
10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Investasi 

2.1.1 Pengertian Investasi 

Investasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen keuangan. Hal ini 

berkaitan dengan pembelanjaan dana yang dimiliki oleh suatu individu atau suatu 

perusahaan guna memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Menurut 

Fahmi (2006:2) mendefinisikan investasi adalah: 

“Investasi merupakan bentuk pengelolaan dana guna memberikan 

keuntungan dengan cara menempatkan dana pada alokasi yang 

diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan.” 

Sedangkan menurut Tandelilin (2010:2) bahwa, 

“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

sejumlah keuntungan di masa mendatang”. 

Sedangkan menurut Gumanti (2011:3) bahwa, 

“Investasi adalah melakukan pengorbanan pada hari ini untuk 

memperoleh manfaat lebih baik dari waktu yang akan datang”. 

Dari ketiga definsi tersebut, dapat dikatakan bahwa investasi adalah suatu 

usaha yang dilakukan suatu perusahaan pada saat ini untuk menumbuhkan 

kekayaan dan memberikan manfaat yang akan datang bagi perusahaan tersebut. 

 

2.1.2 Tujuan Investasi 

Pada dasarnya tujuan orang melakukan investasi adalah untuk 

menghasilkan sejumlah uang. Berinvestasi pada dasarnya adalah membeli suatu 
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aset yang diharapkan di masa yang akan datang bisa dijual kembali dengan nilai 

yang lebih tinggi. 

Menurut Tandeililin (2010:8) bahwa tujuan utama berinvestasi adalah: 

“Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan 

datang, mengurangi tekanan inflasi dan dorongan untuk mengemat 

pajak”. 

Dari penjelasan diatas maka tujuan dari investasi adalah mengharapkan 

pendapatan yang lebih besar atas investasi yang telah dilakukan untuk hasil yang 

akan diperoleh pada masa yang akan datang. 

 

2.1.3 Risiko Investasi 

Investasi selalu memunculkan risiko, namun dengan memahami dan 

mengelola investasi dengan baik, diharapkan keuntungan yang diperoleh lebih 

besar dibandingkan risikonya. Menurut Iman (2008:21) bahwa risiko yang timbul 

dalam berinvestasi adalah: 

1. Risiko Bisnis (Business Risk) 

Disebut juga risiko keuangan (financial risk) atau risiko bangkrut (defaut 

risk). Merupakan risiko dimana penerbit surat berharga tidak mampu 

membayar bunga maupun pokok pinjaman (principal) saat jatuh tempo. 

2. Risiko Daya Beli (Purchasing Power Risk) 

Risiko ini merupakan risiko dimana kehilangan kemampuan daya belinya dari 

waktu ke waktu. Risiko ini disebut jua dengan (inflation risk). Investasi yag 

paling rentan terhadap risiko ini adalah tabungan, asuransi, obligasi, surat 

utang negara atau deposito. Investasi yang bersifat return tetap sangat rentan 
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terhadap inflasi. Sementara investasi yang kurang rentan terhadap risiko ini 

adalah saham dan reksa dana yang berbasi pertumbuhan. 

3. Risiko Bunga (interest Rate Risk) 

Merupaka risiko naiknya suku bunga yang menyebabkan harga pasar obligasi 

atau surat utang makin lama jatuh tempo surat utang, makin besar pengarhnya 

terhadap risiko bunga. Apabila suku bunga naik pada perekonomian yang 

tumbuh, surat utang jangka oanjang lebih mudah anjlok harganya 

dibandingkan surat berharga jangka pendek dan sebaliknya. 

4. Risiko Pasar (Market Risk) 

Adalah risiko dimana bursa mengalami kejatuhan dan investor menderita 

kerugian. Investor sering sekali menghadapi kesulitan ketika harga saham atau 

obligasi yang dimilikinya jatuh, naik turunya harga surat berharga disebabkan 

oleh mekanisme supply dan demand serta sentiment yang mempengaruhi pasar 

tersebut. 

5. Risiko Sosial Politik (Social and Political Risk) 

Risiko yang dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan pemerintah atau adanya 

perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi masyarakat. Adanya 

perubahan peraturan perpajakan juuga dapat berpengaruh terhadap investasi. 

6. Risiko Nilia Tukar (Currency Exchange Risk)  

Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat perubahan nilai tukar 

mata uang tertentu terhadap mata uang lain. 
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2.1.4 Jenis-Jenis Investasi 

Keputusan investasi dapat dilakukan oleh pihak yang kelebihan dana. 

Investasi terdiri dari beberapa jenis, menurut Sunariyah (2006:4) mengemukakan 

bahwa investasi dalam arti luas terdiri dari bagian utama, yaitu: 

1. Investasi dalam bentuk aktiva rill (real assets) 

Aktiva rill adalah aktiva berwujudseperti emas, perak, intan, barang-barang 

seni dan real estate. 

2. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas (markable 

securities atau financial assets) 

Aktiva finansial adalah surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan 

klaim atas aktiva rill yang dikuasai oleh suatu entitas. Pemilik aktiva finansial 

dalam rangka investasi pada sebuah entitas dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu : 

a. Investasi Langsung 

Sebagai suatu pemelihan surat-surat berharga dalam suatu entitas yang 

secara resmi telah go publik dengan harapan akan mendapat keuntungan 

berupa penghasilan dividen dan capital gain. 

b. Investasi Tidak Langsung 

Investasi ini terjadi apabila surat-surat berharga yang dimilik 

diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi 

sebagai perantara 
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2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal di Indonesia setiap tahun selalu meningkat. Hal itu membuat 

dunia bisnis di Indonesia selalu dilirik oleh pihak asing atau pihak pribumi untuk 

memperjual nelikan sekuritas. 

Menurut Surtrisno (2009:300) mengatakan bahwa pasar modal adalah: 

“Suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan 

transaksi penjualan efek atau disebut sebagai bursa efek”. 

Sedangkan menuru Sartono (2001:21) mengatakan: 

“Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi aset keuangan 

jangka panjang. Jenis surat berharga yang diperjual belikan dupasar 

modal memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun”. 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah 

suatu tempat bertemunya beberapa pihak yang ingin menjual atau membeli aset 

keuangan jangka panjang dalam rangka memperoleh modal. 

 

2.2.2 Fungsi Pasar Modal 

Fungsi pasar modal hakikatnya adalah untuk meningkatkan alokasi sumber 

keuangan yang diharapkan akan menaikan investasi pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Sutrisno (2009:300) mengemukakan bahwa: 

“Pasar modal memilik beberpa fuungsi strategis yang menyebabkan 

lembaga ini mempunyai daya tarik bagi pihak yang membutuhkan 

dana, pihak yang memiliki dana, maupun pemerintah”. 
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Pasar modal mempunyai beberapa fungsi, menurut Sutrisno (2009:301), 

yaitu: 

1. Sebagai sumber penghimpunan kebutuhan dana perusahaan. 

Kebutuhan dana perusahaan bisa dipenuhi dari berbagai sumber pembiayaan. 

Salahsatu sumber dana yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan adalah pasar 

modal selain sistem perbankan yang selama ini dikenal sebagai media 

perantara keuangan secara konvensional. Ada beberapa keterbarasan apabila 

perusahaan memanfaatkan bank sebagai sumber dana. Keterbatasan tersebut 

adalah jumlah dana yang bias ditarik dari perbankan terbatas, karena pada 

industri perbankan dikenal dengan adanya legal lending limit atau batas 

maksimal  pemberian kredit (BMPK). Sehingga bila perusahaan ingin 

menggalang dana yang jumlahnya relative besar akan terhambat bila masuk 

ke pasar modal untuk menggalang dana yang besarnya dengan yang 

diharaokan tanpa batasan besarnya dana. 

2. Sebagai saran investasi. 

Pada umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham atau 

obligasi) ke pasar modal adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi 

bisnis yang baik dan kredibel, sehingga efek-efek yang dikeluarkan akan laku 

dijualbelikan di bursa. Sementara, pemilik dana atau investor jika tidak ada 

pilihan lain mereka akan menginvestasikan pada perbankan yang notabene 

mempunyai tingkat keuntungan yang relatif kecil. Dengan adanya surat 

berharga yang mudah dijualbelikan, maka bagi investor merupakan 

alternative instrument investasi. Investasi di pasar modal lebih fleksibel, 
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sebab setiap investor bias dengan mudah memindahkan dananya dari satu 

perusahaan ke perusahaan lainnya atau dari satu industry ke industri lainnya. 

Oleh karena itu pasar modal sebagai salah satu alternatif instrument 

penempatan dana bagi investor selain di perbankan atau investasi langsung 

lainnya. 

3. Pemerataan pendapatan. 

Pada dasarnya apabila perusahaan tidak melakukan go public, pemilik 

perusahaan terbatas pada personel-personel pendiri perusahaan yang 

bersangkitan. Dengan go public-nya perusahaan memberikan kesemptaan 

kepada masyarakat luas untuk ikut serta memiliki perusahaan tersebut. 

Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

ikut menikmati keuntungan dari perusahaan berupa bagian keuntungan atau 

dividen, sehingga semula hanya dinikmati oleh beberapa orang pemilik, 

akhirnya bias dinikmati oleh masyrakat artinya pemerataan pendapatan 

kepada masyarakat. 

4. Sebagai pendorong investasi. 

Sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan pembangunan 

dan perekonomian negaranya. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

dan memajukan pembangunan membutuhkan investasi besar. Pemerintah 

tidak akan mampu untuk melakukan investasi sendiri tanpa dibantu oleh 

pihak swasta nsional dan asing. Untuk mendorong agar pihak swasta dan 

asing mau melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

pemerintah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah 
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likuidnya pasar modal. Semakin baik pasar modal dan semakin banyak 

investor baik nasional maupun asing yang bersedia menginvestasikan 

dananya ke Indonesia melalui pembelian surat berharga dipasar modal. 

 

2.2.3 Instrumen Pasar Modal 

Bentuk instrumen di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga. 

Menurut Samsul (2006:45) surat berharga tersebut diantarnya adalah: 

1. Saham  

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut 

juga sebagai pemegang saham. 

2. Saham Preferen 

Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak terlbih dahulu untuk 

menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. 

3. Saham Biasa 

Saham yang akan menerima laba setelah laba saham preferen dibayarkan. 

4. Obligasi 

Tanda bukti perushaan memlilki utang jangka panjang kepada masyrakat yaitu 

3 tahun. 

5. Bukti Right 

Hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

Hak membeli itu dimili oleh pemegang saham lama. 
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6. Waran 

Hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

Waran tidak saja memberikan kepada saham lama, tetapi sering diberikan 

kepada pemegang obligasi sebagai sweetner. 

7. Indeks Saham dan Indeks Obligasi 

Angka infeks yang diperdagangkan untuk tujuan spekulasi dan lindung nilai 

(headging). 

 

2.3 Saham 

2.3.1 Pengertian Saham  

Saham merupakan tanda bukti kepemilikan seseorang atau badan terhadap 

suatu perusahaan. Saham memberikan tingkat pengembalian (return) berupa 

dividen, yang biasa dibayarkan setahun sekali dan capital gain (kenaikan harga 

saham dipasar).Menurut Martalena dan Maya (2011:12) menyebutkan bahwa 

saham adalah: 

“Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal 

seseorang atas pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Dengan meyertakan modal tersebut maka pihak 

tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan”. 

Secara umum, saham dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu daham 

biasa dan saham preferen. Menurut Bodie dkk (2005:59) menyebutkan bahwa 

saham biasa adalah: 

“Sekuritas penyertaan atau sekuritas ekuitas yang menunjukan 

bagian kepemilikan di suatu perushaan. Masing-masing lembar 

saham biasa mewakili satu suara tentang segala hal dalam 
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pengurusan perusahaan dan menggunakan suara tersebut dalam 

rapat tahunan perusahaan dan pembagian keuntungan”.  

Sedangkan saham preferen menurut Bodie dkk (2005:59) adalah: 

“Jenis saham yang bersifat gabungan antara saham biasa dan 

obligasi. Saham ini membayar deviden yang tetap kepada 

pemegangnya”. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulakan bahwa saham adalah tanda 

bukti penyertaan dalam pasar modal perusahaan dimana pemegang saham 

mempunyai hak atas pendapatan perusahaan. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Saham  

Saham merupakan surat berharga yang dikenal luas di masyarakat. Saham 

terdiri dari beberapa jenis, menurut Jogiyanto (2010:111) saham terbagi 

berdasarkan hak tagih atau kalim yaitu : 

1. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferent mempunyai sifat gabungan (hybrid) antara obligasi (bond) 

dan saham biasa. Seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman, 

saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. 

Seperti saham biasa, dalam hal likuidasi klaim pemegang saham preferen 

dibawah klaim pemegang obligasi (bond). 

2. Saham Biasa (Common Stock) 

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini 

biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang saham adalah 

pemilik dari perusahaan mewakili kepada manajemen untuk menjalankan 



20 
 

 
 

operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa 

memempunyai beberapa hak kontrol, hak menerima keuntungan dan hak 

preemptif.  

 

3. Harga Saham 

Peubahan harga saham menjadi perhatian penting bagi investor dalam 

melakukan investasi pada pasar modal. Harga saham yang cukup tinggi akan 

memberikan keuntungan, yaitu berupa capital gain dan citra lebih baik bagi 

perusahaan sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari 

luar perusahaan.. Menurut Jogiyanto (2010:103) menyatakan bahwa: 

“Perkembangan harga saham merupakan perubahan harga saham 

yang terjadi dipasar bursa yang ditentukan oleh penawaran dan 

permintaan saham yang bersangkutan dipasar modal.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, harga saham 

merupakan harga yang terbentuk dari mekanisme pasar yaitu permintaan dan 

penawaran. 

 

4. Faktor yang mempengaruhi Harga Saham  

Harga saham selalu mengalami perubahan setiap harinya, bahkan setiap 

detik harga saham pun bisa berubah. Oleh karena itu, onvestor harus mampu 

memperhatikan faktor apa saja yang dapat mempegaruhi harga saham. Menurut 

Alwi (2008:87), faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham yaitu: 
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1. Faktor Internal  

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan 

produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.  

b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang.  

c. Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, 

dan struktur organisasi.  

d. Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, 

investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakusisian dan diakuisisi.  

e. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan penutupan usaha lainnya.  

f. Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), seperti negoisasi 

baru, kontrak baru, pemogokan dan lainnya.  

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, Earning Per 

Share (EPS), Dividen Per Share (DPS), price earning ratio, net profit 

margin, return on assets (ROA), dan lain-lain 

2. Faktor Eksternal  

a. Pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan 

deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi 

ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
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b. Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan 

terhadap manajernya.  

c. Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume atau harga saham 

perdagangan, pembatasan/penundaan trading.  

d. Gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga 

saham di bursa efek suatu negara.  

e. Berbagai isu baik dari dalam dan luar negeri. 

 

2.4 Return  

2.4.1 Pengertian Return 

Dalam melakukan investasi saham, seorang investor pasti mengharapkan 

sebuah pengembalian atas risiko yang telah diambilnya. Menurut Tandelilin 

(2010:102) return adalah: 

“Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor 

menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya.” 

Menurut Jogiyanto (2010:107) Return saham adalah:  

“Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari investasi.  

Return  dapat berupa  return  realisasi yang sudah terjadi maupun  

return ekspektasi yang  belum terjadi namun diharapkan akan 

terjadi di masa mendatang.” 
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Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa return merupakan 

faktor yang memotivasi investor dalam berinvestasi guna mendapatkan return 

dimasa yang akan datang. 

 

2.4.2 Pengukuran Return  

Dalam penelitian ini, terdapat actual return, expected return dan return 

market. Actual return dapat diukur dengan rumus, antara lain: 

 

Dimana :  

Rt : Return Saham pada periode ke t 

P(t)   : Harga Penutupan Saham pada periode ke t  

P(t-1)  : Harga Penutupan Saham pada periode ke t-1  

Selanjutnya yaitu expected return, expected return merupakan return yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Expected return dapat 

dihitung berdasarkan beberapa cara, diantaranya berdasarkan metode Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Untuk 

mengukur expected return tersebut perlu menggunakan return market. Menurut 

Jogiyanto (2010:340) return market adalah tingkat dimana pengembalian tersebut 

didasarkan pada perkembangan indeks pasar, pemilihan dari indeks pasar tidak 

tergantung dari suatu teori tetap lebih bergantung dari hasil empirisnya. Adapun 

rumus return market, yaitu : 
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Dimana : 

Rm : Return Saham pada periode ke t 

IHSGt : Indeks Harga Saham Gabungan pada akhir periode t 

IHSGt-1 : Indeks Harga Saham Gabungan pada periode sebelumnya  

Selain return market, investor juga perlu memikirkan return asset bebas 

resiko (Rf).Menurut Premananto dan Madyan (2004) return aset bebas resiko 

(Rf) pada model CAPM harus konstan selama periode penaksiran, karena apabila 

tingkat pengembalian bebas resiko ternyata dengan berjalannya waktu berkorelasi 

dengan market return (rm) akan terjadi bias dalam penaksiran. Menurut Gitman 

dan Zutter (2012:333) Risk Free merupakan tingkat return yang diperoleh dari 

investasi pada aktiva bebas risiko.  Dapat dihitung dengan rumus, yaitu: 

 

 

2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Return 

Selain memperhatikan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi harga 

saham, investor pun harus berhati-hati dengan faktor yang mempengaruhi return 

saham. Menurut Samsul (2006:200) faktor-faktor yang mempengaruhi return 

saham terdiri atas faktor makro dan faktor mikro, yaitu : 

1. Faktor makro, yaitu faktor yang berada diluar perusahaan, yaitu : 

a. Faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat bunga umum domestik, 

tingkat inflasi, kurs valuta asing dan kondisi ekonomi internasional. 
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b. Faktor non ekonomi yang meliputi politik dalam negeri, peristiwa politik 

diluar negeri, peperangan, demonstrasi massan dan kasus lingkungan 

hidup. 

2. Faktor mikro, yaitu faktor yang berada didalam perusahaan itu sendiri, yaitu : 

a. Laba bersih per saham 

b. Nilai buku per saham 

c. Rasio utang terhadap ekuitas 

d. Rasio keuangan lainnya. 

 

2.5 Risiko  

2.5.1 Pengertian Risiko  

Risiko dan tingkat pengembalian (return) memiliki hubungan yang positif. 

Semakin tinggi risiko semakin tinggi pula return yang akan didapatkan oleh 

investor, begitupula sebaliknya semakin kecil risiko maka return yang 

dihdapatkan pun kecil. Menurut Zubir (2013:19) risiko adalah: 

“Risiko didefinisikan sebagai perbedaan antara hasil yang 

diharapkan (expected return) dan realisasinya. Makin besar 

penyimpangannya, makin tinggi pula risikonya.” 

Sedangkan menurut Gumanti (2011:50) risiko adalah: 

“Kemungkinan mengalami kerugian yang biasanya diukur dalam 

bentuk kemungkinan bahwa bebearapa hasil akan muncul yang 

bergerak dalam kisara  sangat baik ke sangat buruk”. 
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Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan 

perbedaan antara return yang diharapkan dengan realisasinya yang dapat 

memberikan dampak baik maupun buruk. 

 

2.5.2 Jenis-Jenis Risiko  

Risiko saham pun dapat diminimalkan /dikurangi yaitu degan cara 

melakukan divesifikasi investasi. Dalam Hutagalung (2013) Risiko dapat 

dikelompokan menjadi dua, antara lain: 

1. Risiko non sistematis 

Suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, sebab 

risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Risiko 

perusahaan ini dapat dikurangi dengan melakukan diversifikasi aset dalam 

suatu portofolio. Risiko non sistematis terdapata fluktuasi risiko yang berbeda 

antara satu saham dengan saham yang lain. Risiko ini juga disebut 

diversifikasi risk. 

a. Diversifikasi random 

Diversifikasi ini terjadi ketika investor mnginvestasikan dananya secara 

acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai aset yang 

berbeda. Investor memilih aset-aset yang akan dimasukan ke dalam 

portofolio tana terlalu memperhatikan karakteristik aset yang 

bersangkutan. Dalam diversifikasi ini, semakin banyak jenis aset yang 

dimasukan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat pengurangan 
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risiko yang akan diperoleh, namum dengan marginal penurunan risiko 

yang semakin berkurang. 

b. Diversifikasi markowitz 

Diversifikasi markowitz mempertimbangkan berbagai informasi mengenai 

karakteristik setiap sekuritas yang akan dimasukan dalam portofolio. 

Diversifikasi ini menjadikan pembentukan portofolio menjadi lebih 

selektif terutama dalam memilih aset-aset sehingga diharapkan 

memberikan manfaat yang paling optimal. Informasi karakteristik aset 

utama yang dipertimbangkanadalah tingkat return dan risiko masing-

masing aset, sehingga metode ini sering disebut dengan mean-variance 

model. 

2. Risiko sistematis 

Suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, 

karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat 

mempengaruhi pasar secara keselurhan. Risiko sistematis ini bersifat sistemik 

sehingga tidak bisa dihindari. Risiko ini juga disebut indivertible risk. 

 

2.5.3 Pengukuran Risiko  

Dalam melakukan investasi, investor berusaha menghindari risiko dengan 

berbagi cara tetapi risiko tidak dapat dihilangkan namun risiko dapat di ukur 

dengan deviasi standard an Beta. Deviasi standar merupakan kuadrat varians dari 

sekuritas. Rumus dari deviasi standar, antara lain: 
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Dimana :  

σ    =  Standar deviasi 

σ²   =  Varians 

 

Dimana : 

σ²   =  Varians 

R    =  Nilai return saham  

R    =  Rata-rata nilai return saham 

n     =  Jumlah sample 

Sedangkan, Beta merupakan sebuah indikator yang mencerminkan tingkat 

risiko yang terkandung dalam saham terhadap tingkat risiko pasar. Dengan 

mengetahui beta saham, investor dapat mengkukur tingkat sensivitas terhadap 

resiko pasar. Menurut Gumanti (2011: 386) beta adalah : 

“Risiko sistematik atau risiko pasar yang merupakan tingkat 

sensitivitas return saham individual terhadap return pasar.” 

Sedangkan menurut Jogiyanto (2010:375), bahwa : 

“Beta merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu 

sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa beta adalah suatu alat pengukur resiko 

sistematis dari suatu sekuritas atau return portofolio terhadap resiko pasar dalam 

periode waktu tertentu.  Menurut Husnan (2005: 204-205)  penilaian Beta sendiri 

dapat dikategorikan kedalam tiga kondisi, yaitu:  
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1. Apabila β = 1 berarti tingkatt keuntungan saham i berubah secara proporsional 

dengan tingkat keuntungan pasar. Ini menandakan bahwa resiko sistematis 

saham i sama dengan resiko pasar. 

2. Apabila β > 1, berate tingkat keuntungan saham i meningkatkan lebih besar 

dibandingkan dengan tingkat keuntungan kesuluruhan saham di pasar. Ini 

menandkan bahwa risiko sistematis saham i lebih besar disbanding dengan 

resiko pasar, saham ini sering juga disebut sebagai saham agresif. 

3. Apabila β < 1, berarti tingkat keuntungan saham i meningkatkan lebih kecil 

dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham dipasar. Ini 

menandakan bahwa risiko sistematis saham  i lebih kecil dibandingkan dengan 

risiko sistematis pasar, saham jens ini sering disebut sebagai saham defensive. 

Beta dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut : 

 

Dimana : 

Covarian (Ri,Rm) : ∑(Ri-E(Ri))(Rm-E(Rm) 

Var Rm  :  

E (Rm)   : Rata-rata return pasar (IHSG) 

E (Ri)  : Rata-rata return saham 
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2.6 Portofolio 

2.6.1 Pengertian Portofolio 

Portofolio merupakan kumpulan aset investasi yang dimiliki oleh seorang 

individu ataupun perusahaan miliki. Investasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, 

yaitu investasi pada real assets dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik 

dan lainnya. Bentuk lainnnya yaitu financial  assets dapat dilakukan dipasar uang 

maupun dipasar modal.  Menurut Gumanti (2011:390), bahwa : 

“Portofolio adalah gabungan beberapa asset atas sekuritas yang 

dimiliki oleh investor yang memiliki tingkat resiko dan pengembalian 

yang berbeda-beda” 

Sedangkan menurut Sunariyah (2006:194), bahwa : 

“Portofolio adalah serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang  

diinvestasi dan dipegang oleh pemodal, baik perorangan maupun 

lembaga.“ 

Berdasarkan definisi-definsi diatas, dapat disimpulkan bahwa portofolio 

merupakan kumpulan berbagai asset atau sekuritas yang dimiliki oleh investor 

yang memiliki tingkat pengembalian dan resiko yang beragam. 

 

2.6.2 Portofolio yang Efisien 

Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seseorang investor  

dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien. 

Menurut Tandelilin (2010:77), bahwa: 

“Dikatakan sebagai portofolio efisien di mana dalam pembentukan 

portofolio, investor selalu ingin memaksimalkan expected return 

dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau 
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mencari portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan 

expected return tertentu.” 

Berdasarkan pengertian diatas bahwa, portofolio yang efisien adalah 

portofolio yang hanya melihat pada return yang besar dan meminimalkan risiko 

dengan ekspektasi return tertentu. 

 

2.6.3 Portofolio yang Optimal 

Dalam membentuk portofolio yang optimal investor harus menentukan 

portofolio yang efisien terlebih dahulu. Menurut Tandelilin (2010:77), bahwa : 

“portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang 

investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan 

portofolio efisien dan sesuai dengan preferensi investor bersangkutan 

terhadap expected return maupun terhadap risiko yang bersedia 

ditanggungnya.” 

Terdapat tiga konsep dasar yang perlu diketahui sebagai dasar untuk 

pembentukan portofolio optimal menurut Tandelilin (2010:156), yaitu :  

1. Portofolio efisien dan portofolio optimal  

Untuk membentuk portofolio yang efisien harus berpegang pada  asumsi 

bagaimana perilaku invest or dalam pembuatan keputusan  investasi yang akan 

diambilnya, yang paling penting semua investor  tidak menyukai risiko ( risk 

averse ). Sedangkan portofolio optimal  merupakan portofolio yang dipilih 

sesuai dengan preferensi investor  bersangkutan terhadap pengembalian 

investasi berupa  return dan  capital gain maupun risiko yang bersedia 

ditanggungnya. 

 

 



32 
 

 
 

2. Fungsi utilitas dan kurva indeferen  

Merupakan suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua  

alternatif yang ada, dimana menunjukkan preferensi seorang investor terhadap 

berbagai pilihan investasi dengan masing-masing resiko dan tingkat return 

harapan.  

3. Aset berisiko dan asset bebas risiko  

Seorang investor harus bisa memilih menginvestasikan dananya pada  

berbagai aset, baik aset yang berisiko maupun aset yang bebas resiko  ataupun 

kombinasi dari kedua aset tersebut.  

 

2.7 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

2.7.1 Pengertian Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Dalam memperhitungkan tingkat keuntungan portofolionya, investor 

membutuhkan alat analisis. Model keseimbangan umum memungkinkan investor 

untuk mengukur resiko dan return. Salah satunya adalah Model Capital Asset 

Pricing model (CAPM). Menurut Husnan (2005:177) mengemukakan bahwa 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan model untuk menentukan harga 

suatu aset.  

Menurut Halim (2009:73), menyebutkan bahwa : 

“Dalam konteks manajemen investasi, risiko merupakan besarnya 

penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan 

(expected return) dengan tingkat pengembalian yang dicapai secara 

nyata (actualreturn). Semakin besar penyimpangannya berarti 

semakin besar tingkat risikonya”. 
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Dalam model Capital Asset Pricing Model (CAPM) menurut Husnan 

(2005:160) terdapat asumsi-asumsi, yaitu:  

1. Diasumsikan tidak ada biaya transaksi  

2. Investasi sepenuhnya bisa dipecah-pecah  

3. Tidak ada pajak penghasilan bagi para pemodal  

4. Pemodal tidak bisa mempengaruhi harga saham dengan tindakan membeli 

atau menjual saham 

5. Pemodal akan bertindak semata-mata atas pertimbangan expected return 

dengan deviasi standar tingkat keuntungan portofolio 

6. Para pemodal bisa melakukan short sale 

7. Terdapat riskless lending and borrowing rate, sehingga bisa menyimpan dan 

meminjan dengan tingkat bunga yang sama 

8. Pemodal diasumsikan mempunyai pengharapan yang homogeny  

9. Semua aktiva bisa diperjualbelikan 

Gitman dan Zutter (2012 : 333) menjelaskan rumus CAPM, sebagai 

berikut: 

 

Dimana :  

E(Ri)   : Return saham i 

Rf       : Return saham bebas resiko  

Βi  : Beta saham i ( Resiko sistematik) 

Rm : Return Saham  
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CAPM merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan 

antara expected return  dengan risiko investasi. Menurut Zubir (2013:201) bahwa 

keseimbangan pasar CAPM digambarkan dalam dua bentuk hubungan, yaitu 

Capital market Line (CML) dan Security Market Line (SML). CML adalah garis 

lurus yang menggambaekan hubungan expected return portofolio yang efisien 

dengan deviasi standarnya. 

Gambar 2.1 Capital Market Line (CML) 

Sedangkan SML menurut Zubir (2013: 202) adalah haris lurus yang 

menggambarkan hubungan antara expected return  suatu sekuritas atau portofolio 

dengan betanya.  

Gambar 2.2 Security Market Line (SML) 
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2.7.2 Tahapan dalam Menghitung CAPM 

Dalam menghitung expected return dengan menggunakan metode Capital 

Asset Pricing Model (CAPM), terdapat beberapa tahap dalam menghitungnya, 

yaitu : 

1. Menghitung pendapatan saham yang sesungguhnya (actual return) saham 

perusahaan. 

2. Menghitung pendapatan pasar (return market). 

3. Menghitung Pendapatan Bebas Risiko  (Rf).  

4. Menghitung beta (β). 

5. Menghitung expected return saham menggunakan model CAPM. 

 

2.8 Arbitrage Pricing Theory (APT) 

2.8.1 Pengertian Arbitrage Pricing Theory (APT) 

Model Arbitrage Pricing Model (APT) ini adalah model lain setelah 

Capital Asset Pricing Model dalam mengukur keuntungan dimasa yang akan 

datang. Sama halnya dengan CAPM, menurut Reilley dalam Premananto dan 

Madyan (2004) bahwa terdapat tiga asumsi yang mendasari model Arbitrage 

Pricing Theory (APT), yaitu : 

1. Pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna 

2. Para investor selalu lebih nyukai kekayaan yang lebih daripada kurang 

kepastian. 
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3. Hasil dari proses stochastic artinya bahwa pendapatan asset dapat dianggap 

sebagai K model faktor. 

Berdasarkan asumsi tersebut menyatakan investor percaya bahwa 

pendapatan sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model factorial dengan k faktor 

risiko. Dengan demikan dapat ditentukan pendapatan actual untuk sekuritas I 

dengan menggunakan rumus, sebagai berikut : 

+e 

Dimana:  

E (Rit) = Pendapatan yang diharapkan saham I pada periode t 

B1,2,3,  = Sensitivitas return saham terhadap premi risiko untuk masing-masing 

faktor. 

Fit = Tingkat inflasi yang tidak diharapkan pada periode t 

F2t = Tingkat suku bunga yang tidak diharapkan pada periode t 

F3t  = Tingkat kurs yang dirapkan pada periode t 

Menurut Husnan (2005:197) Arbitrage Pricing Model (APT) yaitu dalam 

dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik sama 

tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Konsep yang digunakan adalah 

hukum satu harga. Model Arbitrage Pricing Theory (APT) dimana para investor 

tidak perlu mengidetifikasi portofolio pasar dan memungkinkan penggunaan lebih 

dari satu faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. Dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan sama dengan Premananto dan Madyan 

(2004) terdapat tiga faktor ekonomi, yaitu:  
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1. Inflasi  

Inflasi merupakan salah satu variabel makro yang memiliki dampak besar 

terhadap kegiatan perekonomian, baik sektor riil terlebih terhadap sektor 

keuangan. Menurut Sukirno (2010 : 14) bahwa inflasi dapat didefinisikan sebagai 

salah satu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Inflasi 

memiliki nilai yang berbeda-beda tiap bulannya bahkan setiap negara pun nilai 

inflasinya tidak sama.  

2. BI rate 

BI Rate merupakan suku bunga acuan Bank Indonesia dan merupakan sinyal 

(stance) dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurut Dahlan siamat 

(2005:139), bahwa BI rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang 

diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu 

yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. 

3. Kurs Valuta Asing  

Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai 

mata uang sesuatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs 

valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestic yang 

dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit 

mata uang asing. (Sukirno, 2010:397). 
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2.8.2 Tahapan dalam Menghitung APT  

Dalam menghitung expected return dengan menggunakan metode 

Arbitrage Pricing Theory (APT), terdapat beberapa tahap dalam menghitungnya, 

yaitu : 

1. Menghitung pendapatan saham yang sesungguhnya (actual return) saham 

perusahaan. 

2. Menghitung Pendapatan Bebas Risiko  (Rf)  

3. Menghitung sensitivitas return saham terhadap faktor makro ekonomi yaitu 

inflasi, kurs dan BI Rate.  

4. Menghitung beta (β) dengan meregresikan antara return saham dengan return 

pasar. 

5. Menghitung expected return saham menggunakan model APT 

 

2.9 Perbedaan CAPM dan APT 

Dalam memprediksi return saham terdapat dua metode yang digunakan 

yaitu Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). 

Kedua metode tersebut pun memiliki perbedaan, yaitu : 

Tabel 2.1. Perbedaan CAPM dan APT 

CAPM APT 

CAPM merupakan suatu model yang 

menggambarkan bahwa risiko yang 

relevan adalah resiko pasar. Husnan 

(2005:197) 

APT merupakan sebuah pendekatan dalam 

menentukan harga suatu aset yang tidak 

hanya didasarkan pada satu variabel saja, 

tetapi banyak variabel. (Zubir, 2013:227) 
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2.10 Penelitian terdahulu 

Penelitian mengenai analisis perbandingan antara CAPM dan APT dalam 

memprediksi return saham telah banyak dilakukan. Berikut adalah tabel ringkasan 

dari penelitian terdahulu yang menjadi acuan  dalam penelitian ini: 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Jurnal 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 

Yolanda 

Marsyella 

Simangunsong 

dan Dewa 

Gede Wirama 

(2014) 

Jurnal 

Ilmiah 

Akuntansi 

dan Bisnis, 

Vol.9, No.1, 

Januari 

2014. 

Pengujian 

Validitas 

Empiris Capital 

Asset Pricing 

Model di Pasar 

Modal 

Indonesia 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa : 

Capital Asset Pricing 

Model tidak valid 

digunakan di pasar 

modal Indonesia 

2 

Gancar 

Candra 

Premananto 

dan 

Muhammad 

Madyan 

(2004) 

Jurnal 

Penelitian 

Dinamika 

Sosial Vo.5, 

No.2 

Agustus 

2004: 125-

139 

Perbandingan 

Keakuratan 

Capitan Asset 

Pricing Model 

dan Arbitrage 

Pricing Theory 

dalam 

Memprediksi 

Tingkat 

Pendapatan 

Saham Industri 

Manufaktur 

sebelum dan 

Semasa Krisis 

Ekonomi 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa : 

Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara 

keakuratan model CAPM 

dengan model APT 

dalam memprediksi 

pendapatan saham 

industri manufaktur 

sebelum dan semasa 

krisis ekonomi , dimana 

model CAPM lebih 

akurat dibandingkan 

model APT. 
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No Peneliti Jurnal 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

3 

Zainul 

Kisman  

dan 

Shintabelle 

Restiyanita M. 

(2015) 

American 

Journal of 

Economics, 

Finance and 

Management 

vol.1, No.3, 

2015, pp. 

184-189 

The Validity of 

Capital Asset 

Pricing Model 

(CAPM) and 

Arbitrage 

Pricing Theory 

(APT) in 

Predicting the 

Return of 

Stocks 

Indonesia 

Stock 

Exchange in 

2008-2010 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa : 

Dilihat dari koefisien 

disesuaikan determinasi, 

keakuratan hasil 

perhitungan model 

dengan Arbitrage Pricing 

Theory (APT) lebih baik 

dari hasil perhitungan 

model Capital Asset 

Pricing Model dalam 

memprediksi return 

saham. 

4 
Lemiyana 

(2015) 

I-Finance 

Vol.1, No.1. 

Juli 2015 

Analisis Model 

CAPM dan 

APT dalam 

Memprediksi 

Return Saham 

Syariah (Studi 

Kasus Saham 

di Jakarta 

Islamic Index) 

Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa : 

Secara statistik tidak 

terdapat perbedaan 

akurasi yang signifikan 

anatara Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) 

dan Arbitrage Pricing 

Theory (APT) dalam 

memprediksi return 

saham Syariah di Jakarta 

Islamic Index (JII) 

Model CAPM lebih 

akurat daripada model 

APT dalam memprediksi 

return saham. 
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No Peneliti Jurnal 
Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

5 
Isnurhadi 

(2014) 

Jurnal 

Ilmiah 

Manajemen 

Bisnis dan 

Terapan 

Tahun XI 

No.1, April 

2014 

Analisis Model 

CAPM dalam 

Memprediksi 

Tingkat Return 

Saham Syariah 

dan 

Konvensional 

(Studi Kasus 

Saham di Bursa 

Efek 

Indonesia) 

Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa : 

Secara statistik terdapat 

hasil akurasi yang 

signifikan pada Capital 

Asset Pricing Model 

(CAPM) dalam 

memprediksi return 

saham Syariah di Jakarta 

Islamic Index (JII) dan 

return saham 

konvensional di Bursa 

Efek Indonesia (LQ 45) 

6 

Fanda Daisy 

Prully 

Rundengan, 

Tommy 

Parengkuan 

dan Ivonne 

Saerang 

(2013) 

Jurnal Riset 

Akuntansi 

Going 

Concern 

Vol. 8, 

No.3, 

September 

2013 

Pengujian 

Arbitrage 

Pricing Theory 

(APT) Sebagai 

Prediktor 

Pengembalian 

Saham yang 

diharapkan 

(Studi Kasus 

pada Industri 

Perbankan 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia) 

Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa:  

 

Dari hasil uji beda dua 

rata-rata ditemukan 

bahwa selama periode 

penelitian yaitu januari-

Desember 2011 

perbedaan actual return 

(Ri) dan Expected return 

(Eri) tidak signifikan. 

 

2.11 Kerangka Pemikiran 

Investasi pada beberapa tahun belakangan ini menarik perhatian masyrakat 

di Indonesia. Investasi salah satu kegiatan penanaman modal seseorang pada 
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perusahaan tertentu guna menjamin kehidupan dalam jangka waktu tertentu. 

Seorang investor dalam berinvestasi perlu berhati-hati dalam melakukan investasi. 

Seorang investor sebaiknya melakukan analisis risiko dan keuntungan yang akan 

diperoleh dari penanaman modal yang investor lakukan guna meminimalisir risiko 

yang akan di terima.  

Dalam meminimalisir tingkat resiko dan memprediksi keuntungan yang 

akan diperoleh tersebut dapat dilakukan analisis dengan menggunakan metode 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). 

Menurut Husnan (2005:197) CAPM merupakan suatu model yang 

menggambarkan bahwa risiko yang relevan adalah resiko pasar. Sedangkan 

menurut Horne (2009:93) APT merupakan model keseimbangan yang 

mengumukakan risiko yang relevan adalah makro ekonomi. Dengan pernyataan 

tersebut, dapat dibandingkan hasilnya model manakah yang dapat meminimalkan 

tingkat risiko dan memprediksi keuntungan yang akan diperoleh oleh investor 

tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Premananto dan Madyan (2004) 

yang meneliti keakuratan model CAPM dan APT pada Saham Industri 

Manufaktur  memberikan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara 

keakuratan model CAPM dengan APT, dimana keakuratan model CAPM lebih 

akurat dibandingkan dengan model APT dalam memprediksi pendapatan saham 

industri manufaktur sebelum dan semasa krisis ekonomi. Lemiyana (2015) yang 

meneliti keakuratan model CAPM dan APT ini juga memberikan kesimpulan 
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bahwa  Model CAPM lebih akurat daripada model APT dalam memprediksi 

return saham. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan perbandingan antara kedua 

model tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya yang kontradiktif. Perbedaan 

antara kedua model tersebut terletak pada perlakuan APT terhadap hubungan 

antar tingkat keuntungan sekuritas. APT mengasumsikan bahwa tingkat 

keuntungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian dan 

industri. Korelasi antara tingkat keuntungan dua sekuritas terjadi karena sekuritas- 

sekuritas tersebut dipengaruhi oleh faktor atau faktor-faktor yang sama. 

Sebaliknya meskipun CAPM mengakui adanya korelasi antar tingkat keuntungan, 

model tersebut tidak menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi korlelasi 

tersebut. Baik CAPM maupun APT sama- sama berpendapat bahwa ada hubungan 

yang positif antara tingkat keuntungan yang diharapkan dengan resiko.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disusun bagan kerangka pemikiran untuk 

penelitian ini, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Kerangka Pemikiran 
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2.12 Hipotesis penelitian 

Hipotesis adalah sebuah dugaan sementara. Menurut Zulganef (2008:46) 

hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran. Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

H1 :Terdapat perbedaan antara CAPM dan APT dalam memprediksi return dan 

risiko saham 


