
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peranan yang strategis dalam perekonomian suatu 

negara yang dijadikan sebagai indikator negara yang sedang tumbuh. 

Meningkatknya perekonomian suatu negara dapat tercermin dari peningkatan 

aktivitas volume perdagangan di pasar modal. Sektor properti dan real estate 

sebagai salah satu sektor yang ada dalam pasar modal, merupakan salah satu sektor 

terpenting (leading sector) yang menjadi indikator analisis kesehatan ekonomi 

suatu negara. Santoso (2005) menyebutkan bahwa industri properti dan real estate 

memberikan sinyal jatuh bangunnya perekonomian suatu negara jika dilihat dari 

jumlah perusahaan yang beroperasi dengan baik. Investasi di bidang ini pada 

umumnya bersifat jangka panjang dan akan bertumbuh sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi serta diyakini merupakan salah satu investasi yang 

menjanjikan. Industri properti dapat menjadi pendorong bagi kegiatan ekonomi 

karena meningkatnya kegiatan di bidang properti akan mendorong naiknya 

berbagai kegiatan di sektor-sektor lain yang terkait. Martinus (2005) menyebutkan 

bahwa sektor properti memiliki efek pelipatgandaan (multiplier effect) yakni 

dengan mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi yang lain. Seluruh 

kegiatan ekonomi baik produk barang maupun jasa pada dasarnya selalu 

membutuhkan produk properti sebagai salah satu faktor produksinya. Sektor ini 

sangat sensitif terhadap variabel makro ekonomi seperti inflasi, nilai tukar rupiah, 

dan tingkat suku bunga. Pertumbuhan sektor properti akan menjadi stimulan bagi 

perekonomian, karena pertumbuhan sektor ini terkait erat dengan meningkatnya 

pendapatan masyarakat. 

Menurut Thomsett dan Thomsett (2009) ada berbagai jenis investasi di 

bidang properti dan real estate yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga yaitu, 

residental property, yang meliputi apartemen, perumahan, dan bangunan multi 

unit; commercial propety, yaitu properti yang dirancang untuk keperluan bisnis 

misalnya gedung penyimpanan barang dan area parkir, tanah dan industrial 

property, yaitu investasi di bidang properti yang dirancang untuk keperluan 

industri misalnya, bangunan-bangunan pabrik. Perkembangan sektor properti dan 

real estate tentu saja akan menarik minat investor dikarenakan kenaikan harga 

tanah dan bangunan yang cenderung naik, supply tanah bersifat tetap sedangkan 

demand akan selalu bertambah besar seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk serta bertambahnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, 

perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.  

Perusahaan sektor properti dan real estate membutuhkan modal yang besar 

karena perusahaan ini disamping memiliki kepemilikan atas tanah dan bangunan 

juga melakukan penjualan atau pemasaran atas kepemilikannya. Untuk itu, 

perusahaan properti dan real estate banyak masuk ke pasar modal untuk menyerap 

investasi dan untuk memperkuat posisi keuangannya. Kegiatan investasi di pasar 

modal bagi investor memerlukan banyak informasi mengenai perusahaan yang akan 
menjadi tempat berinvestasi. Informasi yang dibutuhkan para pemegang saham 

dapat diperoleh melalui penilaian terhadap perkembangan saham dan laporan 

keuangan perusahaan. Hal ini berguna bagi pemegang saham untuk dapat 
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memprediksikan sejauh mana prestasi perusahaan dari saham yang akan dipilih 

serta keuntungan optimal yang akan  diperoleh investor. 

Alasan utama investor berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan 

yang biasanya disebut dengan return. Menurut Jogiyanto (2010) return merupakan 

hasil yang diperoleh dari suatu investasi sedangkan Tandelilin (2001) menyebutkan 

bahwa sumber return saham terdiri dari dua komponen yaitu yield dan capital gain. 

Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan 

yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Jika kita membeli saham maka 

yield ditunjukkan oleh besarnya dividen yang diperoleh. Sedangkan capital gain  

adalah kenaikan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan  bagi 

investor.  

Investor dengan tujuan investasi jangka pendek biasanya akan mengharapkan 

return berupa capital gain. Sedangkan investor dengan tujuan jangka panjang akan 

lebih mengharapkan return dalam bentuk deviden. Investor yang berinvestasi pada 

sektor properti, baik untuk mengejar capital gain maupun deviden akan 

menghadapi risiko investasi, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan 

kondisi internal dari emiten sektor properti itu sendiri. Gambar 1 menunjukkan 

pergerakan rata-rata return mingguan pada sektor properti.  

 
Sumber : BEI (2018), data sekunder (diolah) 

Gambar 1 Rata-rata return mingguan sektor property 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa selama rentang periode tahun 2011 hingga 

2016, terjadi penurunan rata-rata return pada sektor properti setiap tahunnya. 

Bahkan, pada sekitar tahun 2015, rata-rata return mingguan sektor properti bernilai 

negatif. Kondisi ini mencerminkan terjadinya kelesuan pasar properti di Indonesia 

dari tahun ke tahun.  

Kondisi ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti pelemahan kondisi ekonomi 

dan pelemahan daya beli, gejolak pada bursa saham, dan potensi inflasi Selain itu 

melemahnya nilai tukar rupiah dan keputusan BI menaikan suku bunga acuan juga 

turut melemahkan permintaan pasar properti. Kebijakan Bank Indonesia (BI) 

mengenai down payment untuk kredit sektor properti juga telah memberikan 

sentimen negatif terhadap indeks saham sektor properti.  
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Sektor properti mulai mengalami perbaikan di tahun 2014 yang dapat terlihat 

dari kenaikan rata-rata return sektor properti. Kenaikan ini disebabkan peningkatan 

ekpektasi investor pada triwulan III, paska Pemilu 2014. Pelaku pasar berharap 

pemerintahan yang baru akan menetapkan regulasi baru di sektor ini. Kenaikan 

tidak berlangsung lama karena pada tahun beikutnya sektor ini mengalami 

penurunan yang menyebabkan rata-rata return berada dalam kondisi negatif. 

Meskipun pemerintah telah melonggarkan ketentuan LTV melalui peraturan No 

17/PBI/ 2015 pada bulan Juni 2015, pasar tidak merespon hal tersebut dalam jangka 

pendek.  

Dampak perubahan kebijakan LTV tersebut baru terlihat di tahun 2016. Pada 

periode ini, terlihat sektor properti mulai mengalami perbaikan rata-rata return 

mingguan. Selain permasalahan sebelumnya, pada pertengahan Mei 2015, Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) , baru menyalurkan KPR sebesar Rp 14,7 triliun. Angka ini 

tak jauh bergerak dari pencapaian di kuartal I yang tumbuh tipis 2.04% atau 

melambat dari pertumbuhan 4.32% di kuartal IV-2014. Padahal, sepanjang tahun 

2014, KPR BRI tumbuh 20.8% secara tahunan. Hingga akhir tahun, BRI 

menargetkan pertumbuhan KPR sebesar 15%-17%. Hal serupa juga dialami oleh 

bank-bank yang lain yang memberikan dana pinjaman kepada perusahaan-

perusahaan properti dan real estate. 

Kondisi ini dapat menyebabkan keraguan dari investor untuk berinvestasi 

pada sektor properti, meskipun dapat terlihat besarnya potensi keuntungan dari 

sektor ini. Oleh karena itu, investor dituntut untuk dapat memiliki informasi yang 

dapat membantu pengambilan keputusan ditengah besarnya risiko pada sektor 

properti Menurut Samsul (2006) risiko dikelompokkan kedalam dua kelompok 

besar yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah 

risiko yang tidak dapat dihindari. Apabila risiko ini terjadi maka semua jenis saham 

akan terkena dampaknya. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang 

hanya berdampak pada suatu saham atau sektor tertentu sehingga bisa dihilangkan 

dengan melakukan diversifikasi. 

Untuk dapat memiliki informasi pendukung, maka diperlukan suatu metode 

penilaian aset yang dapat menjelaskan hubungan antara tingkat risiko dan tingkat 

keuntungan suatu saham. Menurut Dewi (2006), Metode penilaian aset yang 

sederhana dalam menjelaskan hubungan antara risiko dan expected return suatu 

saham atau portofolio adalah menggunakan metode Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). Metode ini dibangun oleh Sharpe (1964) dan Lintner (1965) telah banyak 

digunakan oleh akademisi dan praktisi untuk menjelaskan hubungan antara resiko 

dan return yang diharapkan dari suatu aset.  

Model CAPM ini memperhitungkan faktor risiko (beta) pasar sebagai 

variabel yang memengaruhi tingkat pengembalian. Faktor pasar, dalam hal ini 

dicerminkan oleh Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) digunakan sebagai 

variabel karena dianggap mewakili kondisi perekonomian Indonesia. CAPM 

menekankan hubungan antara risiko pasar dan tingkat pengembalian merupakan 

hubungan yang bersifat searah dan linier. Artinya semakin besar risiko yang harus 

ditanggung maka semakin besar pula return yang didapat atas investasi tersebut. 

CAPM bertujuan membantu investor dalam melakukan seleksi saham dan 

meminimalisir investasi yang berisiko.  

Banyak peneliti menggunakan metode ini untuk mengukur risiko dan return 

perusahaan diantaranya Nasuha et al. (2013) dengan sampel dari saham-saham 
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perusahaan sektor properti dan real estate yang menghasilkan estimasi bahwa 

terdapat 14 saham dari 19 sampel yang tergolong saham undervalued dan layak 

untuk diinvestasikan. 

Namun, faktor risiko sistematis melalui proksi kondisi perekonomian dirasa 

tidak mencukupi untuk memberikan informasi bagi investor. Hal ini terjadi karena 

terdapat variabel lain, khususnya kekuatan internal dari masing-masing emiten, 

dalam menghadapi risiko ini. Oleh karena itu, digunakan juga metode evaluasi aset 

lainnya, yaitu Model Tiga Faktor Fama dan French. 

Fama dan French (1992), mengembangkan model penentuan harga saham 

dengan mengkombinasikan CAPM dan APT. Mereka beragumentasi bahwa tidak 

hanya beta sebagai indikator risiko yang mampu mempengaruhi return saham, 

masih terdapat variabel lain yang mampu mempengaruhi return saham. Kemudian 

Fama dan French mengembangkan model tiga faktor yang terdiri atas beta yang 

diproksikan dengan premi risiko (CAPM), size (ukuran) dan book to market equity 

terhadap return portofolio saham. Size (ukuran) saham yang dilihat melalui nilai 

kapitalisasi pasar saham (jumlah saham yang beredar dikalikan dengan harga 

saham). Saham kecil cenderung mempunyai risiko yang lebih tinggi, karena itu 

mempunyai tingkat keuntungan yang diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan 

saham besar. Book to market equity (BE/ME) yang besar mencerminkan investor 

yang pesimis terhadap masa depan perusahaan. Sebaliknya, jika investor optimis 

terhadap masa depan perusahaan, maka nilai book to market equity akan kecil. Beta 

merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu sekuritas atau return 

portofolio terhadap return pasar.  

Di Indonesia, penelitian menggunakan model tiga factor Fama dan French 

juga pernah dilakukan oleh Yuningsih danYudharuddin (2007) pada perusahaan 

property 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. Firm size sektor property dan real estate perlu 

dilihat melalui kapitalisasi pasar sahamnya. Dimana saham property dan real estate 

kecil cendrung memiliki risiko yang lebih tinggi, karena itu mempunyai tingkat 

keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan saham besar. Oleh karena 

itu ukuran perusahaan property dan real estate menjadi salah satu faktor besar yang 

perlu diketahui oleh para investor untuk mengetahui tingkat risiko yang akan 

diterima jika berinvestasi pada saham property dan real estate. Begitu juga book to 

market ratio pada perusahaan sektor property dan real estate. Karakteristik 

perusahaan property dan real estate yang cendrung memiliki book to market equity 

yang besar mencerminkan investor yang pesimis terhadap masa depan perusahaan. 

Sebaliknya, jika investor optimis terhadap masa depan perusahaan, maka nilai book 

to market equity akan kecil. Hal ini juga yang mendasari pentingnya bagi investor 

yang berinvestasi pada sektor property dan real estate untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh HML (High Minus Low) terhadap return perusahaan property dan 

real estate agar bisa mengestimasi risiko yang akan dihadapi. 

 

Perumusan Masalah 

Dengan besarnya potensi keuntungan pada sektor properti, dan juga besarnya 

tingkat risiko yang membayangi pergerakan harga dan return, investor dituntut 

untuk memiliki informasi sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi. Dari 
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berbagai jenis risiko yang ada, penelitian ini menekankan pada variabel kondisi 

perekonomian dan juga kekuatan internal dari masing-masing emiten dalam 

menghadapi risiko. Variabel kondisi perekonomian menjadi sorotan utama sebagai 

variabel makro karena besarnya keterkaitan antara sektor properti dan kondisi 

perekonomian suatu negara. Sementara variabel kekuatan emiten digunakan karena 

meskipun seluruh emiten bergerak pada sektor yang sama, namun daya tahan dan 

respon terhadap risiko akan berbeda dari setiap emitennya. 

Variabel-variabel ini digunakan karena merupakan informasi yang cenderung 

mudah diakses oleh investor. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran dan informasi praktis bagi investor dalam berinvestasi pada 

sektor properti. Oleh karena itu, digunakan dua model, yakni model CAPM dan 

Model Tiga Faktor Fama dan French. 

Model CAPM digunakan sebagai metode evaluasi yang menguji keterkaitan 

antara kondisi perekonomian yang diproksikan melalui IHSG terhadap return 

sektor properti. Sementara Model Tiga Faktor Fama dan French digunakan sebagai 

pembanding model CAPM dalam hal pengaruh kondisi perekonomian terhadap 

return dari sektor properti, dan juga sebagai metode untuk mengetahui pengaruh 

kekuatan internal emiten terhadap return yang digambarkan dari ukuran perusahaan 

(size) dan nilai dari perusahaan (value) (Ramdi 2011). Kedua model ini akan 

dibandingkan untuk melihat konsistensi pengaruh dari variabel kondisi 

perekonomian dan juga untuk menentukan model mana yang lebih mampu 

menjelaskan variasi dari return pada sektor properti. 

Beberapa peneliti telah melakukan analisis perbandingan kedua metode untuk 

menunjukkan metode terbaik yang dapat digunakan oleh investor. Aldaarmi (2015) 

melakukan analisis perbandingan pada pasar saham Saudi Arabia dan menemukan 

bahwa penggunaan metodfae Fama French memberikan hasil yang lebih kuat dalam 

menjelaskan expected return. Saputra dan Murtini (2008) melakukan penelitian 

untuk menguji kemampuan model tiga faktor Fama dan French dalam menjelaskan 

return portofolio dibandingkan CAPM. Dengan menggunakan emiten yang 

terdaftar dalam LQ-45 hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAPM lebih 

mampu menjelaskan return portofolio dibandingkan model tiga faktor Fama dan 

French. Pasaribu (2009) melakukan penelitian pembentukan portofolio saham di 

Indonesia dengan menggunakan model Fama dan French. Hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya hubungan signifikan antara market, size, dan book-to-market 

equity dengan return saham di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, ditemukan bahwa 

model tiga faktor Fama dan French (1993) dapat diterima di Bursa Efek Indonesia 

dan lebih kuat dari CAPM untuk emiten nonkeuangan, namun portofolio yang 

terbentuk memiliki kinerja yang buruk. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah model tiga faktor Fama French dan Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) dapat menjelaskan tingkat return saham yang diharapkan pada saham 

di sektor property dan real estate periode tahun 2011-2016?  

2. Manakah model asset pricing yang terbaik dalam menjelaskan tingkat return 

saham yang diharapkan di sektor property dan real estate di periode tahun 

2011-2016? 

3. Apakah implikasi manajerial bagi investor? 
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Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis daya penjelas dari Model Tiga Faktor Fama French dan Capital 

Asset Pricing Model dalam menjelaskan tingkat return saham yang diharapkan 

pada saham di sektor property dan real estate di periode tahun 2011-2016. 

2. Menganalisis model asset  pricing yang terbaik dalam menjelaskan tingkat 

return saham yang diharapkan di sektor property dan real estate di periode 

tahun 2011-2016. 

3. Memberikan implikasi manajeral bagi investor. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi pelaku bisnis dan praktisi keuangan, hasil dari studi ini diharapkan dapat 

menjadi informasi yang menarik dan menjadi salah satu masukan dalam 

mempertimbangakan keputusan investasi. 

2. Bagi akademisi dan peneliti di bidang keuangan di Indonesia, hasil studi ini 

dapat dijadikan salah satu masukan seputar pengaruh variabel makro ekonomi 

terhadap sektor properti dan real estate. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat begitu luasnya cakupan masalah yang harus dipecahkan dalam 

mengestimasi return saat melakukan investasi, maka peneliti akan melakukan 

pembatasan masalah dengan maksud agar tujuan dari pembahasan dapat lebih 

terarah dan tepat sasaran. Adapun masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini 

hanya sebatas mengenai faktor-faktor pendukung yang terdapat pada Fama-French 

Three-Factor Model terhadap return emiten-emiten saham sektor property dan real 

estate periode 2011-2016. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kerangka Teoritis 

Pasar Modal 

 Pasar modal merupakan alternatif penghimpunan dana selain sistem 

perbankan. Menurut Husnan (1994), pasar modal adalah pasar dari berbagai 

instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjual belikan, baik 

dalam bentuk hutang (obligasi) maupun modal sendiri (saham) yang diterbitkan 

pemerintah dan perusahaan swasta. Sedangkan undang‐undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal memberikan pengertian pasar modal 

sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 

perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek 

(Bapepam.go.id, 2006). Pengertian lainnya, pasar modal adalah salah satu sumber 

pembiayaan eksternal jangka panjangbagi dunia usaha khususnya perusahaan yang 

go public dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat (Farid Harianto dan 
Siswanto Sudomo, 1998). 
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