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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan identifikasi masalah terhadap analisis perbandingan Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam 

memprediksi return saham pada industri real estate and property periode 2011-

2014, penelitian ini maka diperoleh kesimpulan : 

1. Tingkat pengembalian (return) yang dihitung menggunakan metode Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) menunjukkan bahwa return yang dihitung 

sejalan dengan risiko (beta) yang diperoleh. Dimana return yang dihasilkan 

pun tinggi, karena beta yang diperoleh pun tinggi dan begitupun sebaliknya 

risiko yang rendah pun menghasilkan return yang rendah.  

2. Tingkat pengembalian (return) yang dihitung menggunakan metode 

Arbitrage Pricing Theory (APT) menunjukkan bahwa dengan adanya faktor 

lain yang diperhitungkan ternyata tidak menghasilkan return yang lebih 

baik. 

3. Memprediksi return saham pada industri real estate and property dengan 

metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) lebih tepat atau lebih akurat 

dibandingkan Arbitrage Pricing Theory (APT), karena nilai MAD yang 

dihasilkan menyatakan bahwa MADCAPM lebih kecil dari nilai MADAPT. 

4. Perbedaan dalam memprediksi return saham dengan metode Capital Asset 

Pricing Model (APT) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dengan 
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menggunakan Uji t-test menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara 

metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory 

(APT).  

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan terhadap masalah yang 

terjadi, yaitu analisis perbandingan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan 

Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi return saham pada industri 

real estate and property periode 2011-2014, saran yang dapat penulis berikan 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi para investor, diharapkan dapat memprediksi return dan risiko sebelum 

melakukan investasi dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Sehingga dapat 

melakukan investasi pada saham yang tepat. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan variabel makro yang 

benar-benar signifikan dalam menghitung metode APT, sebab dengan ketiga 

variabel makro yang digunakan dalam penelitian ini membuktikan bahwa 

metode APT tidak lebih akurat dibandingkan dengan metode CAPM. 

 


