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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Riskin (2010) bahwa pengambilan keputusan merupakan faktor 

penting dalam fungsi keuangan perusahaan karena untuk mencapai tujuan 

perusahaan yaitu memaksimumkan kemakmuran pemegang saham hanya 

dihasilkan melalui investasi perusahaan. Tujuan keputusan investasi adalah 

memperoleh keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. 

Keuntungan yang tinggi disertai dengan risiko yang bisa dikelola, diharapkan 

akan menaikkan nilai perusahaan, yang berarti menaikkan kemakmuran 

pemegang saham. Bila dalam berinvestasi perusahaan mampu menghasilkan 

keuntungan dengan menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien, 

maka perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari calon investor untuk 

membeli sahamnya. Semakin tinggi keuntungan perusahaan semakin tinggi 

nilai perusahaan. Berarti semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh 

pemilik perusahaan. 

Keputusan investasi meliputi investasi pada aktiva jangka pendek 

(aktiva lancar) dan aktiva jangka panjang (aktiva tetap). Aktiva jangka 

pendek biasanya didefinisikan sebagai aktiva dengan jangka waktu kurang 

dari satu tahun atau kurang dari satu siklus bisnis, dalam hal ini dana yang 

diinvestasikan pada aktiva jangka pendek diharapkan akan diterima kembali 

dalam waktu dekat atau kurang dari satu tahun dan diterima sekaligus. Tujuan 
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perusahaan berinvestasi dalam jangka pendek adalah untuk digunakan 

sebagai modal kerja atau operasional perusahaan.  

Pada umumnya hampir semua investasi yang dilakukan dalam dunia 

bisnis mengandung risiko dan hasil ini membuat investor tidak mengetahui 

hasil yang didapatkan dari investasi yang dilakukan. Investor yang 

mengharapkan keuntungan tinggi maka investor juga harus menanggung 

risiko yang tinggi pula. Dalam dunia yang sebenarnya hampir semua investasi 

mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Pemodal tidak tahu dengan 

pasti hasil yang diperolehnya dari investasi yang dilakukannya. Yang bisa 

dilakukan adalah memperkirakan berapa keuntungan yang diharapkan dari 

investasinya, dan seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti 

akan menyimpang dari hasil yang diharapkan.  

Teknik yang dipilih mengambil keputusanpun juga berbagai macam, 

tetgantung pada kecermatan dan ketelitian investor untuk melakukan 

investasi. Salah satu cara untuk meminimalisasi kerugin adalah dengan 

melakukan portfolio investasi, dengan menginvestasikan tidak pada satu jenis 

saham saja atau dengan kata lain melakukan diversifikasi portofolio. Hal ini 

dilakukan supaya investor mengetahui seberapa besar keuntungan dari 

pengembalian investasi yang dilakukan. Dari investasi yang telah dilakukan, 

maka investor memerlukan alat untuk menilai keputusan yang telah diambil, 

karena dalam mengambil keputusan diperlukan ketelitian, dan analisis yang 

cermat sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai. Salah satu model 
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analisis yang banyak digunakan untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan adalah Capital Assets Pricing Model (CAPM).  

Warsono (2000) model ini mendasarkan diri pada risiko sistematis 

dalam mengestimasikan tingkat pengembalian yang diharapkan.  Ukuran 

risiko yang digunakan dalam CAPM adalah beta, sebagai ukuran risiko 

sistematis. Beta digunakan sebagai ukuran risiko karena mempunyai dua 

alasan. Pertama, memperbaiki ukuran risiko total yang menggunakan varian 

dan deviasi standar. Masalah yang timbul adalah jumlah perhitungan 

koefisien korelasi yang banyak. Kedua, dari berbagai penilitian empiris, 

nampaknya beta relatif cukup stabil. Dengan stabilitas relatif beta ini 

memungkinkan penggunaan data historis sebagai prediktor untuk beta di 

masa yang akan datang. Dalam CAPM, beta merupakan variabel yang sangat 

penting. Beta adalah suatu ukuran relatif risiko-risiko relatif saham individual 

untuk portofolio saham dari semua saham. 

Gambar 1.1 

Pertumbuhan Indeks 2009-2012  (% CAGR) 

 

Sumber: Bursa Efek Indonesia, PEFINDO Divisi Valuasi Saham & Indexing 
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Tabel 1.1 

Perbandingan Kinerja Indeks PEFINDO25 dengan Indeks Lainnya 

Tahun 

IHSG LQ45 SRI-KEHATI KOMPAS100 BISNIS-27 PEFINDO25 

Indeks % (*) Indeks % (*) Indeks % (*) Indeks % (*) indeks % (*) indeks % (*) 

2009 2.534,4   498,3   146,4   612,4   235,8   207,8   

2010 3.703,5 46,10% 661,4 32,70% 192,0 31,10% 860,7 40,50% 322,3 36,70% 379,1 82,40% 

2011 3.821,9 3,20% 673,5 1,80% 204,0 6,30% 865,2 0,50% 326,6 1,30% 402,3 6,10% 

2012 4.316,7 12,90% 735,0 9,10% 231,1 13,20% 946,3 9,40% 368,7 12,90% 469,9 16,80% 

Sumber: PEFINDO Divisi Equity & Index Valuation (*) % pertumbuhan YoY 

Berdasarkan Gambar 1.1 dan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa kineja 

indeks PEFINDO 25 tahun 2012 konsisten mencatat pertumbuhan yang baik. 

Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan indeks harga saham PEFINDO25 

berhasil mengungguli dengan pertumbuhan indeks harga saham lainnya yang 

ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) meningkat  12,9% YoY, indeks LQ-45 (meningkat 9,1% YoY), 

indeks SRI-KEHATI (meningkat 13,2% YoY), indeks KOMPAS 100 

(meningkat 9,4% YoY), dan indeks BISNIS 27 (meningkat 12,9% YoY). Di 

akhir tahun 2012, indeks PEFINDO25 meningkat 469,9 point atau tumbuh 

16,8% YoY. Hal ini konsisten dengan pencapaian pertumbuhan selama 

periode tahun 2010 dan 2011, dimana indeks PEFINDO25 selalu menjadi 

salah satu indeks yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi. 

(new.pefindo.com). 

 Secara rata-rata, sejak akhir tahun 2009 hingga akhir tahun 2012 

indeks PEFINDO25 mampu mencatatkan rata-rata pertumbuhan hingga 

mencapai 31,1% CAGR. Lebih baik diantara  rata-rata pertumbuhan indeks 
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lainnya yang hanya mencatat pertumbuhan tidak lebih dari 20%. 

(new.pefindo.com). Kinerja indeks PEFINDO25 mengalami konsisten 

pertumbuhan yang baik, kebutuhan akan analisis perdagangan sekuritaspun 

akan semakin meningkat. Hal ini terutama untuk membantu dalam 

pengambilan keputusan investasi.  

Untuk mengambil suatu keputusan investasi, maka dapat menerapkan 

metode CAPM dengan harapan dapat membantu investor dalam menghitung 

risiko yang tidak dapat didiversifikasi dalam sutu proses portoflio dan 

membandingkan tingkat keuntungan yang tinggi dan risko yang rendah. 

Berdasarkan latar belakang maka dapat diambil judul “ Penerapan Capital 

Assets Pricing Model (CAPM) Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan 

Investasi Saham Pada Indeks PEFINDO25”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah 

penelitian adalah: Bagaimana penerapan CAPM sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasi pada PEFINDO25. 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan penelitian perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok 

permasalahan tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, atau dengan 

kata lain agar penelitian terfokus dengan tujuan yang akan diteliti. Dalam hal 

ini batasan penelitian sebagai berikut: 
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1. Periode penelitian adalah 2008 sampai  2012 dengan menggunakan data 

harga saham perusahaan yang termasuk dalam Indeks saham 

PEFINDO25. Data yang diambil merupakan data harga saham harian 

yang disajikan dalam bentuk harga saham bulanan. 

2. Pengukuran tingkat suku bunga bebas risiko menggunakan tingkat suku 

bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) bulanan selama periode penelitian. 

3. Pengukuran tingkat pengembalian pasar (Return Market) diukur  dengan 

menggunakan data IHSG selama periode penelitian. 

4. Metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi adalah 

metode CAPM. 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana menentukan investasi saham yang tepat  

dengan menggunakan CAPM pada PEFINDO25. 

E. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Investor dan Calon Investor 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dan calon 

investor dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal dengan 

memilih saham – saham yang tergolong dalam Indeks saham PEFINDO25. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan dan perbandingan 

bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema mengenai Capital 

Assets Pricing Model (CAPM) sebagai dasar pengambilan keputusan. 


