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Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian terapan pada saham perusahaan yang 
tercatat di BEJ dengan judul “Penentuan Expected Return Saham Perusahaan (Studi Pada 
Perusahaan Tobacco Manufacturers yang Tercatat di BEJ Periode 2002 - 2005)”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai Expected Return saham perusahaan Tobacco 
manufacturers yang tercatat di BEJ periode 2002 sampai dengan 2005 dan untuk mengetahui 
kondisi saham perusahaan Tobacco Manufacturers yang tercatat di BEJ periode 2002 samapi 
dengan 2005 (Undervalued atau Overvalued). Dalam penelitian ini, penulis mengambil hipotesis 
nilai Expected Return saham pada perusahaan Tobacco Manufacturers periode 2002-2005 
memiliki nilai Expected Return tinggi dan kondisi saham Tobacco Manufacturers pada periode 
penelitian ini adalah Undervalued. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode CAPM yang terdiri dari 
perhitungan tingkat keuntungan bebas resiko dengan menggunakan metode moving average, 
tingkat pengembalian saham individual, perhitungan tingkat pengembalian pasar, perhitungan 
beta, dan perhitungan tingkat pengembalian yang diharapkan. Untuk menguji hipotesis 
digunakan model penentuan expected return untuk mengetahui tingkat pengembalian yang 
diharapkan yaitu jika tingkat pengembalian saham ke-I pada periode ke-t lebih besar dari tingkat 
pengembalian yang diharapkan dari saham I maka dikatakan overvalued dan investor dapat 
mengambil keputusan beli. Jika tingkat pengembalian saham ke-I periode ke-t lebih kecil dari 
tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham I maka dikatakan Undervalued dan investor 
dapat mengambil keputusan jual. 
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode CAPM menunjukkan bahwa 
tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) yang dihitung dengan menggunakan 
metode CAPM menghasilkan nilai tertinggi sebesar 0,184891667 yang dimiliki oleh PT. 
Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. Nilai terendah dimiliki oleh PT. BAT Indonesia Tbk senilai 
0,018566667 dan kondisi saham tobacco manufacturers periode 2002-2005 dalam kondisi 
Overvalued. 


