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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan dan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai sehingga penulis dapat memperoleh hasil penelitian 

mengenai analisis perbandingan Capital Assets Pricing Model  dan Arbitrage 

Pricing Theory dalam Memprediksi return saham pada saham BISNIS27 tahun 

2011-2014 dan didukung teori – teori yang telah dipelajari, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai return saham Bisnis-27 yang dihitung dengan metode CAPM 

dari yang terkceil  sampai yang terbesar adalah EXCL (0,0071), 

ADRO (0,0086), ASII (0,0090), UNTR( 0,0097), INTP (0,0099), 

BBCA (0,0102), BBNI (0,0117), TLKM (0,0119), BMRI (0,0122) 

dan BBRI (0,0126) 

2. Nilai return saham Bisnis-27 yang dihitung dengan metode APT 

dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah UNTR (-0,0625), 

BCCA (-0,01910), TLKM (0,0073), ASII (0,0087), BMRI (0.0240), 

EXCL (0313), BBRI (0,0640), BBNI (0,0688), INTP (0,0929), dan 

ADRO (0,1193), 

3. Berdasarkan hasil uji T sampel independen pada saham BISNIS27 

yang diteliti menggunakan Capital Assets Pricing Model dan 

Arbitargae Pricing Theory menghasilkan nilai -t hitung < -t tabel (-

5,185 < -2,10092) dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,105. 
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Dengan demikian hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

model Capital Assets Pricing Model dan Abritage Pricing Theory 

dalam memprediksi retursn saham BISNIS27 pada tahun 2011-

2014. Capital Assets Pricing Model lebih tepat dibandingkan 

Abritage Pricing Theory dalam memprediksi return saham Bisnis27 

karena nilai MAD CAPM 0,0050 lebih kecil dibandingkan MAD 

APT 0,2172. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu analisis perbandingan 

CAPM dan APT dalam memprediksi return saham indeks Bisnsi-27 periode 2011-

2014, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi para investor 

Investasi merupakan pengorbanan yang dikeluarkan investor pada 

saat ini agar mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. 

Keuntungan yang akan didapatkan di masa yang akan datang (actual 

return) tidak akan selalu sesuai dengan keinginan investor (expected 

return). Expected return dan actual return yang tidak sesuai 

merupakan risiko dari investasi khususnya investasi pada saham. 

Return dan risiko mempunyai hubungan yang linier yaitu, semakin 

tinggi investasi atau return yang diharapkan maka risiko yang akan 

timbulpun akan semakin tinggi. Risiko atas saham saham memang 

tidak dapat dihilangkan namun dapat diminimalisir agar tidak terjadi 
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kerugian. Untuk meminimalisir risiko sebelum mengambil 

keputusan investor dapat melakukan berbagai cara, dianataranya : 

a. Ketika investor berinvestasi pada saham, investor 

diharapkan memperhatikan kenaikan dan penurunan return 

pasar. Karena, kenaikan dan penurunan return pasar dapat 

mempengaruhi return saham yang dimiliki investor. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko yang harus 

dihadapi oleh investor agar tidak terjadi kerugian dalam 

investasi.  

b. Sebelum investor memutuskan untuk membeli atau menjual 

sahamnya diharapkan investor dapat memperhatikan terlebih 

dahulu apakah saham yang akan dijual sudah berada diatas 

nilai wajar saham tersebut atau dibawah nilai wajar. Ketika 

harga saham perusahaan diatas harga wajar perusahaan 

(overvelued) investor dapat menjual sahamnya agar 

mendapatkan keuntungan. Selain keuntungan dari selisih 

harga saham investor dapat mengurangi risiko, karena saham 

mahal diperkirakan akan turun kembali. Begitupun 

sebaliknya ketika harga saham yang dimiliki investor lebih 

rendah dari nilai wajarnya (undervalued) investor 

diharapkan mempertahankan sahamnya. Karena, saham 

yang mengalami penurunan diperkirakan akan naik kembali 
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dan jika investor menjualnya saat harga turun investor tidak 

akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. 

c. Terdapat dua risiko yang akan timbul ketika berinvestasi 

pada saham yaitu, risiko sistematis dan risiko tidak 

sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang tidak terjadi 

pada seluruh saham sehingga, investor dapat meminimalisir 

risiko tersebut dengan melakukan strategi diversifikasi, yaitu 

menempatkan dana atau investasi pada satu tempat saja 

tetapi pada berbagai macam investasi. Sedangkan, untuk 

meminimalisir risiko sistematis investor dapat mengukur 

beta dari setiap saham yang dimilikinya. Beta merupakan 

sensitivitas return saham terhadap return pasarnya. 

Sehingga, investor dapat mengetahui berapa kenaikan 

maupun penurunan saham yang dimilikinya jika return pasar 

naik atau turun. 

d. Investor diharapkan memperhatikan keadaan perkonomian 

yang sedang terjadi, misalnya adalah faktor makro ekonomi 

yaitu inflasi, suku bunga Bank Indonesia dan Kurs. Faktor-

faktor tersebut dapat mempengaruhi return atau harga 

saham. Dengan memperhatikan keadaan perekonomian 

investor dapat mengambil keputusan yang tepat  bagi 

investasinya dan tidak mengalami kerugian. 
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e. Untuk meminimalisir risiko, investor dapat mebandingkan 

terlebih dahulu expected return dan actual return. Actual 

return dapat dilakukan dengan menghitung sesuai harga 

yang terjadi dipasar. Sedangkan, untuk menghitung expected 

return dapat dihitung menggunakan model CAPM dan APT. 

Berdasarkan penelitian ini CAPM lebih tepat digunakan 

dalam memprediksi return saham indeks Bisnis27.  

2. Bagi Perusahaan 

Kegiatan investasi merupakan kegiatan yang digunakan oleh 

perusahaan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk 

meningkatkan tambahan modal perusahaan. Agar perusahaan 

memperoleh tambahan modal dari masyarakat perusahaan salah 

satunya mengeluarkan saham yang dapat diperjualbelikan oleh 

investor. Agar investor terus tertarik untuk menempatkan dananya 

pada saham perusahaan, perusahaan dapat melakukan berbagai cara 

sebelum melakukan keputusan, diantaranya : 

a. Terdapat dua risiko dalam investasi yaitu risiko sistematis 

dan risiko tidak sistematis. Untuk meminimalisir risiko tidak 

sistematis investor banyak yang melakukan diversifikasi 

investasi. Diversifikasi tersebut dilakukan investor dengan 

mengumpulkan berbagai informasi perusahaan. Informasi 

dapat terlihat dari harga saham, laporan keuangan dan 

corporate action yang dilakukan perusahaan. Sehingga, 
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diharapkan perusahaan sebaiknya memberikan informasi 

yang valid dan kebijakan yang baik bagi investor agar 

investor semakin tertarik untuk menempatkan dananya pada 

saham perusahaan. 

b. Diaharapkan perusahaan memperhatikan harga saham 

perusahaan lain. Karena, investor akan membandingkan 

saham-saham perusahaan untuk mengambil keputusan agar 

mendapatkan keuntungan yang tinggi namun dapat 

meminimalisir risiko. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan tahun 

penelitian dalam rentang waktu yang lebih panjang, menambah jumlah 

sampel, karakteristik industri yang akan dijadikan sampel serta 

menggunakan model prediksi  lainnya yang ada, agar mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih baik. Untuk model APT diharapkan dapat 

menambahkan atau menggunakan faktor makro ekonomi yang lainnya 

agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 


