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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan PenelitianTerdahulu 

Berkaitan dengan topik kajian yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

referensi. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Latifah (2006) dengan judul “ 

Analisis Capital Asset Pricing Model (CAPM) Untuk Menentukan Tingkat 

Risiko dan Tingkat Pengembalian Investasi Saham (Studi Pada Perusahaan 

Asuransi Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)”, tujuannya untuk 

menganalisis kegunaan CAPM dalam membantu investor menentukan tingkat 

pengembalian dalam keputusan investasi saham. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah semua 

perusahaan asuransi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejumlah 11 

perusahaan, dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu 

perusahaan asuransi yang aktif dan mempunyai nilai trading frequency tinggi 

pada tahun 2002-2004 sehingga diperoleh sampel sebanyak 10 perusahaan. 

Jenis penelitian merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu 

penelitian yang menggunakan analisis teoritis dan dibuktikan secara empiris 

dengan angka-angka atau penyajian statistik. Definisi operasional variabelnya 

tingkat pengembalian masing-masing saham (Ri), tingkat pengembalian pasar 

(Rm), tingkat pengembalian bebas risiko (Rf), risiko sistematis (β), dan 

tingkat pengembalian saham yang diharapkan. 
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Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode CAPM 

diperoleh hasil yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan (E(Ri)) tertinggi 

dimiliki oleh PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI), tingkat pengembalian yang 

diharapkan (E(Ri)) yang terendah dimiliki oleh PT Panin Life Tbk (PNLF), 

dan tingkat risiko tertinggi (β) dimiliki oleh PT Panin Insurance Tbk (PNIN), 

tingkat risiko (β) yang terendah dimiliki oleh PT Asuransi jasa Tania Tbk 

(ASJT). 

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan CAPM, sedangkan 

perbedaannya terletak pada obyek penelitian dan periode penelitian. Obyek 

yang digunakan peneliti sekarang menggunakan perusahaan sektor semen 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2009-2013. 

 

B. Landasan Teori 

Dalam dunia yang sebenarnya hampir semua investasi mengandung 

unsur ketidakpastian atau risiko. Pemodal tentu tidak tahu dengan hasil yang 

akan diperolehnya dari investasi yang dilakukannya. Dalam keadaan 

semacam itu dikatakan bahwa pemodal tersebut menghadapi risiko dalam 

investasi yang dilakukannya. Yang bisa ia lakukan adalah memperkirakan 

berapa keuntungan yang diharapkan dari investasinya, dan sebera jauh 

kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang 

diharapkan. Masalah yang pertama bersangkutan dengan perhitungan nilai 

yang diharapkan dan yang kedua menyangkut pengukuran penyebaran nilai.  
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Pemodal menghadapi kesempatan  investasi yang berisiko, pilihan 

investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang 

diharapkan. Apabila pemodal mengharapkan untuk memperoleh tingkat 

keuntungan yang tinggi, maka ia harus menanggung risiko yang tinggi pula 

(Husnan, 2003:43).  

1. Investasi  

Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk 

digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang 

ditentukan. Jadi keputusan investasi dimasa yang akan datang yang 

mengandung ketidakpastian berarti mengandung risiko bagi investor 

(Jogiyanto, 2008:5). Tandelilin (2001:1) mendefinisikan investasi adalah 

komitmen atas sejumlah dana sumberdaya lainnya yang dilakukan pada 

saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang 

akan datang.  

Investasi pada dasarnya adalah uang yang dipakai untuk 

menghasilkan uang. Untuk maksud itu uang ditanam dalam obyek yang 

memberikan hasil. Pilihan investasi tidak dapat hanya mengandalkan pada 

tingkat keuntungan yang di harapkan. Apabila investor mengharapkan 

tingkat keuntungan yang tinggi, maka ia harus bersedia menanggung risiko 

yang tinggi pula. Dalam melakukan investasi, seharusnya motif utama 

seorang investor adalah keamanan dana yang diinvestasikannya, 

pertumbuhan dan pendapatan dividen, memperoleh fasilitas perpajakan, 
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spekulasi untuk mencari keuntungan dan dana kombinasi dari beberapa 

motif dan tujuan tersebut (Warsono, 2001:1). 

Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk 

saham (stock). Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, 

saham ini disebut dengan saham biasa (common stock). Untuk menarik 

investor potensial lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan 

kelas lain dari saham yaitu saham preferen (preferred stock). Saham 

preferen mempunyai hak-hak prioritas lebih dari saham biasa.  

Saham preferen 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 bond. Dibandingkan 

dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak yaitu hak 

atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi 

(Jogiyanto, 2008: 107). Pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan 

yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi 

perusahaan. 

Surat saham adalah dokumen sebagai bukti kepemilikan suatu 

perusahaan, jika perusahaan memperoleh keuntungan maka setiap 

pemegang saham berhak atas pembagian laba yang dibagikan atau dividen 

sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Saham dapat pula 

diperjualbelikan, harga jual dapat berbeda dengan harga belinya, sehingga 
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ada potensi keuntungan dan kerugian dalam transaksi jual beli saham 

tersebut. Return saham terdiri dari capital gain adalah selisih antara harga 

jual dan harga beli saham per lembar dibagi dengan harga beli, dan 

dividend yield adalah dividen per lembar dibagi dengan harga beli saham 

per lembar (Zubir, 2011:4) 

2. Tingkat Pengembalian 

Jogiyanto (2008: 109) mendefinisikan tingkat pengembalian 

merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Tingkat pengembalian 

ini dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, tingkat pengembalian yang 

telah terjadi (relized return) digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 

dari perusahaan, dan kedua, tingkat penegmbalian yang diharapkan 

(expected return) sebagai dasar penentuan tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh investor dimasa yang akan datang, tingkat pengembalian yang 

diharapkan sifatnya belum terjadi. 

Pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah return 

total. Return total sering disebut return saja. Return realisasi dihitung 

berdasarkan data historis dan berguna sebagai dasar penentuan tingkat 

pengembalian yang diharapkan dan risiko di masa yang akan datang. 

Tingkat pengembalian saham merupakan selisih antara harga jual dengan 

harga beli. Keuntuaangan suatu saham dinyatakan sebagai keuntungan 

investasi yang diukur dalam satu periode. (Hanafi, 2005:192). 

Dalam mengambil keputusan investasi, tingkat pengembalian yang 

digunakan adalah tingkat pengembalian rata-rata dengan menggunakan 
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metode aritmatika. Data yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

pengembalian saham berupa harga saham. Harga saham bergerak secara 

acak, berarti fluktuasi harga saham tergantung pada informasi baru yang 

akan diterima, tetapi informasi tersebut tidak diketahui kapan akan 

diterimanya, sehingga informasi baru dan harga saham itu disebut 

(unpredictable). Begitu juga dengan dividen, dividen yang digunakan 

adalah dividen tunai maupun interim (Samsul, 2006: 269). 

Cerminan dari fluktuasi harga saham dipasar dinyatakan dalam 

suatu angka yang merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Angka indeks yang dimaksud 

adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan didasarkan pada angka 

dasar tertentu. Angka dasar merupakan angka indeks awal sebelum harga 

pasar terbentuk, yaitu 100, 500, atau 1000 (Samsul, 2006:308). 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah gabungan berbagai 

jenis saham yang nilainya telah dirata-rata dalam periode tertentu. IHSG 

juga merupakan suatu ukuran kinerja perdagangan yang paling banyak 

digunakan di Bursa Efek Indonesia. IHSG juga dapat digunakan untuk 

membaca situasi pasar, IHSG digunakan untuk melihat pergerakan harga 

saham biasa yang beredar untuk masing-masing saham biasa tersebut 

(Warsono, 2001: 239). 

Tingkat pengembalian pasar (Rm) diturunkan dari portofolio pasar. 

Portofolio pasar tidak hanya meliputi semua saham biasa yang ada pada 

suatu perekonomian, tetapi juga meliputi investasi lain, seperti obligasi, 
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saham preferen, real estate, emas, dan sebagainya. Tetapi untuk 

mempermudah analisis, dalam prakteknya portofolio pasar dibatasi untuk 

saham biasa.  

Investor mengharapkan suatu pengembalian tertentu yang 

merupakan kompensasi dari seluruh risiko yang terkandung didalamnya, 

karena risiko investasi berada dalam kondisi ketidakpastian. Dalam 

kenyataannya, ada suatu bentuk investasi yang pengembaliannya di masa 

yang akan datang bersifat pasti. Bentuk investasi ini disebut investasi 

bebas risiko. Pengembalian yang diperoleh dan diharapkan dari investasi 

ini disebut pengembalian bebas risiko (risk free rate). 

Pengembalian bebas risiko (Rf) yang digunakan di Indonesia 

kebanyakan ahli mendasarkan pada suku bunga SBI (Sertifikat Bank 

Indonesia), walaupun ada juga yang menggunkan suku bunga deposito. 

SBI menunjukkan tingkat bunga yang dibayar oleh Bank Indonesia kepada 

pembeli sertifikat tersebut. Sertifikat tersebut diterbitkan dengan maksud 

untuk mengendalikan atau mempengaruhi jumlah uang yang beredar. 

Apabila jumlah uang yang beredar dipandang terlalu banyak sehingga 

menimbulkan inflasi, maka jumlah uang yang beredar dikurangi dengan 

menerbitkan SBI. Membeli SBI, para pemilik dana akan memperoleh 

keuntungan dan bagi Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang yang 

beredar. 

Kebanyakan investor mensyaratkan tingkat pengembalian lebih 

tinggi pada investasi sebagai kompensasi dari ketidakpastian. Kenaikan 
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dalam tingkat pengembalian diharapkan ini diatas tingkat pengembalian 

bebas risiko nominal yang disebut premi risiko. (Reilly and Brown, dalam 

Warsono, 2001:94). 

3. Tingkat Risiko 

Hanya menghitung tingkat pengembalian saja tidaklah cukup, 

risiko investasi juga perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi. 

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan yang dapat diukur dari 

diperoleh atau tidaknya suatu nilai (Downesdan Goodman,1991:486 dalam 

Warsono, 2001:75).  

Zubir (2011:19) mendefinisikan risiko sebagai perbedaan antara 

hasil yang diharapkan (expected return) dan realisasinya. Makin besar 

penyimpangannya, makin tinggi risikonya. Pada umumnya orang 

menghindari risiko, investasi berisiko tinggi akan diperoleh sebanding 

dengan risikonya. Keputusan investasi juga mempertimbangkan 

kesempatan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih besar.  

Dalam konteks portofolio risiko dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

a. Risiko sitematis (systematic risk), merupakan risiko yang tidak dapat 

dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini 

dipengaruhi oleh faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar 

secara keseluruhan. Misalnya, ada perubahan tingkat suku bunga, kurs 

valuta asing, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga 
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sifatnya umum dan berlaku bagi semua saham dalam bursa saham yang 

bersangkutan. Risiko ini juga disebut sebagai undiversifiable risk.  

b. Risiko tidak sistematis (unsystematic risk), merupakan risiko yang 

dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini 

hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Fluktuasi risiko 

ini besarnya berbeda-beda antara satu saham dengan saham yang lain. 

Karena perbedaan itulah maka masing-masing saham memiliki tingkat 

sensitivitas yang berbeda terhadap setiap perubahan pasar. Misalnya 

faktor struktur modal, struktur asset, tingkat likuiditas, tingkat 

keuntungan, dan sebagainya. Risiko ini juga disebut diversifiable risk.  

Diversifikasi akan mengurangi risiko, tetapi selama investasi-

investasi tersebut tidak mempunyai koefisien korelasi antara tingkat 

keuntungannya yang negatif sempurna, maka kita tidak bisa 

menghilangkan fluktuasi tingkat keuntungan portofolio tersebut. Dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 pengurangan risiko dengan diversifikasi. 

  

Gambar 2.1 Pengurangan Risiko Dengan Diversifikasi 

Sumber: Husnan (2003:157-158) 
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Gambar 2.1 menunjukkan bahwa risiko portofolio yang dihitung 

dengan standar deviasi menunjukkan penurunan yang semakin melambat 

dengan ditambahnya jumlah saham dalam portofolio. Meskipun dengan 

ditambahnya jumlah jenis saham yang membentuk portofolio selalu 

dihadapkan pada suatu risiko tertentu. Risiko yang selalu ada dan tidak 

bisa dihilangkan dengan diversifikasi disebut dengan risiko sistematis, 

sedangkan risiko yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi disebut risiko 

tidak sistematis. Penjumlahan antara kedua jenis risiko tersebut disebut 

sebagai risiko total. 

Risiko sistematis ini juga disebut sebagai risiko pasar (market risk) 

karena fluktuasi ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi 

semua perusahaan yang beroperasi. Faktor-faktor tersebut misalnya, 

kondisi perekonomian, kebijakan pajak, dan lain sebagainya. Faktor-faktor 

ini menyebabkan semua saham untuk bergerak bersama, dan karenanya 

selalu ada dalam setiap saham. 

Ri   >1 

      =1 

 

   <1 

0    Rm 

Gambar 2.2 Bentuk kurva   =1,   <1.   >1 

Sumber: (Warsono, 2001: 163-164). 
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Gambar 2.2 menjelaskan bahwa sumbu tegaknya adalah (Ri), dan 

sumbu datarnya dalah (Rm). Sekuritas dengan slope yang berbeda 

mempunyai sensitivitas yang berbeda untuk pengembaliannya dari indeks 

pasar. Jika slope dari hubungan ini untuk suatu sekuritas nyata mempunyai 

sudut 45 , maka betanya adalah 1. Ini berarti bahwa untuk setiap 1% 

perubahan dalam pengembalian pasar, maka pengembalian dalam sekuritas 

ini secara rata-rata akan berubah sebesar 1% antara besarnya perubahan 

pengembalian saham dengan pengembalian pasar adalah sama.  

Sudut kemiringan lebih dari 45 , maka betanya lebih dari 1. Ini 

berarti bahwa untuk setiap perubahan 1% dalam pengembalian pasar 

saham, akan menyebabkan perubahan rata-rata lebih dari 1% pada 

pengembalian saham tersebut. Saham-saham yang termasuk dalam 

kategori ini sering disebut sebagai saham agresif atau volatil. Jika sudut 

kemiringannya kurang dari 45 , maka mempunyai beta kurang dari 1 yang 

berarti bahwa setiap perubahan pengembalian pasar saham sebesar 1%, 

akan menyebabkan perubahan rata-rata pengembalian saham kurang dari 

1. Saham saham yang termasuk dalam kategori ini disebut sebagai saham 

defensif (Warsono, 2001:163-164). 

Mengetahui beta suatu sekuritas atau portofolio merupakan hal 

yang penting untuk menganalisis suatu sekuritas atau portofolio tersebut. 

Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematiknya yang tidak dapat 

dihilangkan karena diversifikasi. Selain diukur dengan deviasi standar, 

risiko investasi juga sering diukur dengan tolok ukur beta saham. Beta 
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saham individual menunjukkan seberapa besar atau kecil tingkat 

perubahan return saham dibandingkan dengan return pasar (Samsul, 

2006:296). 

Beta merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return  suatu 

sekuritas atau portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas mengukur 

volatilitas return sekuritas dengan return pasar. Beta merupakan pengukur 

risiko sitematik (systematic risk) dari suatu sekuritas atau portofolio relatip 

terhadap risiko pasar. Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari 

return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu  

(Jogiyanto, 2008:358). 

Volatilitas diukur dengan kovarian, maka kovarian return antara 

sekuritas ke-i dengan return pasar adalah sebesar    . Jika kovarian ini 

dihubungkan relatip terhadap risiko pasar yaitu dibagi dengan varian 

return pasar atau    , maka hasil ini akan mengukur risiko sekuritas ke-i 

relatip terhadap risiko pasar atau disebut dengan Beta ( ) (Jogiyanto, 

2008:365). 

4. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) adalah sebuah model 

hubungan antara risiko dan expected return suatu sekuritas atau portofolio. 

Model tersebut dapat digunakan untuk menentukan harga aset berisiko. 

Risiko dalam CAPM dinilai oleh investor yang rasional hanya risiko 

sistematis karena risiko tersebut tidak bisa dihilangkan dengan 

diversifikasi. CAPM merupakan bagian penting dalam bidang keuangan, 

model tersebut mempunyai dua fungsi utama yaitu (Zubir, 2010:197) : 
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a. Sebagai tolok ukur (benchmark) dalam megevaluasi tingkat 

pengembalian (rate of return) suatu investasi. Misalnya, bila kita 

menganalisis return suatu saham, kita ingin tahu apakah return saham 

tersebut lebih tinggi, lebih rendah, atau wajar dikaitkan dengan 

risikonya. 

b. Membantu dalam memprediksi expected return suatu aset yang tidak 

atau belum diperdagangkan di pasar. Misalnya, berapakah harga saham 

yang wajar pada waktu dikeluarkan pertama kali (initial public offering 

/ IPO).  

Bentuk standar dari CAPM pertama kali dikembangkan oleh tiga 

orang pakar keuangan secara terpisah, yaitu Sharpe (1969), Lintner (1965), 

dan Mossin (1969), sehingga model ini sering disebut dengan CAPM 

bentuk Sharpe-Lintner-Mossin. Proffesor Sharpe kemudian memenangkan 

hadiah Nobel di bidang ekonomi untuk hasil karyanya (Jogiyanto, 

2008:463). 

Asumsi-asumsi diperlukan supaya suatu model lebih mudah untuk 

dipahami dan diuji. Beberapa ahli menganggap bahwa asumsi-asumsi yang 

digunakan di CAPM kurang realistis. Beberapa peneliti kemudian 

mencoba untuk melepaskan asumsi-asumsi yang digunakan di CAPM 

supaya model ini lebih realistis mewakili kenyataannya. Hasil dari 

pelepasan asumsi-asumsi ternyata tidak banyak merubah hasil prediksi dari 

CAPM. Asumsi-asumsi yang digunakan di model CAPM adalah sebagai 

berikut (Jogiyanto, 2008: 464-465) : 

a. Semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. 

Investor memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan 

utiliti harapan dalam satu periode yang sama. 
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b. Semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi 

berdasarkan pertimbangan antara nilai return ekspektasi dan deviasi 

standar return dari portofolionya. 

c. Semua investor mempunyai harapan yang seragam (homogeneous 

expectation) terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk 

keputusan portofolio. Faktor-faktor input yang digunakan adalah return 

ekspektasi, varian dari return dan kovarian antara return-return 

sekuritas. Asumsi ini mempunyai implikasi bahwa dengan harga-harga 

sekuritas dan tingkat bunga bebas risiko yang tertentu dan dengan 

menggunakan input-input portofolio yang sama, maka setiap investor 

akan menghasilkan efficient frontier yang sama pula. 

d. Semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya (lending) atau 

meminjam (borrowing) sejumlah dana dengan jumlah yang tidak 

terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. 

e. Penjualan pendek (short sale) diijinkan. Investor individual dapat 

menjual pendek berapapun yang dikehendaki. 

f. Semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil 

dengan tidak terbatas. Ini berarti bahwa dengan nilai yang terkecilpun 

investor dapat melakukan investasi dan melakukan transaksi penjualan 

dan pembelian aktiva setiap saat dengan harga yang berlaku. 

g. Semua aktiva dapat dipasarkan secara likuid sempurna. Semua aktiva 

dapat dijual dan dibeli di pasar dengan cepat (likuid) dengan harga yang 

berlaku. 
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h. Tidak ada biaya transaksi. Penjualan atau pembelian aktiva tidak 

dikenai biaya transaksi. 

i. Tidak terjadi inflasi. 

j. Tidak ada pajak pendapatan pribadi, maka investor mempunyai pilihan 

yang sama untuk mendapatkan dividen atau capital gain. 

k. Investor adalah penerima harga (price-takers). Investor individual tidak 

dapat mempengaruhi harga dari suatu aktiva dengan kegiatan membeli 

dan menjual aktiva tersebut. Investor secara keseluruhan bukan secara 

individual menentukan harga dari aktiva. 

l. Pasar modal dalam kondisi keseimbangan (equilibrium). 

Keseimbangan pasar dalam CAPM digambarkan dalam dua bentuk 

hubungan antara expected return dan risiko investasi, yaitu capital market 

line (CML) atau garis pasar modal (GPM) dan security market line (SML) 

atau garis pasar sekuritas (GPS). CML adalah garis lurus yang 

menggambarkan hubungan expected return portofolio yang efisien dengan 

deviasi standarnya. Deviasi standar dianggap valid digunakan untuk 

mengukur risiko portofolio yang dipegang oleh semua investor. Sedangkan 

SML adalah garis lurus yang menggambarkan hubungan antara expected 

return suatu sekuritas atau portofolio dengan betanya, ukuran yang relevan 

terhadap risiko suatu aset atau portofolio adalah beta (Zubir, 2010:202). 

Risiko investasi dalam CML dinyatakan dengan deviasi standar 

tingkat keuntungan (= ). Penggunaan   sebagai ukuran risiko benar 

apabila kita menganalisis portofolio-portofolio yang efisien (Husnan, 

2003:180). 
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Gambar 2.3 Capital Market Line 

Sumber: Jogiyanto, 2008:468 

Gambar 2.3 Capital market line  menunjukkan semua 

kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva-aktiva 

berisiko dan aktiva bebas risiko. Jika portofolio pasar hanya berisi aktiva 

tidak berisiko, maka risikonya akan sama dengan nol (      dan 

expected return sama dengan      jika portofolio ini terdiri dari semua 

aktiva yang ada, maka risikonya adalah sebesar    dengan expected return 

sebesar E   ). Expected return untuk portofolio dengan aktiva risiko, 

yaitu E   ) lebih besar dibandingkan dengan expected return portofolio 

dengan aktiva tidak berisiko (      Selisih kedua return ini sebesar E   ) 

-     merupakan premium dari portofolio pasar karena menanggung risiko 

lebih besar, yaitu sebesar   .  

Penggunaan deviasi standar tingkat keuntungan sebagai pengukur 

risiko tidaklah bisa dipergunakan. Pengukur risiko sekarang berganti 

dengan beta (=    nvestasi-investasi yang tidak efisien. Gambar CMLpun 

berganti menjadi SML.  

Pada kondisi pasar yang seimbang semua saham diharapkan berada 

pada SML, namun terkadang bisa terjadi suatu saham tidak berada pada 

SML. Kalau terjadi penyimpangan, artinya dengan risiko yang sama 
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expected return suatu saham berbeda dengan return saham, maka 

perbedaan tersebut disebut undervalued atau overvalued. Kondisi saham 

undervalued atau overvalued akan mempengaruhi keputusan investasi 

seorang investor untuk menjual atau membeli saham tersebut. 

SML merupakn penggambaran secara grafis dari CAPM. Garis 

SML menjelaskan hubungan tingkat pengembalian dengan risiko untuk 

semua aset. Untuk sekuritas individual, tambahan expected return 

diakibatkan oleh tambahan risiko yang diukur dengan beta. Beta 

menentukan besarnya tambahan expected return untuk sekuritas individual 

dengan argumentasi bahwa untuk portofolio yang didiversifikasikan 

dengan sempurna, risiko tidak sistematik cenderung menjadi hilang dan 

risiko yang relevan hanya risiko yang sistematik yang diukur oleh beta.  

Hubungan expected return dan beta dapat dilihat dari persamaan Security 

Market Line (SML) pada Gambar 2.4 berikut ini: 

 

Gambar 2.4 Security Market Line 

Sumber: Jogiyanto (2008:472-473) 

Gambar 2.4 terlihat sumbu tegak menunjukkan tingkat keuntungan 

yang diharapkan (E   )) dari suatu investasi, dan sumbu datarnya adalah 

risiko yang diukur dengan beta ( ). Karena treasury bills dipandang 

sebagai investasi bebas risiko (  ), maka risiko ( ) investasi tersebut 

adalah nol. Sedangkan investasi pada seluruh saham merupakan investasi 
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portofolio pasar, karena itu betanya adalah 1,0. Garis yang 

menghubungkan antara kedua titik ini disebut sebagai Garis Pasar 

Sekuritas. Tingkat keuntungan dari investasi lain akan berada pada garis 

tersebut sesuai dengan betanya. Semakin besar betanya semakin besar pula 

tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut (Jogiyanto, 

2008:472-473). 

Pengukuran risiko dalam CAPM menggunakan beta sebagai 

pengukur risikonya (bukan lagi deviasi standar). Cara untuk menentukan 

koefisien beta dapat dilihat dari persamaan Garis Pasar Sekuritas (GPS) 

atau Security Market Line (SML) yang menunjukkan tradoff antara risiko 

dan return ekspektasi untuk sekuritas individual. SML merupakan 

penggambaran secara grafis dari model CAPM (Jogiyanto, 2008:472).  

Terdapat hubungan positif antara risiko dan tingkat pengembalian, 

bukan suatu hal yang tepat jika seorang investor berkata bahwa tujuan 

berinvestasi adalah untuk memperoleh banyak keuntungan. Tujuan 

berinvestasi harus dinyatakan dalam risiko maupun keuntungan. Investasi 

yang efisien adalah investasi yang memberikan risiko tertentu dengan 

tingkat pengembalian semaksimal mungkin.  

Dalam berinvestasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko 

yang harus dihadapi oleh investor, dalam menghadapi risiko ini investor 

harus mempertimbangkan atau memperkirakan berapa besarnya 

keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut. Dasar keputusan 

investasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tingkat pengembalian dan 

tingkat risiko. 

5. Keputusan Investasi 

Analisis saham bertujuan untuk menaksir nilai intinsik (intrinsic 

value) suatu saham, dan kemudian membandingkannya dengan harga 
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pasar saat ini (current market price) saham tersebut. Pedoman yang 

digunakan adalah sebagai berikut ( Husnan, 2003:278) :  

a. Apabila NI > harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai 

undervalued (harga rendah), seharusnya dibeli atau ditahan apabila 

saham tersebut telah dimiliki. 

b. Apabila NI < harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai 

overvalued (harga mahal), dan seharusnya  saham tersebut dijual. 

c. Apabila NI = harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai wajar 

harganya dan berada dalam kondisi keseimbangan. 

Nilai pasar (market value) adalah harga saham yang terjadi di pasar 

bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham bersangkutan di pasar 

bursa. Nilai intrinsik adalah nilai seharusnya dari suatu saham (Jogiyanto, 

2008: 126). 

Kriteria dalam menentukan keputusan investasi saham dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika Rm > Ri, maka saham tersebut dinilai undervalued (harga rendah), 

dan keputusan investasi yang bisa diambil para investor adalah 

melakukan beli (investasi). 

b. Jika Rm < Ri, maka saham tersebut dinilai overvalued (harga tinggi), 

dan keputusan investasi yang bisa diambil para investor adalah 

melakukan  jual (divestasi) 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian dibuat untuk memberikan gambaran 

penelitian tentang tingkat risiko dan tingkat pengembalian saham sebagai 
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dasar pengambilan keputusan investasi. Alur berfikir pada penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 2.5 berikut ini: 

Gambar 2.5 Skema Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.5 menjelaskan seorang investor berinvestasi dalam bentuk 

saham, investasi secara umum merupakan penundaan konsumsi sekarang 

untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu 

tertentu. Salah satu alat yang digunakan untuk menghitung tingkat 

pengembalian yang diharapkan adalah dengan menggunakan Capital Asset 

Pricing Model (CAPM), dengan menggunakan dua parameter yaitu tingkat 

risiko dan tingkat pengembalian saham. CAPM merupakan teori ekonomi 

yang menjabarakan hubungan antara risiko dan penegembalian yang 

diharapkan. Setelah mengetahui kondisi dari saham, para investor dapat 

melakukan pengambilan keputusan investasi saham. 

  

CAPM 

Return Risk 

Investor 

Saham 

 

Pengambilan 

Keputusan Investasi 


