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 Pasar modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (financial 

market) yang dinamis dan memiliki keterkaitan dengan sektor jasa keuangan baik 

di tingkat domestik, regional maupun internasional. Pasar modal memiliki 

peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Hal ini karena pasar 

modal menjalankan dua fungsi sekaligus yakni fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal yaitu sebagai sarana yang memfasilitasi 

dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki dana berlebih (lender) atau investor 

dan pihak yang memerlukan dana (borrower) atau penerbit emiten suatu saham. 

Sedangkan fungsi keuangan pasar modal yaitu menciptakan peluang atau 

kesempatan memperoleh imbal hasil (return) bagi investor sesuai dengan jenis 

investasinya tersebut. 

 Dalam melakukan investasi di pasar modal, seorang investor perlu 

mempertimbangkan return dan risiko yang akan dihadapi. Return merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi suatu saham. Return yang diterima investor dapat 

berupa capital gain atau selisih positif antara harga jual dan harga beli maupun 

dividen tunai yang diterima dari emiten karena perusahaan mendapatkan 

keuntungan serta mendapatkan hak kepemilikan atas perusahaan. Return sangat 

terkait dengan risiko karena investasi di pasar modal merupakan investasi yang 

berisiko. Risiko yang dihadapi oleh investor yakni capital loss dan risiko 

likuidasi. Risiko terjadi karena adanya ketidakpastian (uncertainty) di pasar 

modal. Ketidakpastian ini dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan dan 

transaksi yang terjadi di pasar modal, misalnya perubahan kebijakan pembayaran 

dividen, right issue, penyertaan modal sendiri (private placement), modal ventura, 

merger atau akusisi perusahaan. Selain itu, ketidakpastian dapat terjadi karena 

adanya perubahan-perubahan supply-demand saham di pasar, kebijakan di bidang 

politik, ekonomi, moneter, undang-undang atau peraturan pemerintah. 

 Krisis finansial global yang melanda dunia ikut mempengaruhi kondisi 

pasar modal. Imbas dari krisis finansial global juga tercermin dari gejolak yang 

terjadi di pasar modal dan pasar uang. Pada penutupan transaksi saham di Bursa 

Efek Indonesia di akhir bulan Desember 2008, Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) berada pada level 1,355.4 atau turun hampir 50% dari level pada awal 

tahun 2008 yakni sebesar 2,627.3. Kondisi ini juga bersamaan dengan turunnya 

nilai kapitalisasi pasar dan volume perdagangan saham sehingga memaksa otoritas 

Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan (blackout) pada Oktober 2008. 

Penurunan tajam pada pasar saham dilatarbelakangi oleh perilaku risk aversion 

dari investor yang menyebabkan terjadinya flight to quality dari aset yang berisiko 

ke aset yang lebih aman. 

 Sejalan dengan turunnya level IHSG, krisis finansial global juga 

menyebabkan nilai tukar rupiah sejak Oktober 2008 juga mengalami penurunan. 

Nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi tajam hingga mencapai level Rp 

10,900/USD pada akhir Desember 2008. Selain itu, dampak krisis juga nampak 



2 

 

dari mulai turunnya nilai ekspor produk-produk Indonesia ke pasaran dunia, 

terutama AS, termasuk juga yang dikelola oleh pengusaha bidang UKM (Hamid 

2009). Penurunan kinerja ini sebagai akibat melemahnya permintaan global dan 

anjloknya harga-harga komoditas dunia. 

 Sektor-sektor yang terkena dampak krisis finansial global adalah sektor 

yang mengandalkan permintaan eksternal (tradeable), salah satunya yaitu sektor 

pertanian. Pasca krisis finansial global tahun 2008, nilai total ekspor Indonesia 

pada tahun 2009 mengalami penurunan sekitar 14.97% dari 137.02 triliun US$ 

menjadi 116.51 triliun US$. Nilai ekspor sektor pertanian pun ikut mengalami 

penurunan 5.02% dari 4.58 triliun US$ menjadi 4.35 triliun US$, yang tersaji di 

Tabel 1. 

 

Tabel 1 Perkembangan ekspor pertanian dan total ekspor Indonesia 

Tahun 

Nilai Ekspor 

Pertanian  

(Triliun US $) 

Laju Nilai 

Ekspor 

Pertanian 

Nilai Total Ekspor  

(Triliun US $) 

Laju Nilai 

Total Ekspor 

2006 3.36  100.80  

2007 3.66 8.93% 114.10 13.19% 

2008 4.58 25.14% 137.02 20.09% 

2009 4.35 -5.02% 116.51 -14.97% 

2010 5.00 14.94% 157.78 35.42% 

2011 5.17 3.4% 203.50 28.98% 

     Sumber : BPS (2012) 

 Pergerakan IHSG dan indeks saham sektor pertanian (ISP) sepanjang 

tahun 2006 hingga tahun 2012 berfluktuatif. Semenjak 2006 hingga 2007, IHSG 

dan indeks saham sektor pertanian mengalami peningkatan (bullish) masing-

masing sebesar 52.08% dan 126.09%. Namun pada tahun 2008, IHSG dan indeks 

saham sektor pertanian mengalami penurunan (bearish) masing-masing sebesar 

50.64% dan 66.65%. Hal ini terjadi sebagai dampak krisis finansial global 2008. 

Pasca krisis 2008, IHSG mengalami bullish hingga tahun 2012. Sedangkan 

kondisi sektor pertanian hanya mengalami bullish pada tahun 2009 dan 2010. 

Pada tahun 2011 dan 2012, sektor pertanian mengalami bearish masing-masing 

sebesar 6.05% dan 3.87%, seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Perkembangan IHSG dan ISP di Bursa Efek Indonesia 
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 Perkembangan ISP yang berfluktuatif sepanjang tahun 2006 hingga tahun 

2012 juga tercermin dari pergerakan return saham-saham pada sektor pertanian. 

Berdasarkan Gambar 2, selama tahun 2006 hingga tahun 2008 secara rata-rata 

saham-saham pada sektor pertanian menghasilkan return yang positif. Pada tahun 

2009 dan 2011 saham-saham pada sektor pertanian menghasilkan return yang 

negatif. Tahun 2010 dan tahun 2012 saham-saham pada sektor pertanian ini 

kembali menghasilkan return yang positif. Selain itu, fluktuasi dari return saham-

saham pada sektor pertanian terlihat dari nilai standar deviasi return saham. 

Selama tahun 2006 hingga 2012, nilai standar deviasi berkisar antara 4.77% - 

25.73% (Lampiran 1). 

 
Keterangan :  AALI (PT Astra Agro Lestari Tbk), LSIP (PT PP London Sumatra Plantations Tbk), 

 SMAR (PT SMART Tbk), TBLA (PT Tunas Baru Lampung Tbk), UNSP (PT 

Bakrie Sumatra Plantations Tbk), CPDW (PT Indo Setu Bara Resources Tbk), DSFI 

(PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk), BTEK (PT Bumi Teknokultura 

Unggul Tbk) 

Gambar 2 Perkembangan return saham-saham sektor pertanian di Bursa Efek  

                     Indonesia 

 Adanya fluktuasi saham-saham sektor pertanian ini menuntut para investor 

dalam sektor ini harus memperhatikan tingkat expected return atas investasi yang 

telah dilakukan sebagai kompensasi atas risiko yang akan dihadapi. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan oleh investor untuk mengukur tingkat return yang 

diharapkan adalah dengan melakukan metode penilaian aset. Metode penilaian 

aset yang sederhana dalam menjelaskan hubungan antara risiko dan expected 

return suatu saham atau portofolio salah satunya adalah Capital Asset Pricing 

Model (CAPM). CAPM dikembangkan oleh Sharpe, Lintner, dan Mossin. Dalam 

model ini dikemukakkan bahwa return saham hanya dipengaruhi oleh satu 

peubah, yaitu beta. Beta merupakan risiko sistematis atau risiko yang tidak dapat 

diversifikasikan. Namun, model CAPM ini kadang belum mampu menjelaskan 

variasi return dan risiko secara tepat karena model ini mensyaratkan bahwa pasar 

saham berada pada kondisi yang ekuilibrium dan efisien. Natalia (2012) 

menemukan bahwa CAPM tidak dapat digunakan untuk memprediksi nilai 

expected return di Bursa Efek Indonesia karena hasilnya tidak konsisten. Hasil ini 
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menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2005). Ia menemukan bahwa 

pasar modal Indonesia belum efisien. Pasar modal yang belum efisien 

menunjukkan bahwa harga saham belum merefleksikan seluruh informasi yang 

tersedia. Penelitian Kodrat (2007) juga menemukan hasil yang sama dan 

menyimpulkan bahwa pasar modal Indonesia tergolong efisien dalam bentuk 

lemah (weak form efficiency). Pasar modal yang tergolong efisien dalam bentuk 

lemah (weak form efficiency) adalah suatu pasar modal dimana harga saham 

merefleksikan semua informasi harga historis (Sunariyah 2011). 

 Penelitian secara komprehensif banyak dilakukan oleh para peneliti untuk 

menjawab keterbatasan model CAPM yang mengasumsikan pasar dalam kondisi 

yang ekuilibrium dan efisien. Fama (1970) dalam hipotesis pasar efisien 

memaparkan bahwa dalam kenyataannya pasar yang benar-benar efisien atau pun 

tidak efisien sulit dijumpai. Kondisi ini yang menyebabkan model CAPM kurang 

baik dalam menjelaskan return saham. Penelitian lanjutan Fama dan French 

(1992) menemukan bahwa beta bukan satu-satunya peubah yang mempengaruhi 

return saham. Namun terdapat dua peubah lain yaitu size dan book to market ratio 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. Pada tahun 1995, 

Fama dan French menyimpulkan bahwa beta, size dan book to market ratio 

ternyata mempunyai pengaruh terhadap tingkat pendapatan (return) saham-saham 

di Amerika Serikat. Fama dan French kemudian memperkenalkan Three-factor 

asset-pricing model atau model tiga faktor untuk menjawab keterbatasan model 

CAPM Sharpe, Lintner, dan Mossin. Davis et al. (2000) juga melakukan 

penelitian kembali dengan ketiga faktor tersebut pada United Stated Stock 

Portfolios. Penelitian ini menemukan bahwa beta, size, dan book to market ratio 

ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat return saham. Penelitian 

Gokgoz (2007) dan Bello (2008) juga menegaskan hal yang sama bahwa ketiga 

faktor dari model tiga faktor Fama dan French memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat return saham. 

 Model tiga faktor sekarang ini menjadi salah satu pendekatan yang sering 

digunakan dalam menentukan tingkat pendapatan (return) dari invetasi saham di 

pasar modal. Homsud et al.  (2009) membuktikan bahwa model tiga faktor Fama 

dan French lebih baik dari model CAPM dalam menggambarkan monthly excess 

return rate pada portofolio. Hasil penelitian Bhatnagar dan Ramlogan (2012) juga 

mengungkapkan bahwa model tiga faktor lebih mampu menerangkan return 

saham dan value premium effects daripada CAPM maupun model split sample 

CAPM di bursa saham Inggris. Selain itu, penelitian Manolakis (2012) pada 229 

emiten selama periode Juni 2001 hingga Juni 2011 di bursa saham Yunani 

menegaskan bahwa model tiga faktor mampu menerangkan variasi return saham 

yang terjadi.  

 Di Indonesia, penelitian menggunakan model tiga faktor Fama dan French 

juga pernah dilakukan oleh Yuningsih dan Yudaruddin (2007) pada perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2002 sampai dengan tahun 

2006, menemukan bahwa beta, firm size  dan book to market ratio berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Pasaribu (2009) kembali melakukan penelitian 

terhadap saham-saham BEI selama 2003-2006, membuktikan bahwa model tiga 

faktor berlaku dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap expected stock 

return di pasar Indonesia. Penelitian terkini juga dilakukan Irawan dan Murhadi 

(2012) terhadap 269 perusahaan periode 2008-2011. Hasil penelitiannya 
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menunjukkan bahwa faktor market, size dan book to market ratio berpengaruh 

positif pada return saham. 

 Namun dalam beberapa penelitian lainnya, model tiga faktor merupakan 

model yang kurang baik dalam memprediksi expected stock return. Widyaningsih 

(2004) menyimpulkan bahwa model tiga faktor tidak bisa menjelaskan cross 

sectional return saham di Bursa Efek Jakarta. Penelitian Peterson (2006) juga 

membuktikan bahwa model tiga faktor tidak mampu menjelaskan return di pasar 

saham. Hasil penelitian Nartea et al.  (2009) di Bursa Saham Selandia Baru 

menyatakan bahwa hanya book to market ratio yang signifikan terhadap return 

saham. Selain itu, Maris (2009) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa 

market, size dan book to market ratio tidak signifikan secara statistik. 

 Dari berbagai penelitian di atas, dapat diketahui bahwa belum ada 

kesimpulan mengenai kemampuan model tiga faktor dalam menjelaskan excess 

return saham. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai analisis model 

tiga faktor Fama dan French dalam menentukan return saham di Indonesia, 

terutama pada saham-saham di sektor pertanian yang memiliki tingkat return yang 

sangat berfluktuasi. 

 

 

 

Rumusan Masalah 

 

 

 Model tiga faktor yang dikembangkan oleh Fama dan French merupakan 

salah satu pengembangan CAPM dalam menentukan excess return di pasar 

saham. Model tiga faktor mampu memprediksi return di beberapa Negara, seperti 

Thailand, Inggris, Mauritus, Perancis, termasuk juga di Indonesia. Namun, dalam 

beberapa hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa model tiga faktor juga 

belum mampu menjelaskan return saham. Penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai kemampuan model tiga faktor dalam memprediksi return di Bursa Efek 

Indonesia pernah dilakukan, salah satunya pada sektor industri yaitu perusahaan 

properti dan real estate dan pada semua emiten IHSG. Namun secara khusus 

untuk sektor pertanian yang memiliki tingkat return berfluktuasi belum dilakukan 

penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada saham-saham yang 

termasuk sektor pertanian Bursa Efek Indonesia periode 2006-2012 untuk 

mengkaji lebih lanjut prediksi return dengan model tiga faktor dalam kondisi 

bullish maupun bearish sebagai akibat adanya krisis finansial global. Rumusan 

masalah yang diangkat antara lain: 

1. Bagaimana perkembangan peubah-peubah dari model tiga faktor pada 

saham sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-

2012? 

2. Bagaimana pengaruh peubah-peubah bebas pada model tiga faktor 

terhadap return saham sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2006-2012? 
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Tujuan Penelitian 

 

 

 Pelaksanaan kajian empiris ini bertujuan untuk:  

1. Menganalisis perkembangan peubah-peubah dari model tiga faktor 

pada saham sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2006-2012. 

2. Mengetahui pengaruh peubah-peubah bebas pada model tiga faktor 

terhadap return saham sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2006-2012. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Manfaat Penelitian 

 

 

 Manfaat yang akan 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. 

3. Bagi peneliti, dapat memperkuat kompetensi aspek manajerial di 

bidang manajemen keuangan. 

 

 

 

Ruang Lingkup 

 

 

 Ruang lingkup penelitian terbatas pada emiten-emiten saham sektor 

pertanian yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode Januari 2006 hingga 

Desember 2012.  
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