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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 
 

Pasar keuangan (Financial Market) mempunyai peranan penting dalam 

perekonomian suatu negara, karena dapat mempertemukan antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Tanpa adanya 

financial market, maka peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam 

menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. 

Financial market dapat dibagi menjadi dua, yakni pasar uang (money market), dan 

pasar modal (capital market). Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan 

dan penawaran dana jangka pendek, sedangkan pasar modal merupakan pertemuan 

antara permintaan dan penawaran dana jangka panjang dengan memperjualbelikan 

efek (surat berharga/securities) seperti saham, obligasi, derivatif, dan reksa dana 

(Husnan dan Pudjiastuti 2004). Perekonomian suatu negara saat ini sangat 

dipengaruhi oleh pasar modal, karena pasar modal memiliki dua fungsi utama, yaitu 

pertama sebagai sarana bagi investor untuk menanamkan modal dan yang kedua 

sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor (Indraseno 

2007). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi dan penambahan modal kerja (Fauzi 2009). Pasar 

modal juga dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien dan menjadi 

sarana bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi pada 

saham yang memberikan return relatif lebih besar, yaitu sektor-sektor yang paling 

produktif di pasar modal (Tandelilin 2010) 

Ketika berinvestasi, seorang investor akan dihadapkan oleh beberapa 

pilihan investasi, yaitu investasi nyata (real investment) dan investasi keuangan 

(financial investment). Dari beberapa pilihan tersebut, investor dapat memilih salah 

satu atau bisa juga kedua-duanya untuk dijadikan lahan berinvestasi, tentunya 

dengan berbagai pertimbangan yang matang terlebih dahulu, seperti tujuan 

melakukan investasi dan ketersediaan dana seorang investor serta pertimbangan- 

pertimbangan lainnya. Pasar modal merupakan salah satu dari beberapa lahan 

investasi yang tersedia dan dapat dipilih atau dimanfaatkan oleh investor untuk 

berinvestasi. 

Investasi di Bursa Efek Indonesia khususnya investasi dalam sekuritas 

saham perusahaan saat ini masih menjadi salah satu primadona alternatif investasi 

yang diminati para investor disamping instrument investasi lainnya, seperti 

investasi dalam bentuk tabungan, deposito, emas, maupun properti. Pertumbuhan 

investor di pasar modal terus mengalami peningkatan. PT Kustodian Efek Indonesia 

(KSEI) mencatatkan terjadi pertumbuhan jumlah Single Investor Identification 

(SID) yang cukup signifikan. Total aset investor yang tercatat di The Central 

Depository Book Entry Sttlement System (C-BEST) KSEI hingga 26 Desember 

2018 mencapai Rp 4.149,06 triliun.  
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Sumber: KSEI, data diolah kembali  

Gambar 1  Grafik Pertumbuhan Total Jumlah SID (Single Investor Identification) 

Pertumbuhan investor di pasar modal terus mengalami peningkatan. PT 

Kustodian Efek Indonesia (KSEI) mencatatkan terjadi pertumbuhan jumlah Single 

Investor Identification (SID) yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya 

dan tertinggi akhir tahun 2018 sebesar 1.617.367 (meningkat 44, 06%). 

KSEI telah merealisasikan pengembangan sistem utama The Central 

Depository and Book-Entry Settlement System (C-BEST) generasi terbaru dan KSEI 

juga sukses mempercepat siklus penyelesaikan transaksi dari tiga hari menjadi dua 

hari saja. Selain itu dengan melakukan simplifikasi pembukaan rekening efek (RE) 

dan rekening dana nasabah (RDN), saat ini membuka refekening efek sudah bisa 

dalam satu jam saja saja.  

Dengan percepatan penyelesaikan transaksi ini, investor akan semakin 

tertarik masuk ke pasar modal. Kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi seperti 

ini akan menarik minat investor dari luar negeri maupun dari dalam negeri, 

khususnya di daerah untuk terjun ke pasar modal dan diharapkan dapat memicu 

kenaikan jumlah investor. Selain itu, kapasitas sistem KSEI saat ini sudah 

meningkat enam kali lipat dan mampu menangani 3 juta investor (KSEI 2018) 

Dalam berinvestasi, semua investor mengharapkan tingkat pengembalian 

(return) yang optimal. Namun tingkat pengembalian yang diterima oleh investor 

(actual return) tidak selalu sesuai dengan tingkat pengembalian yang diharapkan 

(expected return), dengan kata lain investor tidak mengetahui dengan pasti hasil 

yang akan diperoleh dari investasinya. Keadaan ini menunjukkan bahwa investor 

menghadapi risiko investasi. Dalam membuat keputusan investasi, ada dua faktor 

yang paling penting dipertimbangkan, yaitu pengembalian yang diharapkan 

(expected return) dan risiko yang harus ditanggung (risk). . Return saham erat 

kaitannya dengan tingkat efisiensi pasar modal, khususnya di Bursa Efek Indonesia. 

Pasar modal Indonesia masih dalam bentuk semi kuat artinya return saham 

dipengaruhi oleh data historis dan event study /informasi yang dipublikasikan ke 

publik (Tjandra 2006). 

Husnan dalam Sumekar (2003) menyatakan bahwa salah satu masalah yang 

sering dihadapi oleh para analis investasi adalah penaksiran risiko yang dihadapi 
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pemodal. Teori keuangan menyatakan bahwa apabila risiko suatu investasi 

meningkat, maka pemodal mensyaratkan tingkat keuntungan yang semakin besar, 

dengan demikian risiko merupakan faktor penting dalam keputusan investasi. Suatu 

investasi cenderung menjanjikan imbal hasil yang setinggi-tingginya. Namun, 

semua tindakan yang kita ambil dalam berinvestasi tak luput dari risiko. Seluruh 

jenis investasi akan selalu memiliki risiko, namun kadarnya berbeda satu sama lain. 

Setiap sektor dalam pasar modal memiliki risikonya masing-masing yang tercermin 

dalam nilai beta (β).  

 

 
Sumber: Yahoo Finance, data diolah kembali 

Gambar 2 Grafik Pergerakan Indeks IHSG dan Sektoral Periode 2016-2019 

Adapun risiko yang harus dihadapi investor di dalam berinvestasi 

diantaranya unsystematic risk atau dikenal dengan risiko spesifik (risiko 

perusahaan) yaitu risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara 

keseluruhan dan dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi portofolio.  

Selain itu juga terdapat systematic risk (beta) atau dikenal dengan risiko 

pasar yang merupakan risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar 

secara keseluruhan. Menurut Fahmi (2009), beta merupakan kepekaan tingkat 

keuntungan terhadap perubahan-perubahan pasar. Beta menunjukkan hubungan 

(gerakan) antara saham dan pasarnya  (saham secara keseluruhan). Dalam 

pembahasan CAPM dan berbagai rumus yang diterapkan, beta sering diartikan 

sebagai risiko sistematis. Samsul (2006) menyatakan bahwa apabila beta suatu 

saham lebih kecil daripada 1, maka gejolak harga saham bersangkutan lebih rendah 

daripada gejolak indeks pasar, begitu sebaliknya. Apabila beta suatu saham sama 

dengan 1, maka gejolak harga saham bersangkutan sama dengan gejolak indeks 

pasar. 

Nilai beta (β)  ini menggambarkan nilai risiko suatu saham. Beta suatu saham 

yang tinggi menunjukkan tingkat risiko yang tinggi pada saham tersebut, namun 
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tingkat risiko yang tinggi ini biasanya memberikan tingkat pengembalian investasi 

yang tinggi juga. Demikian juga sebaliknya, nilai beta yang rendah menunjukkan 

tingkat risiko yang rendah pada suatu saham, namun hal ini membawa dampak pada 

kemungkinan rendahnya tingkat pengembalian investasi. Pengetahuan mengenai 

beta sangat penting bagi para investor dan dapat dijadikan sebagai salah satu 

pertimbangan investor dalam memilih portofolionya.   

Beta dapat dihitung dengan membuat analisis regresi linier sederhana 

dengan variabel dependen (Y) adalah return saham dan variabel independen (X) 

adalah return pasar. 

𝒀 =  𝜶 +  𝜷 𝑿 
Dimana: 

Y = return saham 

α = intercept 

β = koefisien regresi (mewakili nilai Beta) 

X = return pasar 

 

Beta yang merupakan suatu ukuran fluktuasi portofolio investasi atau 

individual instrument investasi dibandingkan dengan pasar (stock market), yang 

diwakili oleh index. Nilai beta pasar adalah 1, jika beta lebih dari 1 menggambarkan 

bahwa portofolio investasi lebih fluktuatif dibandingkan dengan pasar atau index. 

Tingkat fluktuasi ini juga menggambarkan resiko dari portofolio tersebut.  

Sutjipto (2007) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Beta, DER dan 

EPS Terhadap Return Saham Pada Sektor Properti Di Bursa Efek Jakarta Tahun 

2004 – 2006. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel beta (risiko pasar) 

mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap return saham. Septiani 

(2014) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Beta Terhadap Return 

Saham Periode Sebelum dan Saat Krisis Global (Studi Pada Perusahaan Perbankan 

Di BEI). Hasil pengujian statistik menunjukan bahwa beta tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham pada periode sebelum krisis global yang 

mengindikasikan bahwa pada keadaan perekonomian normal atau sebelum krisis 

terjadi, beta kurang tepat digunakan untuk menaksir return yang akan diperoleh 

seorang investor ataupun calon investor khususnya pada perusahaan perbankan. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian sejenis sebelumnya. Hal ini disebabkan 

karena masing-masing penelitian ini menggunakan objek pada suatu industri/sektor 

yang berbeda yaitu sektor properti dan sektor perbankan yang mempunyai 

karakteristik beta yang berbeda. 

Siklus ekonomi terjadi dalam tatanan suatu negara dan ekonomi global. 

Seperti halnya keadaan alam, fase dalam siklus ekonomi tidak akan berlangsung 

terus-menerus. Beberapa musim terjadi secara silih berganti. Sehingga siklus 

ekonomi adalah keadaan ekonomi yang selalu akan berulang setiap periode tertentu, 

baik pada negara berkembang ataupun negara maju. Selaras dengan perubahan-

perubahan pada siklus ekonomi tersebut, maka akan berpengaruh juga terhadap 

pasar modal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Contohnya 

pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008, hampir semua indeks pasar modal 

di berbagai negara terkena dampak dari siklus tersebut. Siklus ekonomi dapat 

digambarkan sebagai gelombang naik-turun aktivitas ekonomi. Siklus ini terdiri 

atas empat elemen (Dornbusch, et al. 2008), yaitu gerakan menaik (recovery), titik 

puncak (peak), gerakan menurun (recession), titik terendah (trough) 
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Dari aspek ekonomi makro resesi mengandung pengertian: suatu periode di 

mana produk domestik brutto (GDP) menurun pada saat pertumbuhan ekonomi real 

bernilai negatif (Sihono 2008). Pada saat resesi terjadi penurunan PDB berada di 

kisaran -0,3% hingga -5,1%. Di Amerika Serikat contohnya, penurunan PBD paling 

parah (-5,1%) terjadi lebih dari sepuluh tahun lalu yaitu pada Desember 2007-Juni 

2009. Untuk penurunan PBD paling rendah berada di -0,3% terjadi pada Maret 

2001-November 2001. Sedangkan dalam istilah depresi, penurunan PBD berada di 

kisaran -14,7% hingga -38,1%. Di Amerika Serikat penurunan PBD terburuk (-

38,1%) terjadi pada Januari 1920 - Januari 1921. Untuk penurunan PBD paling 

rendah berada di -14,7% terjadi pada Januari 1910 - Januari 1912.  

Selain perbedaan besar penurunan PBD, jangka waktu krisis juga 

menentukan perbedaan antara resesi dengan depresi. Pada resesi, jangka waktu/ 

lamanya krisis berlangsung selama 6-18 bulan. Sedangkan untuk depresi, lamanya 

krisis berlangsung antara 18-43 bulan. Dengan kata lain, depresi ekonomi 

merupakan kondisi yang jauh lebih parah dari resesi. 

Secara sekilas, penurunan PBD pada depresi ekonomi jauh lebih buruk dari 

pada resesi. Semakin tinggi PDB akan memberikan kontribusi pada nilai 

pengembalian lebih tinggi atau sebaliknya jika semakin rendah PDB akan 

berkontribusi pada nilai return saham yang lebih rendah (Kisman dan Shintabelle 

2015). Temuan ini mendukung hasil penelitian oleh Delly untuk menentukan 

akurasi komparatif antara Model CAPM dan APT dalam memprediksi 

pengembalian saham pada periode 2001-2006. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap 

pengembalian. Berdasarkan hasil penelitian ini, PDB dapat digunakan sebagai 

prediktor dalam memprediksi pengembalian saham. 

Kemampuan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi sangat penting 

bagi investor dalam pengambilan keputusan untuk investasi. Namun sering kali 

investor tidak tahu bagaimana caranya untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi 

di masa yang akan datang. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk memprediksi 

pertumbuhan ekonomi adalah leading indicator (Sumani 2008). Salah satu 

indikator yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Indeks ini merupakan rata-rata tertimbang dari semua saham 

yang terdaftar di BEI dengan tujuan memberikan kemudahan dalam mengukur 

kinerja portofolio global investor. Naik turunnya indeks harga saham juga 

tergantung pada kondisi ekonomi di suatu negara/ faktor makroekonomi. Investor 

yang berinvestasi di BEI sangat berkepentingan dengan naik turunnya (volatilitas) 

IHSG, karena nilai portofolio saham para investor tercermin dari perubahan 

volatilitas IHSG (Katti 2014). 

Perekonomian yang tumbuh dan stabil dapat memberikan angin segar bagi 

perusahaan karena akan meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba oleh 

perusahaan dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya dengan 

berinvestasi pada pasar modal. Ketika laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB) dalam negara itu tumbuh dengan pesat, maka akan berdampak positif 

terhadap pengembalian saham suatu perusahaan. Peningkatan pengangguran dan 

kontraksi dalam PDB menyebabkan penurunan yang dapat diamati dalam 

disposable income (Rahman et al. 2017) 

Dalam bukunya Teori Ekonomi Makro (Pasaribu 2012) menyatakan bahwa 

siklus ekonomi sering di asosiasikan dengan perubahan-perubahan pada volume 
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output. Banyak ekonomis yang mempercayai bahwa output tersebut biasanya 

diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) 

dan indikator yang paling dapat diandalkan pada perekonomian. Produk Domestik 

Bruto sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. PDB 

adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa. Dengan demikian siklus ekonomi 

suatu negara erat berkaitan daengan pertumbuhan output yang diukur dari GDP 

(Gross Domestic Product). Hal ini dapat terjadi karena, diasumsikan bahwa dengan 

meningkatnya laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), maka akan 

berdampak pada daya beli masyarakat yang akan ikut meningkat. Dengan adanya 

peningkatan daya beli oleh masyarakat ini, kemudian pada gilirannya akan 

mempengaruhi volume penjualan perusahaan yang ikut meningkat akibat dari 

peningkatan permintaan masyarakat akan komoditas yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan. Dengan adanya peningkatan penjualan tersebut, pastinya keuntungan 

yang diperoleh perusahaan juga ikut meningkat dan kemudian pada gilirannya juga 

akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut 

dan selanjutnya akan berimbas pada harga saham dari perusahaan yang 

bersangkutan mengalami kenaikan serta dapat mempengaruhi return saham 

perusahaan (Wiradharma dan Sudjarni 2016). 

Secara teori dapat dijelaskan bahwa peningkatan PDB dapat meningkatkan 

daya beli konsumen terhadap produk-produk perusahaan sehingga meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Dengan adanya peningkatan profitabilitas maka akan 

meningkatkan investor dalam berinvestasi, sehingga dapat meningkatkan harga 

saham yang akan berdampak positif bagi return saham. Banyak penelitian yang 

meneliti pengaruh makroekonomi terhadap return saham perusahaan. Penelitian 

Nazwar (2008) yang menemukan bahwa variabel suku bunga SBI berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap return saham syariah di Indonesia dan variabel 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. 

Penelitian Poon dan Tong (2010), menemukan bahwa variabel inflasi berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap return saham di US, Korea dan Filipina, variabel 

output growth berpengaruh secara signifikan di US, Korea, Philipina berpengaruh 

positif dan signifikan. Penelitian Auzairy et al. (2011) menemukan bahwa 

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Stock Market 

Performance.  

Kemampuan untuk mengestimasi return suatu sekuritas merupakan hal 

yang sangat diperlukan oleh investor untuk banyak keputusan keuangan seperti 

prediksi biaya ekuitas keputusan investasi, manajemen portofolio, penganggaran 

modal, dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, para peneliti terus mengembangkan 

asset pricing model untuk menemukan teknik terbaik dalam melakukan seleksi 

portofolio yang mampu memberikan pengembalian optimal. Studi mengenai asset 

pricing terus berkembang dan semakin menarik untuk diteliti karena selalu 

menyisakan pro dan kontra berkaitan dengan model yang dapat menjelaskan 

perilaku variabel-variabel dalam investasi dengan lebih baik. Para investor 

menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan return yang diharapkan, baik 

dengan melakukan analisis sendiri terhadap perilaku perdagangan saham, maupun 

dengan memanfaatkan saran dari manajer investasi. Model penilaian (pricing 

model) merupakan sebuah model untuk menentukan tingkat pengembalian aset 

yang diperlukan atau diharapkan. Evolusi model asset pricing terus berkembang, 

yang dimulai pada saat Sharp (1964), Litner (1965), Mossin (1966) 
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memperkenalkan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang merupakan 

salah satu model penilaian aset yang menggambarkan hubungan antara faktor 

resiko pasar dan return yang diharapkan dan digunakan dalam penilaian harga 

sekuritas.  

CAPM mendasarkan diri pada risiko sistematis dalam mengestimasikan 

tingkat pengembalian yang diharapkan dan satu-satunya risiko yang dihadapi 

investor adalah risiko yang berkaitan dengan portofolio pasar. Ukuran risiko yang 

digunakan dalam CAPM adalah beta. Beta adalah ukuran risiko sistematis suatu 

sekuritas yang tidak terhindarkan melalui diversifikasi. Beta merupakan pengukur 

volatilitas suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar (Jones 2000). 

Volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return-return suatu sekuritas 

atau portofolio dalam periode waktu tertentu. Jika fluktuasi return sekuritas secara 

statistik mengikuti fluktuasi dari return pasar, maka beta sekuritas tersebut 

dikatakan bernilai 1. Dengan kata lain, beta sama dengan 1 menunjukkan bahwa 

risiko sistematik suatu sekuritas sama dengan risiko pasar.  

Selanjutnya model yang kedua adalah Arbitrage Pricing Theory (APT). 

Arbitrage Pricing Theory pertama kali diformulasikan oleh Ross dalam Lemiyana 

(2015) sebagai alternatif model keseimbangan untuk menilai hubungan antara 

risiko dan return suatu asset selain Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang 

dikemukakan oleh Sharpe (1964), Lintner (1965), Mossin (1966) dan Black et al 

(1972) dalam Arifin (2005). APT muncul untuk mengatasi kelemahan dari model 

CAPM yang memungkinkan dimasukkannya lebih dari satu faktor untuk 

menentukan return asset selain risiko systematic. APT berasumsi bahwa investor 

percaya return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan 

sejumlah (n) faktor risiko. APT pada dasarnya menggunakan pemikiran yang 

menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang 

identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda (Indra 2018). Risiko 

dalam APT didefinisikan sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor 

ekonomi makro, dan besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas 

tersebut.  

Selain CAPM dan APT Model yang digunakan untuk menghitung expected 

return, juga terdapat model lainnya yaitu model multi index yang dikemukan oleh 

Fama dan French (1995). Model tersebut dikenal sebagai model Fama-French 

Three Factor Model. Model Fama dan French ini banyak digunakan oleh investor 

dan fund manager untuk menganalisis risiko dan return suatu investasi, yaitu untuk 

mendapatkan return yang tinggipada tingkat risiko tertentu. Fama dan French 

(1992) mengembangkan model penilaian yang mengkombinasikan beberapa faktor 

yaitu pasar (market) (ada di dalam CAPM), ukuran (size), dan rasio pasar (book to 

market ratio). Fama dan French mempelajari model dengan benar dan efisien secara 

terus menerus. Hasil dari penelitian tersebut dapat membuktikan bahwa model 

Fama dan French dapat menjelaskan pengembalian rata-rata (average return) saham 

di bursa saham lebih baik dibandingkan dengan CAPM. Jika kita perhatikan tampak 

bahwa model Fama dan French tersebut merupakan model CAPM untuk single 

index model yang ditambah dengan faktor lain yang mempengaruhi return 

investasi, yaitu perbedaan antara return bulanan saham bernilai kapitalisasi kecil 

dan kapitalisasi besar (SMB) serta perbedaan antara return bulanan saham yang 

mempunyai rasio book-to-market yang tinggi dan rendah atau disebut juga HML.  
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 Penelitian tentang Capital Asset Pricing Model (CAPM) pernah dilakukan 

sebelumnya antara lain adalah meneliti tentang Perbandingan Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) Dan Three Factors Model Fama And French (TFMFF) Dalam 

Mengestimasi Return Saham (Pitriyanti et al. 2015). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Fama French Three Factor Model lebih unggul dalam memprediksikan 

return saham dari Capital Asset Pricing Model (CAPM).  

Laia dan Saerang (2015) meneliti tentang: The Comparison Between 

Accuracy Of Capital Assets Pricing Model (Capm) And Arbitrage Pricing Theory 

(Apt) In Stocks Investment On Exchange National Private Banking Listed On 

Indonesian Stock Exchange. Hasil penelitian menunjukkan model APT dengan tiga 

faktor makroekonomi lebih akurat dalam memprediksi expected return pada bank-

bank umum swasta nasional devisa. Sehingga, para investor pada bank umum 

swasta nasional devisa sebaiknya menggunakan model APT dalam memprediksi 

expected return. 

Penelitian Liani (2017) dalam Analysis Of The Comparison Among Efficient 

Stocks That Form Portfolio Using Capital Asset Pricing Model (Capm) And Fama-

French Three Factor Model (Case Study On Kompas 100 Companies From 2013-

2015). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan rata-rata keuntungan 

yang diharapkan dan coeffient of variation dari saham-saham, CAPM dianggap 

lebih baik dalam memprediksikan return daripada Fama-French Three Factor 

Model.  

Berdasarkan beberapa penelitian dan uraian di atas, maka peneliti 

menyimpulkan ada perbedaan hasil analisa return saham pada saat membandingkan 

model asset pricing yang tergambar dalam 3 point, yaitu: 

1. Objek penelitian/sektor saham. 

Sektor yang berbeda akan memberikan hasil analisis yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan karakteristik sektor saham yang diteliti juga berbeda yang 

tercermin dalam nilai beta masing-masing sektor saham. Sehingga juga akan 

memberikan hasil yang berbeda dalam menganalisis return saham. 

2. Dimensi waktu/ Time series 

Dimensi waktu atau time series yang berbeda akan memberikan hasil analisis 

return saham yang berbeda. Dikarenakan return saham salah satunya sangat 

tergantung oleh siklus ekonomi pada waktu tertentu.  

3. Model Asset Pricing yang digunakan. 

Setiap model asset pricing memiliki formula perhitungan expected return yang 

berbeda termasuk variable yang dipakai pada setiap model. Sehingga akan 

memberikan hasil yang berbeda pada saat perhitungan return saham. 

 

Berdasarkan analisa di atas, maka peneliti tertarik untuk mencoba 

menggabungkan beberapa gap tersebut. Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji 

dan dilakukan analisis mengenai “Analisis Return Saham saat Siklus Ekonomi 

Resesi dan Ekspansi pada Sektor Consumer goods dan Sektor Pertambangan 

Terdaftar di BEI”. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah beta berpengaruh signifikan terhadap return saham sektor consumer 

goods dan sektor pertambangan pada saat siklus resesi dan ekspansi? 

2. Apakah pertumbuhan dan penurunan Gross Domestic Product berpengaruh 

signifikan terhadap return saham sektor consumer goods dan pertambangan? 

3. Apakah ada perbedaan rata-rata return saham yang diperoleh investor pada 

saham sektor consumer goods dan sektor pertambangan pada saat siklus resesi 

dan ekspansi? 

4. Apakah Fama French Three Factor Model merupakan model terbaik 

dibandingkan Capital Asset Pricing Model dan Arbitrage Pricing Theory dalam 

memprediksikan return saham sektor consumer goods dan sektor pertambangan 

pada saat siklus  resesi dan ekspansi? 

5. Bagaimana perilaku dan pola return saham dalam siklus resesi dan siklus 

ekspansi pada dua sektor yang berbeda karakteristik yaitu sektor consumer 

goods (saham defensif) dan sektor pertambangan (saham agresif)? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Menganalisis pengaruh beta saat siklus resesi dan ekspansi terhadap return 

saham sektor consumer goods dan pertambangan. 

2.  Menganalisis pengaruh pertumbuhan dan penurunan Gross Domestic Product 

saat siklus resesi dan ekspansi terhadap return saham sektor consumer goods 

dan pertambangan. 

3.  Menganalisis perbedaan rata-rata return saham yang diperoleh investor pada 

saham sektor consumer goods dan pertambangan pada saat siklus resesi dan 

ekspansi. 

4.  Menganalisis model terbaik dalam memprediksikan return saham sektor 

consumer goods dan pertambangan pada saat siklus ekonomi resesi dan 

ekspansi. 

5.  Menganalisis perilaku dan pola return saham dalam siklus resesi dan siklus 

ekspansi pada dua sektor yang berbeda karakteristik yaitu sektor consumer 

goods (saham defensif) dan sektor pertambangan (saham agresif).  

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi investor dan pengambil keputusan investasi, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan pandangan secara menyeluruh bagi para investor maupun 

manajer investasi dalam berinvestasi di BEI pada masa mendatang. Investor 

yang dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini adalah investor pasif 

yang lebih mengutamakan investasi saham dalam jangka panjang “longterm 

investment” dengan harapan akan memperoleh return jangka panjang berupa 

capital gain sebagai akibat kenaikan harga saham dimasa mendatang dan 

deviden atas investasi sahamnya khususnya pada saham sektor consumer goods 

dan sektor pertambangan. 

2. Bagi masyarakat ilmiah, penelitian ini menyediakan sebuah overview atas 

return saham dalam sebuah pola/siklus ekonomi yang merupakan area studi 


