuk pembentukan harga mata uang 

rupiah terhadap mata uang asing” 

Menurut Fahmi (2012:234) valuta asing adalah : 

“Mata uang yang dipakai sebagai alat transaksi yang berbentuk 

mata uang dari negara lain”. 

Nilai sebuah mata uang, yakni nilai tukarnya terhadap mata uang 

lain, tergantung pada daya tarik mata uang tersebut di pasar. Jika permintaan 

akan sebuah mata yang tinggi, maka harganya akan naik relatif terhadap 

mata uang lainnya. Jika nilai mata uang dollar naik maka nilai mata uang 

rupiah turun. Sehingga, ketika nilai mata uang rupiah terhadap dollar lemah 

merupakan informasi yang negatif bagi investor. Karena, bagi perusahaan 

yang menggunakan bahan baku import akan meningkatkan biaya 
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operasional perusahan. Ketika biaya meningkat maka keuntungan yang 

akan diterima oleh investorpun akan menurun. 

3. Sertifikat Bank Indonesia  

Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005, sertifikat Bank 

Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam 

mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan 

utang berjangka waktu pendek.  

Kebijakan suku bunga dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengendalikan jumlah uang beredar agar dapat menstablikan niali rupiah 

yang beredar dipasaran. Karena, jika terlalu banyak uang beredar maka akan 

menurunkan nilai rupiah. Sehingga, untuk mengurangi uang beredar 

pemerintah menarik dana dengan meningkatkan suku bunga SBI.  

Tingkat suku bunga SBI digunakan sebagai panduan investor 

disebut juga investasi bebas risiko (risk free) yang meliputi tingkat suku 

bunga bank sentral dan tingkat suku bunga deposito. Di Indonesia, tingkat 

suku bunga bank sentral di proksikan dengan suku bunga SBI. Tingkat suku 

bunga diharapkan dapat mewakili tingkat bunga secara umum, karena 

kenyataannya tingkat suku bunga yang berlaku di pasar fluktuasinya 

mengikuti SBI.  

Berdasarkan faktor makro ekonomi tersebut, maka didapatkan persamaan 

untuk menghitung expected return APT dengan rumus sebagai berikut : 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝛼0 + 𝛽𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖, 𝐹𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 + 𝛽𝐾𝑢𝑟𝑠, 𝐹𝐾𝑢𝑟𝑠 + 𝛽𝑆𝐵𝐼 , 𝐹𝑆𝐵𝐼 + 𝑒
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Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Isnurhadi (2014) untuk 

menghitung return bebas risiko (Rf) menggunakan data Suku Bunga Sertifikat Bank 

Indonesia. Untuk menghitung return bebas risiko perbulan menggunakan rumusan 

sebagai berikut : 

𝑅𝑓 =
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑢𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑢𝑝𝑢𝑛 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑀𝑜𝑢𝑛𝑡ℎ
 

Untuk mengukur sensitivitas return saham individual terhadap suatu faktor 

(F) yaitu Inflasi, Kurs dan SBI menggunakan beta. Sehingga untuk mencari nilai 

beta dapat menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛(𝑅𝑖,𝑅𝑓)

𝜎2𝐹
 

 Dimana : 

𝛽    : beta 

𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛(𝑅𝑖,𝑅𝑓) : covarian tingkat keuntungan saham dengan 

keutungan pasar 

𝜎2𝐹   : varian faktor  

 Selanjutnya yang diperlukan dalam perhitungan APT adalah surprise faktor 

(F). Menurut Husnan (2009:199) surprise faktor merupakan selisih antara actual 

value dengan expected value atau dengan perhitunga berikut : 

𝐹 = 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝐹 − 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝐹 

2.5.3 Exponential Smoothing 

Menurut Husnan surprise faktor merupakan selisih antara actual value 

dengan expected value. Untuk mengetahui nilai expected value dapat dihitung 

dengan mnggunakan permalan. Menurut Premanto dan Madyan (2004) terdapat 
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berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengestimasi data tersebut salah satunya 

adalah Exponential Smoothing.  

Dalam Hakim (2008) metode pemulusan eksponensial merupakan teknik 

peramalan yang memberikan bobot yang menurun secara eksponensial terhadap 

nilai pengamatan yang telah tua. Teknik pemulusan ini dapat memperbaiki terus-

menerus hasil peramalan dengan informasi terbaru. 

Dalam penelitian ini metode peramalan yang digunakan adalah Exponential 

Smoothing. Dalam Maftuhah (2014) terdapat empat metode exponential smoothing 

diantaranya adalah : 

1. Single Exponential Smoothing 

Metode pemulusan eksponensial tunggal sangat baik untuk data yang 

bersifat stasioner, tidak memiliki pola trend dan musiman. Metode ini 

memiliki keunggulan dalam mengurangi masalah penyimpangan data karena 

tidak perlu semua atau sebagian data historis. Data yang disimpan hanya 

pengamatan terakhir, dari suatu nilai pembobotan. Nilai pembobotan sendiri 

dilakukan dengan cara coba dan salah untuk dapat mendekati nilai yang 

menghasilkan MSE (Mean Square Error).  

2. Double Exponential Smoothing Brown 

Metode ini memberikan bobot yang semakin menurun pada 

observasi masa lalu. Model ini cocok untuk data yang berpola trend naik 

turun. Pada metode ini dilakukan dua kali pemulusan, yaitu melakukan 

pemulusan kembali hasil dari pemulusan single exponential smoothing. 
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Pendekatan metode ini lebih memberikan bobot yang semakin menurun 

pada obeservasi masa lalu dibandingkan single esponential smoothing. 

3. Double Exponential Smoothing Holt 

Pada prinsipnya metode ini sama dengan metode Brown, kecuali 

metode ini menggunakan rumus pemulusan berganda secara langsung. Holt 

menggunakan dua parameter untuk konstanta pemulusannya yang dapat 

dipilih secara subyektif atau dengan menggunakan meminimasi ukuran 

galat (kesalahan) ramalan seperti MSE. Pemulusan eksponensial Holt 

menggunakan dua konstatnta pemulusan (α dan β) yang berniali antara 0 

dan 1 serta memiliki tiga persamaan. Pola data yang sesuai adalah stasioner, 

dan pola trend konsisten. 

4. Damped Trend Exponential Smoothing 

Metode ini menambahkan parameter damped trend, damping trend 

ini bernilai 0 dan 1. Parameter yang digunakan dalam metode ini terdiri atas 

tiga indikator yaitu level, trend dan damping trend. 

2.6 Penelitian Terdahulu  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gancar Candra Premanto dan Muhammad 

Madyan tahun 2004 dengan judul Perbandingan Keakuratan Capital Asset 

Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory dalam Memprediksi Tingkat 

Pendapatan Saham Industri Manufaktur Sebelum dan Semasa Krisis 

Ekonomi. Menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kekauratan model CAPM dengan     model APT dalam memprediksi 

pendapatan saham manufaktur sebelum masa krisis ekonomi, dimana model 
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CAPM lebih akurat dibandingkan model APT. Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara keakuratan model CAPM dengan model APT dalam 

memprediksi pendapatan saham industry manufaktur semasa krisis 

ekonomi, dimana CAPM lebih akurat dibandungkan APT. Nmaun, menurut 

Gancar dan Madyan model CAPM dan APT kurang akurat memprediksi 

pendapatan saham industry manufaktur sebelum dan semasa krisis. 

2. Berdasarkan jurnal Lemiyana tahun 2015 dengan judul Analisis Model 

CAPM dan APT dalam Memprediksi Return Saham Syariah Studi Kasus 

Saham di Jakarta Islamic Index. Menyatakan bahwa secara statistic tidak 

terdapat perbedaan akurasi yang signifikan antara Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) dan Arbritage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi 

return saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII). Selain itu, model CAPM 

lebih akurat daripada model APT dalam memprediksi return saham syariah.    

3. Berdasarkan jurnal Jecheche Petros tahun 2008 dengan judul An Empirical 

Investigation of The Capital Asset Pricing Model : Studying Stocks on The 

Zimbabwe Stock Exchange. Menyatakan bahwa CAPM dapat memprediksi 

return saham.  

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widianita (2009) dengan judul 

“Analisis Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing Model(Capm) 

Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt) Dalam Memprediksi Returnsaham Lq-

45 Di Bursa Efek Indonesia”. Menyatakan bahwa CAPM lebih akurat 

dibandingkan APT dalam memprediksi return saham LQ45.
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5. Berdasarkan jurnal Md. Mostafixur Rahman dan Md. Azizul Baten tahun 

2006 dengan judul An Empirical Testing of Capital Asset Pricing Model In 

Bangladesh. Menjelaskan bahwa CAPM memilki hubungan yang signifikan 

dengan return saham.  

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isnurhadi (2014) dengan judul 

“Analisis Model CAPM dalam Memprediksi Tingkat Return Saham Syariah 

dan Konvensional”yang menyatakan bahwa CAPM 28,1 % dapat 

menjelaskan return saham JII dan 40,5% CAPM dapat menjelaskan return 

LQ45.  

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka dapat dilihat pada tabel 2.1 

sebagai berikut    :
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Tahun Sumber Hasil 

1. Gancar Candra 
Premananto 
dan 
Muhammad 
Madyan 

2004 Jurnal Penelitian 
Dinamika Sosial 

Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara keakuratan 
model CAPM dengan model 
APT dalam memprediksi 
pendapatan saham industry 
manufaktur semasa krisis 
ekonomi, dimana CAPM 
lebih akurat dibandungkan 
APT. 

2. Lemiyana 2015 I-Finance Tidak terdapat perbedaan 
akurasi yang signifikan antara 
Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) dan Arbritage 
Pricing Theory (APT) dalam 
memprediksi return saham 
syariah di Jakarta Islamic 
Index (JII). Selain itu, model 
CAPM lebih akurat daripada 
model APT dalam 
memprediksi return saham 
syariah. 
 

3. Jecheche 
Petros 

2008 Journal of Finance 
And Accountancy 

CAPM dapat memprediksi 
return saham. 

4. Sulistiarini 
Widianita 

2009 Skripsi Universitas 
Islam Negri Jakarta 

Terdapat perbedaan yang 
signifikan natara CAPM dan 
APT dalam memprediksi 
return saham. CAPM lebih 
akurat dalam memprediksi 
return saham LQ45 

5. Anam Gul dan 
Naeemullah 
Kum 

2013 IOSR Journal of 
Business and 
Management  

APT tidak efektif dalam 
memprediksi return saham di 
Pakistan. 

6. Isnurhadi 2014 JEMBATAN 
(Jurnal Ilmiah 
Manajemen Bisnis 
dan Terapan 

CAPM 28,1 % dapat 
menjelaskan return saham JII 
dan 40,5% CAPM dapat 
menjelaskan return LQ45. 
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2.7 Kerangka Pemikiran  

Kegiatan investasi sangat berperan penting untuk meningkatkan 

perekonomian suatu negara. Invesatasi menurut Gumanti (2011:3) adalah 

melakukan pengorbanan pada hari ini untuk memperoleh manfaat lebih baik pada 

masa yang akan datang. Ada berbagai instrumen investasi yang dapat dipilih oleh 

investor ketika akan melakukan investasi salah satunya adalah berinvestasi pada 

saham.  

Menurut Gumanti (2011:31) saham adalah bukti kepemilikan pada suatu 

perusahaan, apakah itu perseroan terbatas atau perusahaan publik. Ketika 

berinvestasi tentunya investor akan menemui risiko, menurut Fahmi (2012:184) 

risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan 

terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang akan diambil berdasarkan berbagai 

pertimbangan pada saat ini. Risiko tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu, Risiko 

sistematis (systematic risk), adalah risiko yang tidak bisa diversifikasi atau dengan 

kata lain, risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Risiko tidak 

sistematis (unsystematic risk), yaitu hanya membawa dampak pada perusahaan 

terkait saja. Jika suatu perusahaan mengalami risiko yang tidak sistematis maka 

kemampuan untuk mengatasinya masih akan bisa dilakukan, karena investor bisa 

menerapakan berbagai strategi untuk mengatasinya seperti diversifikasi portofolio. 

Selain terdapat risiko yang harus dipertimbangkan oleh investor ada juga 

return atau pengembalian yang akan didapatkan oleh investor pada masa yang akan 

datang. Menurut Tandelilin (2010:7) return adalah salah satu faktor yang 
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memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Expected 

Return adalah tingkat return yang diantisipasi investor dimasa yang akan datang. 

Sedangkan Actual Return aadalah tingkat return yang diperoleh investor. 

Terdapat dua model perhitungan yang menjelaskan mengenai hubungan 

risiko sistematis dengan expected return yang dapat digunakan untuk memprediksi 

return saham yaitu Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory. 

Menurut Zubir (2012:197) CAPM adalah sebuah model hubungan antara risiko 

dan expected return suatu sekuritas atau portofolio. Sedangkan APT Zubir 

(2011:226) menyatakan bahwa expected return suatu aset merupakan fungsi linear 

dari berbagai faktor makro ekonomi dan sensitiftas perubahan setiap faktor 

dinyatakan oleh koefisien beta masing-masing faktor tersebut. 

Penelitian ini membandingkan kedua model tersebut berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang kontradiktif. Sehingga, dapat disusun kerangka penelitian sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 
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2.8 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai 

berikut : 

“Terdapat perbedaan yang signifikan antara Capital Asset Pricing Model dan 

Arbitrage Pricing Theory dalam memprediksi return saham” 

 
 


