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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, kegiatan investasi saham menarik perhatian masyarakat dan 

diminati oleh usahawan dikarenakan adanya kebutuhan yang direncanakan untuk 

masa depan. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh semua kalangan, tidak ada 

batasan dalam melakukan investasi asalkan tahu risiko-risiko dan memiliki modal 

untuk berinvestasi. Beberapa orang takut untuk melakukan investasi dikarenakan 

risiko-risiko yang diakibatkan saat berinvestasi, selain itu kekurangpahaman dalam 

memilih investasi dapat dijadikan alasan seseorang untuk tidak berinvestasi. Jika 

semua orang dari berbagai kalangan diberikan pengetahuan mengenai investasi, dan 

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dapat mengalami kemajuan pada 

bidang perekonomian maka akan berdampak baik untuk negara. 

Investasi merupakan sebuah alternatif yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan nilai aset di masa depan (Luthfiyani, 2012). Investasi terdiri dari 

investasi nyata (real investment) dan investasi keuangan (financial investment). 

Investasi nyata secara umum melibatkan aset berwujud seperti tanah, mesin-mesin 

atau pabrik. Investasi keuangan melibatkan kontrak-kontrak tertulis seperti saham 

biasa dan obligasi. Pada perekonomian primitif, hampir semua investasi merupakan 

investasi nyata, sedangkan pada perekonomian modern, lebih banyak dilakukan 

investasi keuangan (Maya, 2010). Menurut Tandelilin (Putra et.al, 2012),  saham 

adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan atas aset-

aset dari perusahaan yang menerbitkan saham, sehingga dapat dikatakan bahwa 

saham merupakan bentuk nyata dari investasi berupa surat-surat berharga. 
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Menurut Sembiring (2006) dalam menjalankan usahanya, investor akan 

membuat pedoman kebijakan untuk memenuhi tujuannya, antara lain peningkatan 

modal, pemenuhan kewajiban serta menghasilkan laba yang tinggi. Penetapan
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kebijakan dilakukan dengan keputusan pengalokasian aset, yaitu investor harus 

memutuskan bagaimana dana sebaiknya didistribusikan kepada kelompok aset 

(saham,obligasi, real estate, pertambangan dan sekuritas-sekuritas luar negeri).  

Pada bidang investasi terdapat sebuah pepatah yang sangat terkenal oleh Harry 

M.Markowits yaitu “Janganlah menaruh semua telur ke dalam suatu keranjang”, 

karena jika keranjang itu jatuh, maka semua telur yang ada dalam keranjang tersebut 

akan pecah. Maksud dari pepatah di atas adalah janganlah menginvestasikan semua 

dana pada satu jenis saham saja tetapi berinvestasilah pada banyak saham karena jika 

saham itu gagal maka dana yang telah diinvestasikan akan hilang semua. Hal ini yang 

disebut dengan istilah diversifikasi portofolio (Zubir, 2013:1). 

Alasan seorang investor membeli saham pada dasarnya untuk mendapatkan 

capital gains (kenaikan harga saham) dan deviden (bagian laba yang dibagikan). 

Keduanya harus memiliki return yang lebih besar atau paling tidak sama dengan 

return yang dikehendaki stock holder. Akibatnya seorang investor termotivasi  untuk 

menginvestasikan dananya untuk membeli saham suatu perusahaan.  

Oleh karena itu untuk memenuhi tujuan investasinya, investor harus membuat 

rancangan portofolio optimal sehingga dapat memprediksi return saham yang 

diharapkan. Menurut Tandelilin, portofolio optimal merupakan portofolio yang 

dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan 

portofolio yang efisien (Sulistyorini, 2009). Menurut Sharpe, Alexander dan Bailey 

(Sukarno, 2007), portofolio dikategorikan efisien apabila memiliki tingkat risiko yang 

sama, mampu memberikan tingkat keuntungan (return) yang lebih tinggi, atau 

mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama, tetapi dengan risiko yang lebih 

rendah. 

Umumnya seorang investor sangat tidak menyukai risiko tetapi menginginkan 

return yang maksimal. Menurut Achisen (Fitriana, 2009), di kalangan investor, 

investasi di sektor financial menjadi primadona, karena menjanjikan tingkat return 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di sektor real asset maupun pasar 
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uang. Menurut Tandelilin, meskipun investasi di pasar modal menjanjikan tingkat 

return yang lebih tinggi, namun kita perlu ingat bahwa semakin besar return, maka 

tingkat resikonya akan semakin besar pula. Untuk itulah sebagai seorang investor 

yang rasional, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana investasi 

dapat menghasilkan return optimal pada tingkat resiko yang minimal (Fitriana, 2009). 

Dalam memprediksi return saham yang diharapkan, terdapat dua jenis model 

yang umum digunakan yaitu Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage 

Pricing Theory (APT). 

Menurut Eugene F. Brigham (Muslih, 2008), model Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) merupakan model keseimbangan yang diperkenalkan oleh Treynor, 

Sharpe, Lientner dan Mossin pada tahun 1960-an. Model ini mengasumsikan bahwa 

imbalan saham dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu premi risiko pasar. Model ini 

didasarkan pada adanya dalil bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu 

saham adalah sama dengan tingkat pengembalian bebas risiko ditambah premi risiko 

yang hanya tinggal mencerminkan risiko yang tersisa setelah dilakukan diversifikasi. 

Menurut Agus Sumanto (Muslih, 2008), model CAPM mempunyai validitas yang 

tinggi sebagai alat memprediksi return saham satu tahun ke depan, tetapi tidak valid 

jika data yang digunakan pada saat pasar berada dalam gejolak yang tinggi. 

Menurut Muslih (2008), model Arbitrage Pricing Theory (APT) merupakan 

model keseimbangan yang dikemukakan oleh Stephen Ross. Model APT dianggap 

lebih baik daripada model CAPM. Jika model CAPM memerlukan banyak asumsi 

maka sebaliknya model APT lebih sedikit asumsi. Asumsi utama dari model APT 

adalah setiap investor, yang memiliki peluang untuk meningkatkan return 

portofolionya tanpa meningkatkan risikonya, akan memanfaatkan peluang tersebut. 

Pada model APT faktor–faktor makro ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga, 

nilai tukar mata uang, jumlah uang yang beredar, harga emas dunia dan harga minyak 

mentah dunia turut diperhitungkan dalam memprediksi return saham.  
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Menurut Samsul (2006), tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kurs dan jumlah 

uang yang beredar merupakan faktor-faktor makro ekonomi yang secara langsung 

dapat mempengaruhi harga saham. Hal ini dapat dikatakan bahwa model APT dapat 

dipengaruhi oleh tingkat inflasi, tingkat suku bunga, kurs dan jumlah uang yang 

beredar. 

Menurut Muslih (2008), meningkatnya laju inflasi bagaikan pisau bermata dua, 

di satu sisi dapat meningkatkan pendapatan dan di sisi lain akan meningkatkat biaya 

yang dikeluarkan perusahaan. Jika peningkatan biaya lebih besar daripada 

peningkatan pendapatan maka laba perusahaan akan menurun. Perubahan kurs mata 

uang akan mempengaruhi iklim investasi karena perubahan kurs mata uang akan 

mempengaruhi perdagangan antar negara. Tingkat suku bunga dijadikan patokan 

dalam perbandingan imbalan investasi bila diinvestasikan pada sektor lain. Jika 

tingkat pengembalian investasi lebih tinggi daripada tingkat suku bunga maka 

investasi tersebut layak diterima. Jumlah uang beredar perlu adanya pengendalian, 

karena jumlah uang yang beredar mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. 

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dan Departemen Keuangan, bertanggung 

jawab terhadap jumlah uang yang beredar di Indonesia agar tercapai pertumbuhan 

ekonomi yang stabil dan tidak terlampau tinggi.  

Harga minyak dunia seringkali membuat harga saham bergejolak. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Kilian dan Park (Yuswandi, 2012) 

menunjukkan bahwa harga minyak dunia memberikan dampak yang signifikan 

terhadap pergerakan indeks bursa saham. Harga emas dunia merupakan faktor makro 

ekonomi yang seringkali memberikan pengaruh terhadap harga saham. Hal ini 

diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuswandi (2012) yang menyatakan 

bahwa kenaikan harga emas dunia memberikan pengaruh terhadap pergerakan indeks 

bursa saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa model APT juga dapat dipengaruhi 

oleh harga minyak dunia dan harga emas dunia.   
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Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai analisis untuk 

memprediksi return saham dengan membandingkan model CAPM dan model APT 

serta dipilih model mana yang terbaik diantara model tersebut. Dalam memprediksi 

tingkat return suatu saham, kedua model ini sampai saat ini masih menjadi 

perdebatan para ahli manajemen keuangan tentang ketepatan kedua model tersebut. 

Bagi orang yang baru mengenal dunia investasi, hal ini sangat penting dan membantu 

sebagai acuan dalam memilih model mana yang terbaik dan akurat dalam 

memodelkan return saham dalam portofolio. Untuk memprediksi return saham dalam 

portofolio  penulis secara khusus hanya menggunakan saham yang termasuk dalam 

Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode November 2008-Februari 2014. Indeks 

LQ-45, yaitu saham yang stabil dan aktif serta likuid, sehingga mudah 

diperjualbelikan baik dalam kondisi pasar bearish (menurun) maupun bullish 

(meningkat). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERBANDINGAN RETURN SAHAM LQ45 DI BURSA 

EFEK INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN CAPITAL ASSET PRICING 

MODEL (CAPM) DAN ARBITRAGE PRICING THEORY (APT). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana menentukan return saham dengan menggunakan Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimana menentukan return saham dengan menggunakan Arbitrage Pricing 

Theory (APT) pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia? 

3. Bagaimana perbandingan hasil dari expected return dengan model Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) pada saham LQ45 

di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Menentukan return saham dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menentukan return saham dengan menggunakan Arbitrage Pricing Theory 

(APT) pada saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. 

3. Membandingkan hasil dari expected return dengan model Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) pada saham LQ45 di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi saham yaitu return 

market, perubahan jumlah uang yang beredar (M2), perubahan tingkat inflasi, 

perubahan tingkat suku bunga SBI, perubahan nilai tukar terhadap dollar Amerika, 

perubahan harga minyak mentah dunia West Texas Intermediate (WTI), perubahan 

harga emas dunia dan return saham bulanan pada beberapa saham di Bursa Efek 

Indonesia. 

Penelitian ini juga menggunakan data harga saham perusahaan-perusahaan yang 

termasuk dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode November 2008-

Februari 2014. 

 

1.5 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang penentuan 

expected return dengan membandingkan capital asset pricing model (CAPM) 
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dan arbitrage pricing theory (APT) serta memberikan masukan untuk 

pengembangan mengenai statistika terapan, khususnya dalam bidang 

Matematika.  

b. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dan menjadi 

suatu bahan pertimbangan seorang investor dalam pengambilan keputusan untuk 

melakukan investasi saham. 

 

c. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi perusahaan untuk dapat 

meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan harga saham ataupun 

imbalan sahamnya di pasar modal. 

 


