
 
 

1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan sarana efektif sebagai penggalang dana jangka 

panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Aktivitas 

pasar modal akan mempercepat pembangunan negara. Perkembangan pasar modal 

di Indonesia yang cukup pesat mencerminkan tingkat kepercayaan investor yang 

juga terus meningkat di pasar modal (Husnan 1999). Tujuan seorang investor 

melakukan investasi adalah untuk memilih aset yang mampu memaksimalkan 

kesejahteraan investor dari keuntungan yang diperoleh. 

Segala jenis keputusan investasi sarat akan risiko. Investor tidak mengetahui 

dengan pasti imbal hasil (return) yang akan diperoleh dari aktivitas investasi. 

Investor hanya dapat memperkirakan berapa tingkat keuntungan yang diharapkan 

(expected return) dan seberapa jauh kemungkinan risiko yang akan dihadapi. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan investor untuk mengurangi risiko adalah 

dengan diversifikasi investasi melalui portofolio. Teori portofolio dicetuskan oleh 

Markowitz (1952) bertujuan menurunkan risiko investasi secara keseluruhan. 

Risiko yang dihilangkan dalam portofolio adalah risiko tidak sistematik 

(Tandelilin 2003). Risiko tidak sistematik individual sekuritas memiliki 

kecenderungan untuk mengimbangi satu sama lain dalam portofolio sehingga 

yang tersisa berupa risiko sistematik (Azam & Ilyas 2011).  

Risiko sistematik yang dikenal dengan β (beta) dapat dijelaskan oleh 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang ditemukan oleh Sharpe (1964), 

Lintner (1965), dan Mossin (1966). CAPM adalah sebuah model yang 

menyatakan hubungan antara expected return pada aset tertentu dengan risiko 

sistematiknya (Choudhary & Choudhary 2010). CAPM sering digunakan karena 

membantu investor memahami permasalahan kompleks dalam gambaran yang 

lebih sederhana (Tandelilin 2003). Asumsi dasar CAPM adalah semua faktor 

seperti isu politik, perubahan kurs, inflasi, dan fenomena ekonomi yang terjadi 

diwakili oleh pasar. Penelitian ini menggunakan proxy pasar berupa Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG). Selain itu, proxy yang digunakan adalah suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai proxy risk free. 
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CAPM merupakan kontribusi fundamental dalam memahami harga aset 

(Perold 2004). Prediksi return CAPM yang bernilai fair value menunjukkan 

bahwa CAPM dapat digunakan sebagai prediktor nilai return yang tepat 

sedangkan prediksi return CAPM yang bernilai overvalued atau undervalued 

menunjukkan bahwa CAPM merupakan model yang kurang tepat dalam 

memprediksi harga saham (abnormal return). Hasil penelitian Ismiyanti dan 

Armansyah  (2010) menyatakankan bahwa mayoritas saham pada 257 emiten 

Pasar Modal Indonesia tahun 1990-2009 memiliki nilai undervalued. Temuan 

tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa Pasar Modal Indonesia 

memiliki harga saham yang bernilai abnormal return yang tidak dapat diprediksi 

secara tepat oleh CAPM.  

Garis linear Security Market Line yang negatif karena suku bunga SBI lebih 

tinggi daripada rata-rata IHSG pada tahun 2008. Perilaku transaksi yang 

seharusnya terjadi saat kondisi krisis tersebut adalah net sell di mana volume 

selling lebih tinggi daripada buying. Namun IDX Fact Book 2008 

mengungkapkan bahwa volume transaksi buying lebih besar dari selling pada 

foreign transaction meskipun di local transaction memiliki volume selling yang 

lebih besar daripada buying. Apabila pasar efisien maka seharusnya semua emiten 

memiliki return yang negatif. Namun kondisi riil menunjukkan bahwa beberapa 

emiten masih memiliki keuntungan (abnormal return) di saat kondisi krisis. Oleh 

sebab itu diduga Pasar Modal Indonesia Indonesia tidak efisien sedangkan syarat 

penerapan CAPM adalah memiliki kondisi pasar yang efisien. 

Namun, Premananto dan Muhammad (2004) membuktikan bahwa model 

CAPM itu lebih akurat dibandingkan model APT dalam memprediksi return 

saham sebelum dan saat masa krisis melanda pada industri manufaktur. Selain itu, 

hasil diskusi Jagannathan dan McGrattanh (1995) menyatakan bahwa prediksi 

CAPM masih dapat digunakan untuk jangka panjang. Penemuan ini dibuktikan 

kebenarannya oleh Gencay et al. (2005) dalam penelitiannya yang juga 

menyatakan bahwa prediksi CAPM lebih relevan pada jangka panjang daripada 

jangka pendek. Penelitian terkini yang dilakukan oleh Raza et al. (2011) pada 

Karachi Stock Exchange juga memaparkan bahwa CAPM merupakan model 

prediktor yang akurat bagi expected return. 
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Diskusi CAPM tidak berhenti pada penerimaan CAPM sebagai model yang 

akurat untuk memprediksi expected return. Michailidis et al. (2006) meneliti 

keakuratan CAPM dengan objek Greek Securities Market menyatakan bahwa 

CAPM bukan prediktor expected return yang tepat. Choudhary dan Choudhary 

(2010) yang meneliti Indian Equity Market menyatakan bahwa beta CAPM bukan 

faktor tunggal yang dapat menjelaskan excess return portofolio. Penolakan 

penggunaan CAPM juga dinyatakan oleh Ushad (2011) bahwa CAPM tidak dapat 

digunakan sebagai prediktor expected return pada Stock Exchange of Mauritius. 

Secara teoretis CAPM hanya digunakan sebagai konsep dasar portofolio bukan 

untuk diaplikasikan (Fama & French 2004).  

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

belum ada kesimpulan apakah model CAPM dapat digunakan untuk menentukan 

expected return. Oleh sebab itu penting dilakukan penelitian secara komprehensif 

mencakup seluruh emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menentukan 

kelayakan penggunaan model CAPM di pasar modal Indonesia. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pedoman model untuk melakukan keputusan 

investasi di Indonesia dengan asumsi proxy dan kondisi probabilitas yang sama 

karena penelitian ini menggunakan data historis. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

CAPM dikenal sebagai prediktor expected return yang tepat bagi negara 

berkembang seperti Pakistan dan Ghana. Indonesia adalah negara yang sedang 

berkembang tetapi penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa CAPM masih 

dipropagandakan masalah kelayakannya dalam meprediksi expected return. 

Berbagai penelitian terdahulu meneliti keakuratan CAPM di Indonesia hanya pada 

satu sektor industri atau pun pada satu kategori indeks tertentu. Oleh sebab itu 

penelitian ini dilakukan secara komprehensif pada seluruh emiten  Bursa Efek 

Indonesia periode 2005-2010 untuk mengkaji lebih lanjut prediksi expected return 

CAPM dalam kondisi bullish maupun bearish. Rumusan permasalahan yang 

diangkat antara lain: 

1. Bagaimana perilaku return dan risiko masing-masing emiten selama di 

BEI? 



4 
 

2. Bagaimana perilaku prediksi nilai expected return Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) emiten-emiten saham BEI terhadap actual return untuk 

menentukan keputusan investasi yang tepat?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan kajian empiris ini bertujuan untuk:  

1. Mengidentifikasi perilaku return dan risiko masing-masing emiten 

selama di BEI. 

2. Menilai prediksi expected return masing-masing emiten saham BEI 

terhadap actual return dengan menggunakan Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) yang akan menentukan keputusan investasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Bagi investor dan masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan pedoman 

dalam melakukan analisis saham untuk menentukan keputusan investasi. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sarana studi banding 

dengan penelitian terdahulu dan yang akan datang untuk mengamati 

konsistensi hasil penelitiannya. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian terbatas pada emiten-emiten saham yang terdaftar 

pada BEI periode Januari 2005 hingga Desember 2010. 
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