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ABSTRACK 
 

The purpose of this research is to know wheter some stocks is worthy or not to be bought. The 

objective of this research is to find out the investment advisability of consumer goods industry 

stocks in Indonesia Stock Exchange. The object of this research is stock which listed in Indonesia 

Stock Exchange (BEI). The writer takes example of 30 stocks of consumer goods industry as the 

object of the research. The research’s period is from January 2005 up to December 2007. The 

method being used in this research is Capital Asset Pricing Model (CAPM).  

 

The result of the CAPM model, it is found that there are 20 undervalue stocks and 10 overvalue 

stocks in consumer goods industry in a research’s period. 

 

Keywords: required of return, beta, expected return, capital asset pricing model 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi Indonesia setelah mengalami krisis ekonomi dan 

moneter tahun 1997 kini telah berangsur-angsur membaik. Kebijakan-kebijakan yang 

ditempuh pemerintah di sektor moneter maupun fiskal mampu membangkitkan pasar 

modal yang lesu. Faktor-faktor yang mendorong meningkatnya pasar modal diantaranya 

penurunan suku bunga bank yang menyebabkan investor mengalihkan dananya ke 

instrumen lain, menguatnya harga saham di sebagian besar pasar bursa global sehingga 

mempengaruhi pasar modal dalam negeri, pulihnya kepercayaan investor asing yang 

membuat para investor mulai kembali menanamkan investasinya di bursa saham 

Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dalam situs Bursa Efek Indonesia (BEI) disebutkan bahwa pasar modal (capital 

market) merupakan pasar untuk berbagai  instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen 

derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi 

perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi 

kegiatan berinvestasi.  Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan 
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penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Pasar 

modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal 

menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau 

sebagai sarana bagi perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor)1. 

Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, 

perluasan usaha, penambahan modal kerja dan lain-lain. Fungsi kedua pasar modal yaitu 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti 

saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat dapat 

menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko 

masing-masing instrumen.  

Dalam transaksi jual beli surat berharga di bursa, saham merupakan instrumen 

yang paling dominan diperjualbelikan. Untuk berinvestasi di pasar modal terutama 

dalam bentuk saham, diperlukan kemampuan membaca situasi secara makro (ekonomi, 

pasar, industri) maupun mikro (kinerja perusahaan yang menerbitkan saham). Sebab 

dalam dunia nyata hampir semua jenis investasi memiliki unsur ketidakpastian atau 

risiko. Para investor tidak tahu secara pasti hasil investasi yang akan diterima, sehingga 

ada berbagai perkiraan yang akan terjadi apakah investor tersebut akan mendatangkan 

keuntungan (gain) atau kerugian (loss). Ketika mengambil keputusan investasi para 

investor banyak menggunakan jasa manajer investasi. Seorang manajer investasi 


1 Hartono,  Prof. Dr. Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi kelima. Yogyakarta: 
BPFE Yogyakarta.  
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dituntut memiliki keterampilan analisis terhadap perusahaan maupun pasar, mengambil 

keputusan yang sesuai dengan besarnya risiko saham tersebut. Setelah memilih 

portofolio saham mereka juga harus membuat estimasi tentang berbagai variabel yang 

relevan. 

Pembentukan model-model keseimbangan umum memungkinkan kita untuk 

menentukan pengukur risiko yang relevan, dan bagaimana hubungan antara risiko untuk 

setiap aset apabila pasar modal berada dalam keadaan seimbang. Salah satu model 

keseimbangan adalah teori Capital Asset Pricing Model (CAPM). Sesuai dengan 

definisi dari teori CAPM yaitu model keseimbangan (equilibrium model) yang berguna 

untuk menentukan hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian (return) yang 

relevan untuk mencari estimasi tingkat keuntungan yang disyaratkan (required of 

return) oleh investor. 

Harry M. Markowitz (1952 – 1959) adalah orang pertama pencetus teori 

portofolio yang merupakan cikal bakal terbentuknya teori CAPM. Untuk menurunkan 

risiko dari sejumlah saham yang diinvestasikan harus dilakukan diversifikasi dalam 

penyusunan portofolio. Pada pendekatan CAPM digunakan beta sebagai alat pengukur 

tingkat risiko dan indikator kepekaan saham, artinya semakin besar risiko investasi 

maka semakin besar pula beta saham tersebut. Disamping itu, untuk menentukan 

kelayakan tingkat pengembalian (return) suatu saham, Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) memasukan tingkat keuntungan portofolio pasar (Rm) dan tingkat bunga bebas 

risiko (risk free/Rf).  
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Di Indonesia tingkat bunga aset bebas risiko diantaranya Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN). Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah 

surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga2. Penelitian ini 

menggunakan SBI sebagai tingkat bunga bebas risiko karena instrumen tersebut dapat 

diperjualbelikan pada tingkat suku bunga yang sama sehingga tingkat pengembalian 

SBI dapat dipastikan secara tepat. Selain itu, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dijamin 

oleh Bank Indonesia sehingga memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Penelitian ini 

menggunakan IHSG sebagai indeks pasar karena indeks ini menggunakan semua saham 

yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Keberadaan indeks diharapkan 

dapat membantu investor, pengamat pasar modal dan manajer investasi untuk dapat 

menilai pergerakan saham yang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia secara tajam 

dan obyektif. 

Untuk dapat mengetahui apakah suatu saham layak untuk diinvestasikan atau 

tidak, salah satu caranya adalah dengan melihat dari perbandingan antara tingkat 

pengembalian yang diharapkan (expected return) dari suatu saham tersebut dengan 

tingkat pengembalian yang disyaratkan (required of return). Jika tingkat pengembalian 

yang diharapkan (expected return) suatu saham lebih besar dari tingkat pengembalian 

yang disyaratkan (required of return) maka saham tersebut dikatakan layak untuk 

diinvestasikan karena harganya dinilai masih “murah” (undervalue) dan ada 

kemungkinan akan mengalami kenaikan harga di masa datang. Sebaliknya, jika tingkat 


2 www.wikipedia.org 
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pengembalian yang diharapkan (expected return) lebih kecil dari tingkat pengembalian 

yang disyaratkan (required return) maka saham tersebut dikatakan tidak layak untuk 

diinvestasikan karena harganya sudah terlalu “mahal” (overvalue) dan kemungkinan 

besar tidak akan mengalami kenaikan harga di masa datang. 

Penelitian ini menggunakan saham-saham industri barang konsumsi yang 

mencakup subsektor makanan-minuman, rokok, kosmetik dan barang keperluan rumah 

tangga dan farmasi. Pertimbangan dalam memilih saham industri ini karena saham 

industri konsumsi merupakan sektor penting dalam pasar modal Indonesia. Selain 

memiliki kapitalisasi pasar yang relatif besar serta likuiditas perdagangan yang baik, 

jenis usaha dan produk emiten pada sektor konsumsi juga telah dikenal baik oleh 

investor. Selain itu industri barang konsumsi mampu bertahan saat krisis. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penelitian ini akan membahas 

lebih lanjut mengenai Capital Asset Pricing Model (CAPM) sebagai pendekatan 

keseimbangan untuk menentukan saham-saham yang dapat memberikan tingkat 

keuntungan yang optimal dengan obyek beberapa saham yang termasuk industri barang 

konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
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1.2 Perumusan Masalah 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

 Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai “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”. 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada prinsipnya merupakan suatu model 

penilaian dan penentuan harga investasi aset keuangan (financial asset), yang dikaitkan 

dengan hasil portofolio pasar (market portfolio return). Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) juga digunakan sebagai: 

1. Alat untuk menganalisa hubungan antara risiko dan keputusan keuangan berupa 

tingkat pengembalian  (return). 

2. Alat untuk menguji tingkat risiko pada dua peluang investasi. 

Investor yang berinvestasi tentu mengharapkan tingkat pengembalian (return) 

yang lebih tinggi daripada investasi awalnya. Mereka juga menginginkan emiten 

(penerbit sekuritas) mampu melaksanakan kewajibannya ketika saham tersebut jatuh 

tempo. Dalam berinvestasi seorang investor harus berpikir apakah menanamkan seluruh 

modalnya ke satu jenis saham saja atau ke lebih dari satu jenis saham. Hal yang 

bijaksana dalam melakukan investasi adalah melakukan diversifikasi pada investasi. 

Pemikiran tersebut muncul karena bila investasi pada satu lahan gagal, maka masih ada 
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lahan lain yang dapat diharapkan keuntungannya sehingga bisa dikatakan risiko 

investasi menjadi lebih rendah. 

Menanamkan modal pada lebih dari satu lahan inilah yang disebut dengan 

membentuk portofolio. Untuk menilai apakah suatu saham layak untuk diinvestasikan 

dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dapat dilihat dari apakah 

saham tersebut overvalued atau undervalued. Saham yang layak diinvestasikan adalah 

saham yang undervalued karena kemungkinan akan mengalami kenaikan harga di masa 

datang. Sebaliknya, saham yang overvalued tidak layak untuk diinvestasikan karena 

harganya sudah terlalu “mahal” (overvalue) dan kemungkinan besar tidak akan 

mengalami kenaikan harga di masa datang. 

Dari penjelasan mengenai identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan: 

1.2.1.1 Berapakah tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) dari 

masing-masing saham. 

1.2.1.2  Berapakah tingkat pengembalian yang disyaratkan (required of return) dari 

masing-masing saham. 

1.2.1.3 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), saham mana saja yang layak untuk diinvestasikan. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini memiliki batasan terhadap saham yang akan diteliti yaitu saham-

saham yang terdapat di industri barang konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) . Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa saham-saham industri barang 

konsumsi merupakan sektor penting dalam pasar modal Indonesia. Metode yang 

digunakan untuk menghitung nilai risiko dalam penelitian ini hanya dengan 

menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Selain itu, untuk memperfokus 

penelitian data yang digunakan adalah data bulanan dengan periode penelitian bulan 

Januari 2005 – Desember 2007. 

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik pembatasan penelitian ini: 

1. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah saham-saham yang terdapat di 

industri barang konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai return adalah dengan 

menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

3.  Data yang digunakan adalah data bulanan dengan periode penelitian tiga tahun 

yaitu Januari 2005 – Desember 2007. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah:  

1. Mengetahui besarnya tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) 

dari masing-masing saham 

2. Mengetahui besarnya tingkat pengembalian yang disyaratkan (required of 

return) dari masing-masing saham. 

3. Mengetahui kelayakan investasi dari masing-masing saham yang dilihat dari 

hasil dari perhitungan dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Adapun manfaat penelitian bagi Peneliti adalah untuk mengetahui dan 

memahami dalam menentukan kelayakan suatu investasi. Selain itu, manfaat 

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan daya analisis dan kemampuan 

dalam menginterpretasikan data histories. 

1.5.2 Manfaat Bagi Praktisi 

Penelitian mengenai analisis kelayakan investasi ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam menentukan dan menyusun strategi dalam berinvestasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan materi 

yang akan dibahas. 

Bab III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, model penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik 

pengolahan data. 

Bab IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang sejarah perusahaan 

yang menjadi obyek penelitian, serta analisis dan interpretasi data yang 

berkaitan dengan masalah dalam usaha mencapai tujuan penelitian 
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Bab V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan 

pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta beberapa saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi investor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009








BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Investasi 

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Investasi 

Pengertian investasi secara umum adalah suatu tindakan dalam penggunaan 

uang untuk hal-hal tertentu yang diharapkan dapat mendatangkan suatu hasil atau return 

yang meningkat atau paling tidak dapat memberikan hasil pengembalian yang teratur di 

masa yang akan datang. Secara lebih jelas pengertian investasi menurut beberapa ahli 

ekonomi adalah sebagai berikut : 

Menurut Reilly dan Brown3 

“Investment is the current commitment of dollars for a period of time in order to derive 

future payments that will compensate the investor for (1) the time the funds are 

commited, (2) the expected rate of inflation, and (3) the uncertainty of the future 

payments. The “investor” can be an individual, a government, a pension fund, or a 

corporation”. 


3 And brown reilly and brown.  2005. Investment AnalysisPortfolio Management. Academic Internet 
Publisher. 
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“Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa 

datang”.4 

Tujuan dilakukannya investasi menurut Tandelilin5: 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang 

2. Untuk mengurangi tekanan inflasi 

3. Dorongan untuk menghemat pajak 

Secara sederhana tujuan dari investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana 

pada satu aset atau lebih selama periode tertentu dengan tujuan memperoleh 

penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

memegang uang kas atau tunai bukan merupakan investasi karena kas tidak memberi 

penghasilan dan nilaianya akan turun jika terjadi inflasi. Oleh sebab itu dengan 

berinvestasi maka seseorang dapat menghindari risiko penurunan nilai kekayaan atau 

hak miliknya akibat tekanan inflasi. Beberapa negara di dunia banyak melakukan 

kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui 

pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada 

bidang-bidang usaha tertentu. 

 


4 Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta: BPFE 
Yogyakarta. 
5 idem 
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2.1.2 Jenis-jenis Investasi 

Aset pada dasarnya dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu aset nyata (real 

asset) dan aset keuangan (financial asset)6: 

(1) Aset Nyata (Real Asset) 

Aset nyata dapat dilihat dari fisik wujudnya misalnya properti, seperti tanah, 

gedung, real estate, atau logam mulia seperti emas, berlian, perak. 

(2) Aset Keuangan (Financial Asset) 

Aset keuangan berupa klaim terhadap pihak tertentu seperti perusahaan. Klaim 

tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk sertifikat atau kertas berharga yang 

menunjukkan kepemilikan aset keuangan tersebut misalnya saham, obligasi, dan 

kredit bank. Dengan memiliki saham maka investor mempunyai klaim 

kepemilikan kepada perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut, sedangkan 

obligasi memberikan klaim utang kepada pemilik obligasi tersebut. 

2.1.3 Pasar Modal 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995, Pasar modal yang lebih 

spesifik yaitu “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”. 


http://www.danareksaonline.com/
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Pada dasarnya, pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

hutang ataupun modal sendiri. Di pasar modal diperjualbelikan instrumen keuangan 

seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk turunan 

(derivatif) seperti opsi (put atau call). 

Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar 

modal menjalankan dua fungsi sekaligus yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan 

usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan mendapatkan dana dari masyarakat pemodal 

(investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan 

usaha, perluasan usaha, penambahan modal kerja dan lain-lain. Fungsi kedua pasar 

modal yaitu menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen 

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. 

Manfaat keberadaan pasar modal bagi masyarakat yaitu7 : 

• Dengan adanya penambahan modal memungkinkan dua usaha dapat lebih 

meningkatkan usahanya. 

• Dengan adanya penyaluran modal kepada pihak lain memungkinkan para 

pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modal yang dipinjamkan. 

• Penambahan modal mendorong peningkatan produksi dan memperluas lapangan 

kerja. 


7 http://www.e-dukasi.net/ 
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• Meningkatkan penyediaan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. 

• Dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

2.1.4 Proses Investasi 

Proses investasi sangat penting untuk dipahami oleh seorang investor sebelum 

menginvestasikan dananya. Proses tersebut berkenaan dengan strategi seorang investor 

dalam membuat keputusan mengenai pemilihan sekuritas, seberapa jauh jangkauan 

investasi sebaiknya dilakukan dan kapan sebaiknya investasi dilaksanakan. Menurut 

Suad Husnan ada lima prosedur dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses 

investasi8: 

1) Menentukan kebijakan investasi; dalam hal ini investor harus dapat menentukan 

tujuan dan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan. Karena ada 

hubungan positif antara risiko dengan return, untuk strategi investasi tujuan 

investasi dinyatakan dalam risiko dan return. Investor yang tidak ingin 

menanggung risiko lebih besar mengalokasikan dananya pada sekuritas yang 

memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, dan sebaliknya investor yang bersedia 

menanggung risiko yang lebih besar akan mengalokasikan dananya pada 

sekuritas yang mengandung risiko tinggi. 


Husnan , Suad. 1993. Teori Portofolio dan Implikasinya Bagi Manajemen Keuangan. Edisi Kedua. 
Yogyakarta: BPFE – UGM. 
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2) Analisis sekuritas; meliputi penelitian dalam mengidentifikasi sekuritas yang 

memiliki nilai terlalu tinggi (overvalue) atau terlalu rendah (undervalue). 

Kesalahan harga terjadi atas sekuritas dapat dideteksi dengan menggunakan 

pendekatan analisis fundamental dan analisis teknikal. Pemilihan sekuritas 

didasari pada preferensi risiko para investor bukan berdasarkan pada faktor 

kesalahan harga, dimana investor bersedia memilih saham yang memberikan 

return tinggi dengan menanggung risiko yang lebih besar. 

3) Konstruksi (pembentukan) portofolio; pembentukan portofolio ini melibatkan 

identifikasi sekuritas yang akan dijadikan investasi, juga menempatkan berapa 

besar bagian dari investasi pemodal pada setiap sekuritas tersebut. Guna 

mengurangi risiko yang ditanggung investor, maka investor harus melakukan 

penyebaran investasi dengan memperbanyak pilihan atas sekuritas. 

4) Melakukan revisi portofolio; berkenaan dengan pengulangan periodik dari tiga 

langkah sebelumnya, sehingga memungkinkan bagi investor untuk mengubah 

tujuan investasinya jika merasakan portofolio yang dimilikinya sudah tidak 

optimal. 

5) Evaluasi portofolio; meliputi penentuan dan penilaian kinerja portofolio secara 

periodik artinya investor harus memperhatikan risiko dan tingkat keuntungan 

(return) yang dihadapi. 
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2.1.5 Risiko Investasi 

Setiap keputusan investasi yang diambil investor selalu mengandung unsur 

risiko. Oleh sebab itu investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi harus 

melakukan evaluasi dan mengetahui penyebab timbulnya risiko serta mencari jalan 

keluar untuk mengatasi dan menanggulangi risiko yang ada. Berikut ini beberapa 

definisi yang diberikan oleh para ahli tentang risiko, yaitu: 

1) Menurut Van Horne: “Risk is the variability of return from those that are 

expected”9. 

2) Menurut Arthur J. Keown: “Risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak 

disukai”10. 

Risiko investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu11 : 

a. Risiko tidak sistematis 

b. Risiko pasar atau sistematis 

Pengertian risiko sistematis dan tidak sistematis menurut Donal E. Fischer dan 

Ronald J. Jordan: “Unsystematic risk is the portion of total risk that is unique to a firm 

or industry”12. 


9 Van horne, James C. dan John M. Wachowicz. 1995. Fundamental of Financial management. New 
Jersey: McGraw-Hill. 
10 Keown, Arthur J. 2004. Financial Management: Principles and Applications. Prentice Hall. 
11 Jones, Charles P. 2007. 10th edition. Investments. John Wiley & Sons.
12 Fischer, Donald E. and Ronald J. Jordan. 1991. Security Analysis and Portfolio Management. 4th 
edition. Prentice Hall. 
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Menurut pengertian di atas, risiko tidak sistematis adalah risiko yang hanya 

mempengaruhi satu (sekelompok kecil perusahaan) dan tidak saling berhubungan. 

Risiko tidak sistematis dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko 

ini hanya mempengaruhi satu perusahaan atau satu industri tertentu13. Beberapa jenis 

risiko tidak sistematis diantaranya adalah14 : 

1) Risiko Keuangan (Financial Risk), berkaitan dengan tindakan pengambilan 

keputusan anggaran pembelanjaan yang dilakukan perusahaan. 

2)  Risiko bisnis (business risk), merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya 

profitabilitas perusahaan emiten. Timbulnya risiko ini dapat bersifat eksternal 

maupun internal. Faktor eksternal melingkupi perusahaan tetapi masih dapat 

dikendalikan oleh manajemen seperti kepercayaan debitur, isu lingkungan, dan 

birokrasi. Sedangkan faktor internal berupa efisiensi dan efektivitas operasional 

(operating leverage) dan kapasitas manajemen. 

Sedangkan risiko sistematis adalah : “Systematic risk refers to that portion 

variability in return cause by factors affecting the prices of all securities”.Artinya 

adalah risiko yang mempengaruhi semuanya (banyak perusahaan) risiko pasar (market 

risk). 

 


13 Jones, Charles P. 2007. Investment. 10th edition. John Wiley & Sons. 
14 Idem 

Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009








Beberapa jenis risiko yang menimbulkan risiko sistematis diantaranya adalah15 : 

1) Risiko pasar, merupakan risiko yang timbul akibat kondisi perekonomian negara 

yang berubah-ubah dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain. Pada 

saat security market index meningkat secara terus-menerus selama jangka waktu 

tertentu (trend yang menaik) maka disebut bull market. Sebaliknya, ketika 

security market index menurun secara terus menerus selama jangka waktu 

tertentu, (trend yang menurun) maka disebut bear market. Dengan kekuatan bull 

market dan bear market ini cenderung mempengaruhi semua saham secara 

sistematis, sehingga return pasar menjadi berfluktuasi. 

2) Risiko suku bunga rata-rata (interest rate risk), merupakan risiko yang timbul 

akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Biasanya risiko ini 

berjalan berlawanan dengan harga-harga instrumen pasar modal. 

3) Risiko kekuatan pembelian (purchasing power risk), merupakan risiko yang 

timbul akibat pengaruh perubahan tingkat inflasi, dimana perubahan ini akan 

menyebabkan berkurangnya daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga 

yang diperoleh dari investasi. Sehingga menyebabkan nilai riil pendapatan akan 

lebih kecil. 

 

 


15 Idem
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GAMBAR 2.1 

Risiko Total, Risiko Sistematis dan Tidak Sistematis 

 Standar Deviasi  

 

Sumber : Napa, J 1998:313 

Dalam menghadapi risiko, menurut Weston dan Copeland sikap investor pada 

umumnya mempunyai karakteristik sebagai berikut16 : 

1) Investor risk averser adalah investor penghindar risiko, mereka lebih memilih 

investasi yang memiliki tingkat risiko lebih rendah dengan tingkat pengembalian 

yang sama. Biasanya investor jenis ini cenderung selalu mempertimbangkan 

secara matang dan terencana atas keputusan investasinya. 

2) Investor risk seeker adalah investor yang menyukai tantangan berupa risiko, dan 

bila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memiliki return yang sama 


16 Weston, J. Fred and Thomas E. Copeland. 1992. Managerial Finance. 9th Edition, USA: Dryden Press. 

Risiko tidak sistematis 

Risiko tidak sistematis 

Risiko sistematis N 

Risiko 

Total 

Jumlah saham dalam  portofolio 
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dengan tingkat risiko yang berbeda, investor ini akan memilih investasi yang 

mengandung risiko yang lebih besar. Biasanya investor jenis ini bersikap agresif 

dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi. 

3) Investor risk neutral adalah investor yang tidak peduli (indifferent curve) dengan 

jenis investasi mana yang akan diambilnya. Investor jenis ini umumnya cukup 

fleksibel dan bersikap hati-hati (prudent) dalam mengambil keputusan investasi. 

Risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan saham yaitu : 

1) Tidak mendapat dividen 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan 

keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika 

perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dengan demikian potensi keuntungan 

pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan 

tersebut. 

2) Capital loss 

Dalam aktivitas perdagangan saham, pemodal tidak selalu mendapatkan capital 

gain alias keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya pemodal harus 

menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga beli. Dengan demikian 

seorang pemodal mengalami capital loss. 
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3) Saham yang di keluarkan dari pencatatan (delist) oleh bursa 

Risiko lain yang dihadapi oleh para pemodal adalah jika saham perusahaan 

dikeluarkan dari pencatatan bursa efek (delist). Suatu saham perusahaan di delist 

dari bursa umumnya karena kinerja yang buruk misalnya dalam kurun waktu 

tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun atau 

perusahaan tersebut bangkrut atau likuidasi. Saham yang telah didelist tentu saja 

tidak lagi diperdagangkan di bursa, namun tetap dapat diperdagangkan di luar 

bursa dengan konsekuensi tidak terdapat patokan harga yang jelas dan jika 

terjual biasanya dengan harga yang jauh dari harga sebelumnya. 

Risiko dapat ditafsirkan sebagai kemungkinan keuntungan yang sebenarnya 

menyimpang dari keuntungan yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan 

menyimpang semakin besar risikonya. Karena itu besarnya risiko dapat diukur dengan 

menggunakan parameter statistik yang disebut deviasi standar yang mengukur 

penyimpangan dari nilai yang diharapkan. Rumus untuk mengukur besarnya risiko 

tersebut adalah : 

   

! = 
=

"
N

i

RiERiXi
1

2 .)(.{    

 
 

Dimana : 

  = Standar deviasi 

Xi = Probabilitas dari kondisi ke i 
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Ri = Tingkat keuntungan untuk kondisi ke i 

E(Ri)2 = Tingkat keuntungan yang diharapkan 

2.1.6 Tingkat Pengembalian 

Tingkat pengembalian atau return dapat diartikan sebagai imbalan atau sejumlah 

hasil yang diterima dimasa yang akan datang. Return yang dihitung dari hasil 

pengembalian pasar (Rm) dirumuskan oleh Jogiyanto sebagai berikut17 : 

 IHSGt – IHSGt-1 

Rmt =   

        IHSGt-1 

 

Dimana : 

Rmt  = Return dari indeks pasar untuk waktu ke-t 

IHSGt  = Indeks Harga Saham Gabungan waktu ke-t 

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan waktu ke – t-1 

Sedangkan untuk mencari tingkat pengembalian pasar rata-rata : 

      
=

N

i

Rmt
1

        

E(Rm)  = 
       N 


17 Hartono, Prof. Dr. Jogiyanto. 2007. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima. Yogyakarta: 
BPFE. 
 

Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009








 

Dimana : 

E(Rm)  = expected return pasar pada N periode 

Rmt  = tingkat pengembalian pasar 

N  = banyaknya periode 

Setiap return yang diperoleh dari investasi saham untuk periode tertentu 

dirumuskan oleh Van Horne sebagai berikut18 : 

       (Pt – Pt-1) 
ri =    

   Pt-1 

 

Bila terdapat dividen digunakan rumus : 

  Pt – Pt-1 + Dt 

ri =   

        Pt-1 

 
Dimana : 

ri = tingkat pengembalian (return) saham individual 

Pt = harga saham pada periode t 

Pt-1 = harga saham pada periode t-1 


18 Van Horne, James C. and John M. Wachowicz. 1995. Fundamental of Financial Management. New 
Jersey: McGraw-Hill. 
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Dt = besarnya dividen pada periode t 

Bila suatu investasi mempunyai risiko, berarti investasi tersebut tidak akan 

memberikan keuntungan yang pasti. Dalam keadaan seperti itu para pemodal hanya 

akan mengharapkan untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu (expected return). 

Expected return menurut Halim adalah rata-rata tertimbang dari berbagai return 

histories, faktor penimbangnya adalah probabilitas masing-masing return19. Maka 

rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata return sebagai kemungkinan 

(probabilitas) dari setiap pengembalian (Ri) yaitu :  

    
=

N

i

ri
1

 

E (ri) =  
                 N 

 
 
 

Dimana : 

R (ri)  = Expected return saham N 

ri  = tingkat pengembalian (return) saham individual 

N  = banyaknya periode 

Pada dasarnya, ada dua keuntungan atau return yang diperoleh pemodal dengan 

membeli atau memiliki saham: 


19 Halim, Abdul. 2003. Analisis Investasi. Jilid 1, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. 
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1) Dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit 

saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Umumnya dividen 

merupakan salah saru daya tarik bagi pemegang saham dengan orientasi jangka 

panjang seperti misalnya pemodal institusi atau dana pensiun dan lain-lain. 

  D1 

Dividen yield =  
     Pt-1 

 

Dimana : 

D1 = jumlah dividen 

Pt-1 = harga saham periode sebelumnya 

2) Capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain 

terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

Umumnya pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan 

melalui capital gain. 

Pt – Pt-1 

Rumus Capital gain :          
Pt-1 

 

      
Jika harga investasi sekarang (Pt) lebih tinggi dari harga investasi periode yang 

lalu (Pt-1) berarti terjadi capital gain, jika sebaliknya maka terjadi capital loss. 
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2.1.7 Hubungan Risiko dan Tingkat Pengembalian 

Dalam lingkup CAPM tingkat keuntungan yang diharapkan investor dengan 

tingkat risiko memiliki hubungan positif linier. Semakin tinggi risiko suatu investasi, 

semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diinginkan investor. Jika seorang investor 

dapat meminjam dananya pada tingkat bebas risiko (Rf) dan mempunyai tingkat 

ekspektasi yang serupa, maka investor melakukan penentuan terhadap besarnya tingkat 

keuntungan yang diharapkan dengan memperhatikan risiko tersebut.  

Gambar 2.2  

Trade – Off Risk and Retun 

 

 

Sumber: Suad Husnan. Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas 

 

 

Fungsi risiko hasil 

Risiko 

Rf 

Hasil yang diharapkan 
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2.2 Saham dan Aktiva Bebas Risiko 

2.2.1 Pengertian Saham 

20 

1) Surat persetujuan yang bersifat suatu janji, bermaterai yang menyatakan bahwa 

satu pihak yang merupakan satu perusahaan, badan pemerintah atau lembaga 

lain berjanji akan membayar sejumlah uang dalam waktu tertentu atau dikenal 

sebagai tanggal jatuh tempo (maturity date) dan membayar bunga modalnya 

dengan suatu tingkat bunga tertentu pada tanggal tertentu sampai pada hari jatuh 

tempo. 

2) Suatu kewajiban atau hutang yang dibuktikan dengan suatu sertifikat tertulis 

yang dinyatakan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat itu biasanya untuk satu 

tahun atau lebih lama. 

Setiap pemegang saham memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan pada 

perusahaan. Pada setiap sertifikat saham tercantum nama, alamat dan hak suara (voting) 

pemegang saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilik saham adalah juga pemilik 

sebagian dari perusahaan tersebut. Dengan demikian apabila seorang investor membeli 

saham, maka ia pun menjadi pemilik dan disebut pemegang saham perusahaan. 
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Saham menurut bentuknya ada dua macam, yaitu : 

1) Saham biasa (Common Stock) 

Ada dua jenis saham biasa yaitu : 

a. Saham atas nama, yaitu saham yang nama pemilik saham tertera diatas 

saham tersebut. 

b. Saham atas unjuk yaitu nama pemilik saham tidak tertera diatas saham. 

Tetapi pemilik saham adalah yang memegang saham tersebut. Dan 

mendapatkan hak-hak seluruh pemegang saham. 

2) Saham preferensi (preferred stock) adalah jenis saham lain sebagai alternatif 

saham biasa. Disebut preferensi karena pemegang saham preferensi mempunyai 

hak-hak keistimewaan diatas pemegang saham biasa, untuk hal-hal tertentu yang 

diperjanjikan pada saat emisi saham. Keistimewaan tersebut adalah hasil 

kesepakatan antara investor dan emiten. Perusahaan (emiten) yang menerbitkan 

saham preferensi, mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keistimewaan 

saham preferensi tersebut. 

2.2.2 Indeks Harga Saham 

Keputusan seorang investor didalam memilih suatu saham sebagai objek 

investasinya membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang beredar di 

bursa. Bentuk data historis yang tepat untuk menggambarkan pergerakan harga saham 

dimasa lalu adalah dengan suatu indeks harga saham. Maka, seorang investor harus 
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mengetahui indeks harga saham agar bisa melakukan investasi di pasar modal dengan 

baik. Di pasar modal sebuah indeks diharapkan memiliki lima fungsi yaitu : 

1. Sebagai indikator trend pasar. 

2. Sebagai indikator tingkat keuntungan. 

3. Sebagai tolak ukur (benchmark) kinerja suatu portofolio. 

4. Memfasilitasi pembentukan portofolio secara pasif. 

5. Memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. 

Di Indonesia, indeks harga saham untuk pertama kalinya diperkenalkan pada 

tanggal 15 April 1983 dan mulai dicatatkan dalam kurs efek harian sejak tanggal 18 

April 1983. Pada mulanya hanya merupakan indeks harga saham individual, mengingat 

jumlah emiten yang mencatatkan sahamnya dibursa masih relatif sedikit. Indeks ini 

untuk pertama kalinya ditentukan sebesar 100% dengan harga dasar pertama adalah 

harga perdana. Kini di Bursa Efek Indonesia terdapat lima jenis indeks, yaitu21 : 

1) Indeks Harga Saham Individual (IHSI), menggunakan saham-saham masing-

masing perusahaan. Berikut ini adalah rumus perhitungan IHSI dan contoh 

perhitungannya: 

   Nilai Pasar Sekarang 
Indeks =   x 100 
         Nilai Dasar 
 


21 Halim, Abdul. 2003. Analisis Investasi. Jilid 1, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. 
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Catatan : untuk saham yang baru pertama kali dicatatkan, Harga Dasar = Harga Pasar. 

2)  Indeks Harga Saham Sektoral (IHSS), menggunakan saham masing-masing 

sektor usaha. Di BEI indeks sektoral dibagi atas sembilan sektor usaha, yaitu: 

a. Sektor Usaha Primer (ekstratif) meliputi: 

1) Pertanian 

2) Pertambangan 

b. Sektor Usaha Sekunder (manufaktur) meliputi: 

1) Industri dasar dan Kimia 

2) Aneka Industri 

3) Industri barang konsumsi 

c. Sektor Usaha Tersier (jasa) meliputi: 

1) Properti dan real estate 

2) Transportasi dan infrastruktur 

3) Keuangan 

4) Perdagangan jasa dan investasi 

3)  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), menggunakan seluruh saham yang 

tercatat di bursa. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pertama kali 
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diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga 

saham yang tercatat di bursa, baik saham biasa maupun saham preferen. Hari 

dasar penghitungan indeks adalah tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100, 

sedangkan jumlah saham yang tercatat pada waktu itu adalah sebanyak 13 

saham. Perhitungan IHSG menggunakan rumus sebagai berikut: 

       NPt  

IHSGt =                               x 100 
        ND 
 
 

 

Keterangan : 

IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke-t 

NPt = nilai pasar pada hari ke-t, diperoleh dari jumlah lembar saham tercatat 

di bursa di kalikan dengan harga pasar per lembar. 

ND = nilai dasar, BEI memberikan nilai dasar IHSG 100 pada tanggal 10 

Agustus 1982. 

IHSG untuk tanggal 10 Agustus 1982 selalu disesuaikan dengan 

kejadian-kejadian seperti ini: Initial Public Offering (IPO), right issues, 

company listing, delisting dan konversi. Rumus untuk mencari nilai dasar yang 

baru karena adanya kejadian tersebut adalah: 
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    NPL + NPT 
NDB =        x NDL 

       NPL 
 

 Keterangan : 

 NDB = nilai dasar yang baru 

 NDL = nilai dasar yang lama 

 NPL = nilai pasar lama 

 NPT = nilai pasar tambahan 

 

4) Indeks Syariah atau Jakarta Islamic Index (JII), menggunakan saham yang 

memenuhi kriteria investasi dalam syariat islam. Saham-saham yang masuk 

dalam JII adalah emiten kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah 

islam. Usaha-usaha berikut dikeluarkan dalam perhitungan JII, antara lain: 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi 

b. Usaha lembaga keuangan yang konvensional (mengandung unsur riba) 

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan  

makanan dan minuman yang tergolong haram. 

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan/atau menyediakan 

barang-barang atau jasa yang merusak dan bersifat mudarat. 

Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009








2.2.3 Aktiva Bebas Risiko 

Menurut Arthur J. Keown: “Aktiva bebas risiko adalah imbal hasil (return) yang 

akan diterima oleh investor bersifat pasti”22. 

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa tingkat bunga bebas risiko 

(the risk-free rate of return) itu sendiri merupakan imbalan atas keputusan kita karena 

menunda konsumsi, dan bukan karena risiko yang kita tanggung. Jadi, return bebas 

risiko menggambarkan kenyataan dasar bahwa kita melakukan investasi pada hari ini 

agar kita dapat mengkonsumsi lebih banyak lagi di masa yang akan datang. 

Dalam penelitian ini, tingkat suku bunga SBI dengan jangka waktu 1 bulan 

dipergunakan sebagai ukuran tingkat bebas risiko. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

adalah salah satu instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat 

Bank Indonesia sebenarnya merupakan sertifikat deposito. Sedangkan dalam SK No. 

31/67/Kep./Dir. Tanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan Sertifikat 

Bank Indonesia serta intervensi rupiah yang menyatakan bahwa Sertifikat Bank 

Indonesia adalah surat berharga atas unjuk atas rupiah yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. 

Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal setelah dikurangi bunga 

dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Bunga deposito berjangka dan sertifikat 

deposito ditentukan tetap berdasarkan jangka waktu deposito. Sebagaimana diketahui 

besarnya tingkat suku bunga SBI merupakan hasil lelang. Meskipun demikian, tingkat 


22 Keown, Arthur J. 2004. Financial Management: Principles and Applications. Prentice Hall. 
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suku bunga SBI dapat digunakan sebagai ukuran tingkat bebas risiko, sebab tingkat 

suku bunga yang berlaku dijamin pemerintah. 

2.3 Portofolio 

2.3.1 Definisi Portofolio 


Portofolio dapat didefinisikan sebagai berikut:  

1. “Portofolio is a combination of two or more securities or assets”23. 

2.  “portofolio merupakan kombinasi atau gabungan berbagai harta yang 

memberikan hasil pengembalian tertinggi pada suatu tingkat risiko tertentu atau tingkat 

risiko terendah dengan suatu hasil tertentu”24. 

Sesuai dengan kenyataan bahwa investor menginvestasikan dananya kedalam 

berbagai jenis kesempatan investasi. Diversifikasi ini dilakukan bertujuan untuk 

mengurangi kerugian akibat risiko dari investasi tersebut sebab tingkat risiko dari 

masing-masing saham sebagai bagian dari suatu portofolio berbeda dengan tingkat 

risiko saham tersebut secara individu. Dengan demikian, satu jenis saham mungkin 

mengandung tingkat risiko yang tinggi jika disimpan secara terpisah, namun tingkat 

risikonya menjadi rendah bila disimpan sebagai bagian dari portofolio. Hal ini bertujuan 

apabila terjadi penyimpangan tingkat keuntungan pada suatu saham maka akan 

dieliminir oleh kenaikan tingkat keuntungan pada saham yang lainnya. 


23 Van Horne, James C. and John M. Wachowicz. 1995. Fundamental of Financial Management. New 
Jersey: McGraw-Hill. 

24 Weston, J. Fred and Thomas E. Copeland. 1992. Managerial Finance. 9th Edition, USA: Dryden Press. 
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2.3.2 Portofolio Efisien 


“Portofolio efisien didefinisikan sebagai portofolio yang memberikan expected 

return terbesar dengan risiko tertentu atau memberikan risiko yang terkecil dengan 

expected return tertentu”25.  

Menurut Suad Husnan, portofolio yang efisien memiliki karakteristik sebagai 

berikut26 : 

1) Mampu memberikan tingkat keuntungan yang sama dengan risiko yang lebih 

rendah 

2) Dengan risiko yang sama, memberikan tingkat keuntungan yang tinggi 

Untuk menentukan portofolio yang efisien dapat digunakan beberapa model, 

antara lain: 

1) Model Indeks Tunggal (Single Index Model) 

Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu 

saham berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar.27  

2) Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) 


25 Hartono, Prof. Dr. Jogiyanto. 2007. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima. Yogyakarta: 
BPFE. 
26 Husnan , Suad. 1993. Teori Portofolio dan Implikasinya Bagi Manajemen Keuangan. Edisi Kedua. 
Yogyakarta: BPFE – UGM. 
27 Idem 
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Merupakan bentuk model keseimbangan umum yang menjelaskan bagaimana 

saham ditentukan harganya oleh pasar atau bagaimana menentukan tingkat 

keuntungan yang layak untuk suatu investasi pada kondisi ekuilibrium. Dalam 

keadaan ekuilibrium, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal untuk 

suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. 28 

3) Model Arbitrase (Arbitrage Model) 

Model arbitrase pada dasarnya menggunakan pemikiran yang menyatakan 

bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik identik sama, 

tidaklah bisa dijual dengan harga yang berbeda. Konsep yang dipergunakan 

adalah hukum satu harga (the law of one price). Apabila aktiva yang 

berkarakteristik sama tersebut terjual dengan harga yang berbeda, maka akan 

terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrase dengan membeli aktiva yang 

harganya lebih murah pada saat yang sama menjualnya dengan harga yang lebih 

tinggi, sehingga memperoleh laba tanpa risiko.29 

2.4 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

2.4.1 Teori Capital Asset Pricing Models (CAPM) 

Tahun 1952, Harry Markowitz menerbitkan artikel penting dan dipandang 

sebagai suatu teori portofolio modern untuk investasi. Pendekatan Markowitz bersandar 

pada kenyataan bahwa investor menginvestasikan dananya dalam berbagai jenis 


28 Idem  
29 Idem 
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kesempatan investasi. Karena portofolio merupakan gabungan dari beberapa sejumlah 

surat berharga, keputusan ini sama artinya dengan menyeleksi dan memilih suatu 

portofolio optimal. Menurut Suad Husnan, model CAPM adalah30 

“Bentuk model keseimbangan umum yang menjelaskan bagaimana 
saham ditentukan harganya oleh pasar atau bagaimana menentukan 
tingkat keuntungan yang layak untuk suatu investasi pada kondisi 
ekuilibrium. Dalam keadaan ekuilibrium, tingkat keuntungan yang 
disyaratkan oleh pemodal untuk suatu saham akan dipengaruhi oleh 
risiko saham tersebut.” 

CAPM adalah sebuah trade-off antara return yang diharapkan dari portofolio dan 

risiko yang tidak dapat dihindarkan sebelum membahas lebih jauh apakah yang 

dimaksud dengan CAPM maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui apakah yang 

dimaksud keseimbangan pasaran. Menurut Ahmad Rodoni31  

“Keseimbangan pasaran adalah keadaan dimana kuantitas setiap 
sekuritas dalam pasar modal yang lengkap menyamai kuantitas setiap 
sekuritas yang ditawarkan kepada pasaran, oleh investor yang ingin 
menjual kepemilikan mereka, oleh perusahaan yang menerbitkannya atau 
oleh pemerintah yang memerlukan modal untuk membiayai pembelian 
asset dan harga yang keseimbangan sedemikian dicapai dikenali sebagai 
harga keseimbangan.” 

Dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan investasi, CAPM digunakan 

untuk menaksir tingkat keuntungan yang disyaratkan (RR) yang diperlukan dari surat-

surat berharga dengan mempertimbangkan risikonya dalam ekuilibrium. Hasil dari 

gabungan antara suatu faktor penyesuaian risiko (risk premium) dengan aktiva bebas 

risiko merupakan hasil dari suatu investasi modal. 


30 Idem 
31 Rodoni, Ahmad. Dr. 2002. Analisis Investasi dan Teori Portofolio. Rajagrafindo Persada. 
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Jadi dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa CAPM adalah suatu bentuk 

model untuk menentukan keseimbangan harga yang menyatakan sensitifitas keuntungan 

yang diharapkan dari suatu asset yang merupakan linier dari keuntungan pasar. 

2.4.2 Asumsi-asumsi CAPM 


Asumsi-asumsi CAPM menurut Jogiyanto adalah sebagai berikut32 : 

1. Semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. 

2. Semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan 

pertimbangan antara nilai return ekspektasi dan deviasi standar return dari 

portofolionya. 

3. Semua investor mempunyai harapan yang seragam (homogeneous expectation) 

terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Faktor-

faktor input yang digunakan adalah return ekspektasi (expected return), varian 

dari return dan kovarian antara return-return sekuritas.  

4. Semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya (lending) atau meminjam 

(borrowing) sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku 

bunga bebas risiko. 


Hartono, Prof. Dr. Jogiyanto. 2007. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima. Yogyakarta: 
BPFE. 
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5. Penjualan pendek (short sale) diijinkan. Investor individual dapat menjual 

pendek berapapun yang dikehendaki.  

6. Semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak 

terbatas.  

7. Semua aktiva dapat dipasarkan secara likuid sempurna. Semua aktiva dapat dijual 

dan dibeli di pasar dengan cepat (likuid) dengan harga yang berlaku. 

8. Tidak ada biaya transaksi.  

9. Tidak terjadi inflasi. 

10. Tidak ada pajak pendapatan pribadi. Karena tidak ada pajak pendapatan pribadi, 

maka investor mempunyai pilihan yang sama untuk mendapatkan dividend atau 

capital gain. 

11. Investor adalah penerima harga (price-takers). Investor individual tidak dapat 

mempengaruhi harga dari suatu aktiva dengan kegiatan membeli dan menjual 

aktiva tersebut. Investor secara keseluruhan bukan secara individual menentukan 

harga dari aktiva. 

12. Pasar modal dalam kondisi ekuilibrium. 
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2.4.3 Beta 

Beta dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1)  “Beta is a systemtic risk. It measures the sensitivity of a stock’s return to change 

in returns on the market portofolio. The betas in the portofolios”33 

2) “Beta portofolio merupakan suatu pengukuran fluktuasi dari return portofolio 

dengan return pasar dalam suatu periode waktu tertentu” 34 

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa beta merupakan ukuran risiko 

suatu harga saham terhadap indeks bursa. Semakin tinggi beta semakin besar risiko dari 

saham tersebut. Secara sederhana indeks beta dapat diperoleh dengan membandingkan 

fluktuasi indeks saham individual terhadap fluktuasi pasar. Jadi beta dapat diartikan 

sebagai kovarian return sekuritas ke-i dengan return portofolio pasar dibagi dengan 

varian return portofolio pasar. 35 

             Cov i, M 

                                                                       i  = 

     2m 
Dimana : 

#i  = Beta 

Cov i, M = Kovarian masing-masing saham 


33 Van Horne, James C. and John M. Wachowicz. 1995. Fundamental of Financial Management. New 
Jersey: McGraw-Hill. 
34 Hartono, Prof. Dr. Jogiyanto. 2007. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kelima. Yogyakarta: 
BPFE. 
. 
35 Idem 
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2m  = Varian pasar atau Var (Rm) 

Arti dari besarnya risiko sistematis ruatu saham tertentu menurut Charles P. 

Jones sebagai berikut 36: 

1) Saham dengan  < 0 yaitu negatif, artinya saham-saham yang berperilaku 

khusus dan bertentangan dengan teori pasar modal. Pada saat pasar naik, saham-

saham jenis ini justru bergerak turun, dan sebaliknya pada saat pasar bergerak 

turun, saham-saham ini justru bergerak naik. 

2) Saham dengan  <1, artinya saham tersebut bergerak lebih lambat dari 

pergerakan pasar. Saham dengan beta kurang dari satu disebut saham defensif. 

3) Saham dengan  = 1, artinya saham tersebut bergerak sesuai dengan pergerakan 

pasar. Saham yang memiliki beta sama dengan satu disebut saham netral. 

4)  Saham dengan  > 1, yaitu saham yang kondisinya lebih tidak stabil 

dibandingkan dengan indeks pasar dimana saham mengalami kenaikkan lebih 

tinggi dari pasar saat pasar bergerak naik, dan akan turun lebih rendah dari pasar 

jika pasar bergerak turun. Saham yang memiliki beta lebih dari satu disebut 

saham agresif. 

 

 


36 Jones, Charles P. 2007. Investment. 10th edition. John Wiley & Sons. 
36 Idem 
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2.4.4 Garis Pasar Sekuritas (Security Market Line) 

Garis Pasar Sekuritas dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1)  “Garis Pasar Sekuritas merupakan garis yang menunjukkan semua kemungkinan 

kombinasi antara risiko dan retun ekspektasi untuk saham individual”.37 

2)  “Security Market Line is a line that describes the linear relationship 
between expected rates of return for individual securities (and portfolios) 
and systematic risk, as measured by beta”.38 

 

Untuk saham individual, tambahan return ekspektasi diakibatkan oleh tambahan 

risiko saham individual yang diukur dengan . Jadi jika  dihitung dengan tepat, maka 

dapat diperkirakan tingkat return yang sesuai dengan risiko pada keseimbangan 

(equilibrium). Hubungan return ekspektasi dan  dapat digambarkan pada garis pasar 

modal (SML) yang merupakan penggambaran secara grafis di model CAPM. 39 

 

 

 

 

 

 

 


37 Hartono,  Prof. Dr. Jogiyanto. 2008. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi kelima. Yogyakarta: 
BPFE Yogyakarta.  
38 Van Horne, James C. and John M. Wachowicz. 1995. Fundamental of Financial Management. New 
Jersey: McGraw-Hill. 
39 Husnan , Suad. 1993. Teori Portofolio dan Implikasinya Bagi Manajemen Keuangan. Edisi Kedua. 
Yogyakarta: BPFE – UGM. 
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Gambar 2.3  

Garis Pasar Sekuritas 

 

 Sumber: Jones, Charles P. 2007. Investment. 10th edition. John Wiley & Sons. 
                                          

Dari gambar 2.3 dapat dilihat bahwa titik M menunjukkan portofolio pasar 

dengan =1 dan expected return sebesar E(Rm). Untuk beta bernilai 0 atau untuk aktiva 

yang tidak memiliki risiko sistematis mempunyai expected return sebesar aktiva bebas 

risiko (Rf) yang merupakan intercept dari garis SML. Dengan mengasumsikan SML 

adalah garis linier, maka persamaan dari garis linier ini dapat dibentuk dengan intercept 

sebesar Rf dan slope sebesar {E(Rm)-Rf} / m. Karena m bernilai satu, maka slope 

dari SML adalah sebesar {E(Rm)-Rf}. Kemudian garis pasar sekuritas dapat dinyatakan 

dengan persamaan: 

SML = RR = Rf + [E(Rm)-Rf] #i 

Garis SML 

 m = 1 0 

Rf 

Rm 

E(Rj) 

M 
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Keterangan Rumus : 

RR = Required return (tingkat keuntungan yang disyaratkan dari saham pada saat 

pasar ekuilibrium) 

Rf = Risk free atau tingkat pengembalian bebas risiko 

E(Rm) = The expected return on the market portfolio atau tingkat pengembalian dari 

portofolio pasar yang diharapkan 

#i  = Systematic risk atau risiko sistematis 

Dalam konsep CAPM, SML menjelaskan sumbangan risiko surat berharga 

individual terhadap risiko portofolio pasar. Pada keseimbangan pasar, SML 

menunjukkan keuntungan surat berharga tertentu sebesar tingkat bunga bebas risiko 

ditambah dengan premi risiko, dimana premi risiko adalah harga satuan risiko dikalikan 

kovarian [Cov (Ri, Rm)]. Sedangkan garis SML merupakan garis-garis penghubung 

antara risiko sistematis (), titik portofolio pasar (M), dan tingkat imbalan bebas risiko 

(Rf) dari sekuritas yang faktor keuntungannya diisyaratkan surat berharga tersebut. 

2.4.5 Penentuan Asset yang dihargai Lebih Rendah (Undervalued) dan Lebih Tinggi 

(Overvalued) 

Setelah investor menentukan tingkat return yang diharapkan (expected return) 

terhadap suatu asset yang memiliki risiko spesifik pada SML, maka investor dapat 

melakukan pembandingan antara expected return dengan tingkat required of return. 

Sehingga investor dapat menentukan apakah akan menanamkan modalnya pada aset 
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tersebut atau tidak. Evaluasi tersebut memerlukan perkiraan tersendiri terhadap 

gambaran return untuk sekuritas baik dengan menggunakan analisa teknikal maupun 

fundamental. Untuk lebih memahami apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam 

penentuan semacam itu dapat dilihat seperti gambar berikut: 

Gambar 2.4  

Titik Dari Estimasi Return Pada SML 

 

 

Sumber: Frank K. Reilly. Investment Analysis and Portfolio Management 

Seperti yang tertera pada gambar 2.3, saham A tepat sekali pada garis SML, 

sehingga bisa dikatakan memiliki harga yang pantas (properly valued). Sebagai 

alternatif, saham B dan D dianggap dihargai lebih dari yang seharusnya (overvalued). 

Hal ini karena investor tidak mengharapkan untuk memperoleh tingkat return selama 

periode mendatang yang konsisten dengan risiko yang terjadi. Oleh sebab itu, saham B 

dan D digambarkan dibawah garis SML. Sebaliknya, saham C dan E diharapkan dapat 

SML 

Beta 

A 

B 

C 

D 

E(Ri) 
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memberikan tingkat return yang lebih besar dari yang seharusnya berdasarkan risiko 

sistematisnya, sebagai contoh kedua saham tersebut berada diatas garis SML. 

Dengan anggapan bahwa investor menaruh kepercayaan terhadap kemampuan 

pengamat dalam meramalkan nilai perkiraan (estimated value) dan arena return yang 

diperkirakan (estimated return), maka investor akan membeli saham C dan E. 

Sebaliknya investor akan menjual saham B dan D apabila investor tersebut agresif. 

Akan tetapi investor mungkin tidak akan mengambil tindakan apa-apa terhadap saham 

A, karena saham tersebut diharapkan akan memberikan return hampir setara dengan 

garis SML berdasarkan pada risiko sistematisnya. 

PENELITIAN SEBELUMNYA 

Judul 
penelitian 

Peneliti Sampel/ 
periode 

Hasil 
Penelitian 

Kesimpulan 

CAPM dan 
strategi 
portofolio: kajian 
kondisi pasar di 
BEI 1997 

Dr. Suad 
Husnan & 
Drs. Suwardi 
B. Hermanto, 
Ak. 

85 saham teraktif 
/ 1996-1997 

37 saham memiliki 
beta signifikan 
pada level 90%, 
dengan besar beta 
antara 0,299 
sampai dengan 
1,97 dengan R2 
antara 5,45% 
sampai 49,9% 

Hasil pengujian 
beta 1996 
signifikan untuk 
membentuk 
strategi 
investasi 1997. 
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Judul 
penelitian 

Peneliti Sampel/ 
periode 

Hasil 
Penelitian 

Kesimpulan 

Analysis on the 
Implementation 
of Capital Asset 
Pricing Model in 
predicting 
stocks’ return & 
price 

Ratna Mariaty 
Goni 

Saham yang 
terdaftar dalam 
indeks LQ 45/ 
1998-2004 

Beta<1: 
mengindikasikan 
bahwa saham-
saham yang 
memiliki Beta<1 
memiliki risiko 
yang kecil 
dibandingkan 
dengan saham 
yang memiliki 
Beta=1. 

Beta=1: 

Mengindikasikan 
bahwa saham 
dengan Beta=1 
bergerak 
mengikuti rata-rata 
pasar. 

Beta>1: 

Saham-saham 
yang memiliki 
beta>1 lebih 
volatile 

10 saham 
menerima H0 
yang artinya 
tidak ada 
perbedaan yang 
signifikan 
antara expected 
rate of return 
dengan actual 
rate of return. 

 

Tidak ada 
perbedaan yang 
signifikan 
antara expected 
closing price 
dengan actual 
closing price. 

Empirical Test of 
Capital Asset 
Pricing Model 
Using 
Indonesian Data 

Mamduh M. 
Hanafi 

100 sampel data 
return mingguan/ 
1992-1994 

Hanya satu 
portofolio yang 
mempunya beta di 
atas beta pasar. 
Sembilan 
portofolio lainnya 
memiliki beta<1. 

Dari 30 seri 
yang dihasilkan 
hanya beberapa 
seri saja yang 
menunjukkan 
premi risiko 
yang positif dan 
signifikan. 
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Bagan Kerangka Pemikiran 

 

         CAPM 

Menghitung parameter                                   Indeks Harga saham 

      Pasar modal                                                        individu 

 

 

             Hitung parameter saham 

 

 

               R(m)   E (Rm)   Var (Rm)   ! (Rm)                 R(s)   E (Rs)  Var (Rs)  ! (Rs) 

 

 

 

 

                 Hitung Covariance 

 

       Hitung Systematic Risk 

    Hitung Risk free 

         Hitung required rate of return 

 

      

   RR< E(R)            RR> E(R) 

 

              Saham undervalued      Saham overvalued 
 
 
 

                 Saham layak dibeli                                   saham tidak layak dibeli  
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Penjabaran Kerangka Pemikiran 

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan : 

1. Memilih saham sesuai kriteria, dalam penelitian ini adalah saham-saham industri 

barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. 

2. Mencari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks harga individual 

dari masing-masing saham yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. 

3. Menetapkan besarnya parameter pasar melalui perhitungan market return, 

expected market return, dan risiko pasar (market variance dan market standard 

deviation). 

4. Melakukan perhitungan parameter masing-masing saham individual melalui 

tingkat return, tingkat expected return dan risiko. 

5. Menghitung hubungan antara return pasar dengan return saham individual 

(covariance). 

6. Menghitung besarnya risiko sistematis dari standar saham individual. 

7. Menentukan besarnya tingkat pengembalian bebas risiko yang diperoleh dari 

suku bunga SBI. 

8. Menghitung besarnya tingkat pengembalian yang diminta investor (required of 

return) dari masing-masing saham. 

9. Menentukan kelayakan investasi dengan metode CAPM. 

  

 Jika RR > E(Ri) : Saham tidak layak untuk dibeli 

 Jika RR < E(Ri) : Saham layak untuk dibeli 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, seperti yang 

dijelaskan Nazir40: “Metode deskriptif kuantitatif adalah suatu model penelitian dimana 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengkaji dan menganalisis yang dibantu 

atau didukung oleh data-data yang berupa angka-angka dan bersifat konkrit atau nyata”. 

Tujuan dari metode deskriptif kuantitatif pada penelitian ini adalah untuk 

mendeskriptifkan penggunaan CAPM didalam mengukur required of return dari suatu 

saham yaitu pada saham industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 

Januari 2005 sampai Desember 2007.  

3.2 Model Penelitian yang Dipakai 

Dalam penelitian ini, model penelitian yang digunakan adalah Capital Asset 

Pricing Models (CAPM) yaitu untuk menentukan saham-saham yang dapat memberikan 

tingkat keuntungan yang optimal. Penggunaan model CAPM sebagai pembentukkan 

model-model keseimbangan umum memungkinkan kita untuk mengukur risiko dan 

return yang relevan, dan untuk mencari estimasi tingkat keuntungan yang diharapkan 

oleh investor (expected return) pada setiap aset apabila pasar modal berada dalam 

keadaan seimbang. 


40 Nazir, Moh.  1998. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
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3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini data dapat dikelompokkan berdasarkan jenis variabelnya 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang dapat 

berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya41. Dan yang menjadi 

variabel bebas adalah tingkat pengembalian pasar E(Rm), tingkat pengembalian pada 

aktiva bebas risiko (Rf) dan tingkat risiko (#). 

Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang keadaannya dipengaruhi oleh 

variabel bebas42. Dan yang menjadi variabel terikat adalah tingkat pengembalian saham 

yang diharapkan pada saat kondisi pasar seimbang E(Rj). 

3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

1.  Indeks pasar (Market Index), terlihat dari Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) pada Bursa Efek Indonesia. 

2.  Market Return (Rm) merupakan keuntungan investasi saham secara kotor yang 

diperoleh investor dari saham-saham yang ada di bursa dan terlibat dari 

pergerakan dan perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk jangka 

waktu tertentu. 


41 Umar, Husein. 2000. Research Methods in Finance and Banking. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

42 Idem 
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3.  Expected market return E(Rm) adalah tingkat pengembalian rata-rata pasar 

modal dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dengan suatu model tertentu 

yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

4.  Varians pasar (!2m) yaitu penyimpangan dari tingkat pengembalian pasar 

terhadap penyimpangan rata-rata pengembalian pasar dalam periode tertentu. 

5.  Risk free rate (Rf) ialah tingkat pengembalian yang didapat dari aktiva bebas 

risiko (risk less) yang diperoleh dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia. 

6.  Return saham (Ri) yaitu tingkat pengembalian yang diperoleh dari penanaman 

sejumlah dana pada investasi saham. 

7.  Expected return saham E(Ri) adalah tingkat pengembalian rata-rata saham 

dalam jangka waktu tertentu yang terlihat dari rata-rata harga saham. 

8.  Varians saham (!2i) yaitu penyimpangan tingkat pengembalian saham terhadap 

penyimpangan rata-rata pengembalian saham selama periode tertentu. 

9.  Kovarians saham (!im) yaitu hubungan antara variabel saham dengan variabel 

pasar. 

10.  Systematic Risk (#) yaitu risiko yang terkait dengan kondisi dan selalu ada yang 

tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. 
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11.  Required of return (RR) adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh 

investor dari suatu investasi pada saat kondisi pasar seimbang. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Pengertian populasi menurut Drs. Soeramto, SU: “Populasi adalah keseluruhan 

individu, subjek, objek, gejala ataupun kejadian-kejadian yang akan dibuat 

inferensinya.”43. Populasi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu populasi umum dan 

populasi sasaran (target population). Populasi umum dari data dalam penelitian ini 

adalah semua saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan populasi umum seperti yang telah disebutkan diatas dapat 

ditentukan populasi sasaran dari penelitian ini, populasi sasaran dalam penelitian ini 

adalah saham-saham perusahaan yang termasuk industri barang konsumsi antara lain 

saham perusahaan makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang 

keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. 

3.4.2 Sampel 

Menurut Uma Sekaran, “ Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri 

atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak 

semua, elemen populasi akan membentuk sampel”.44  


43 Soeramto, Drs. SU. Penataran Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 
44 Sekaran, Uma. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga dapat 

memberikan ketepatan dari hasil penelitian. Kriteria-kriteria yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Saham industri barang konsumsi (Consumer Good and Beverages) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak bulan Januari 2005 sampai dengan 

Desember 2007. 

2. Perusahaan memiliki laporan keuangan lengkap dan jelas, termasuk propektus. 

3. Saham perusahaan selalu aktif diperdagangkan. 

3.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan riset keperpustakaan dari 

berbagai tempat, buku-buku ilmiah, literatur-literatur yang disajikan di surat 

kabar, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, majalah, jurnal, berita pasar 

modal, serta sumber data lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 

2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperlukan untuk 

menganalisa objek penelitian. Yakni data dari Bank Indonesia dan Pusat 

Referensi Pasar Modal (PRPM) di BEI. 
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3.5.2 Teknik Pengolahan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mengolah data yaitu : 

1. Menghitung parameter pasar yaitu expected return, variance dan standar 

deviation: 

IHSG t – IHSG t-1 
Rm  =   

           IHSG t-1 
  

    $ Rm 
 E (Rm)  =   
        N 
 
     N 

     $     {Rm – E(Rm)}2 

               i=1 

 Var (Rm) =   
    N 

     

 ! (Rm)  = RmVar  

2. Menghitung besarnya return dan kovarians atas saham yang dianalisa pada 

periode tertentu : 

   Pt – Pt-1 
Ri =   
     Pt-1 

 

Bila ada pembagian dividen : 

  Pt – Pt-1 + Dt 
Ri =   
       Pt – 1  
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  N 

  $       ri 
  i=1  

E (Ri) =    
       N 
 

  N 
  $       ri     {Ri – E(Ri)}  {E(Rm) – Rm} 
  i=1  

 

!im =   
    N 
 

3. Menghitung besarnya risiko sistematis : 

  Cov (ri, rm) 

#j =   
   Var (Rm) 
 

4. mencari besarnya tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor (required 

of return) dari saham tersebut : 

RR = Rf + {E(Rm) – Rf} #j 

5. Pengambilan keputusan untuk menjual atau membeli saham : 

1. RR  < E(Ri), maka saham tersebut layak untuk dibeli ataupun di 

investasikan. 

2. RR  > E(Ri), maka saham tersebut tidak layak untuk dibeli ataupun di 

investasikan dan sebaiknya saham tersebut dijual. 
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Keterangan : 

Rm   = return pasar 

E(Rm)   = rata-rata return pasar 

N   = periode 

!2m   = varians pasar 

ri   = return saham 

E(ri)   = expected return saham 

!2i   = varians saham 

!im   = kovarians saham dengan pasar 

Rf   = tingkat pengembalian bebas risiko 

RR   = return yang disyaratkan 

#   = risiko (risiko sistematis) 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan saham-saham yang tercatat di Industri Barang 

Konsumsi (Consumer Goods Company) selama tahun 2005-2007. 

4.1.1 Makanan dan Minuman (food and beverage) 

1) PT Ades Waters Indonesia Tbk45 

 PT Ades Waters Indonesia didirikan di Jakarta dengan nama PT Alfindo Putra 

Setia berdasarkan akte No. 11 tanggal 6 Maret 1985.  

 PT Ades adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman 

kemasan dengan merek ADES dan VICA. Ades juga menjadi distributor Evian, air 

minum kemasan produksi Perancis. Ades berkedudukan di Jakarta yang berada di jalan 

KH Moh Mansyur No.34 Jakarta. Ades terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 13 Juni 1994. 

 

 


45 Bursa Efek Indonesia
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2) PT Aqua Golden Mississippi Tbk 46 

 PT Aqua Golden Mississippi Tbk mempelopori industri air minum dalam 

kemasan di Indonesia pada tahun 1973. Merek dagang Aqua tersebut telah terdaftar 

pada direktorat paten departemen kehakiman RI No. 1150 SO tanggal 19 Oktober 1973 

dan No. 173975 tanggal 9 November 1982. Pada tanggal 1 Maret 1990 Aqua Golden 

Mississippi terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. 

3) PT Cahaya Kalbar Tbk47 

 PT Cahaya Kalbar didirikan pada tahun 1968 dan berkedudukan di Jakarta. Pada 

tahun-tahun awal berdirinya bergerak dalam industri minyak goreng. Pabrik perseroan 

di kawasan industri dan pergudangan Pluit Jakarta didirikan pada tahun 1972 dengan 

tujuan awal untuk memproduksi minyak goreng dan mentega. Pada tanggal 9 Juli 1996, 

perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat dan 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4) PT Delta Djakarta Tbk 48 

 PT Delta Djakarta adalah produsen dan distributor beberapa merek bir terkenal 

di dunia seperti Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih. Perusahaan ini juga 

memiliki pasar untuk minuman non alcohol dengan merek Sodaku dan Soda Ice.  


http://www.geocities.com/evasbp_99/aqua/about.html
http://www.cahayakalbar.com/
http://www.deltajkt.co.id/web/index.php
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Sejak didirikan pada tahun 1931 oleh perusahaan bir Jerman yang bernama Archipel 

Brouwerij NV, kepemimpinan PT Delta Djakarta telah berganti tangan beberapa kali. 

Pada tahun 1958 NV Orange Browerij diambil alih (dinasionalisasikan) oleh pemerintah 

Indonesia. Pada tanggal 1 September 1970 Perusahaan menggunakan nama PT Delta 

Djakarta. PT Delta Djakarta terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada 30 Januari 1989. 

6) PT Indofood Sukses Makmur Tbk 49 

 PT Indofood Sukses Makmur Tbk berkedudukan di Jakarta dan didirikan tanggal 

14 Agustus 1990, dengan nama PT Pangan Jaya Intikusuma. PT Indofood Sukses 

Makmur bergerak dalam bidang makanan dan produk konsumen, agribisnis dan 

distribusi. PT Indofood terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli 1994.  

7) PT Mayora Indah Tbk50  

 PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dan pada tahun 1990 

mengambil alih perusahaan PT Unita Branindo. Bisnis utama perusahaan ini adalah 

confectionery seperti biskuit, kue (cookies) dan permen (sweets). Setelah mengambil 

alih PT Unita Branindo, perusahaan ini memiliki dua pabrik di daerah Tangerang dan 

Jawa Barat. PT Mayora Indah Tbk memiliki kerjasama dengan Oka AKG Ltd dan 

Dennis Speciality Food Aps Denmark untuk memproduksi Danish Cookies. Perusahaan 

ini pertama kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Juli 1990. 

8) PT Multi Bintang Indonesia Tbk 51 


http://www.indofood.com/
http://www.mayora.com/
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 Pada tanggal 3 Juni 1929 berdiri Perseroan NV. Nederlandsch Indische 

Bierbrouwerijn yang berdomisili di Medan. Perseroan ini telah beberapa kali berganti 

nama, hingga akhirnya pindah ke Surabaya dan membangun pabrik baru di Tangerang. 

Sejak tanggal 2 September 1981 nama perseroan berubah nama menjadi PT Multi 

Bintang Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. PT Multi Bintang Indonesia terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 1981. 

9) PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 52 

 Perusahaan didirikan dengan nama PT Aneka Bumi Asih tanggal 16 April 1974 

yang berdomisili di Palembang, Indonesia. Nama perusahaan berubah menjadi PT 

Prasidha Aneka Niaga pada bulan Desember 1993. Perusahaan juga telah mencatatkan 

sahamnya pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 18 Oktober 1994. Bidang 

usaha perusahaan dan anak perusahaan yang utama adalah pengolahan dan perdagangan 

hasil-hasil bumi seperti kopi, karet remah, cokelat, pellet, lada serta vanilla. 

10) PT Sekar Laut Tbk53 

 PT Sekar Laut adalah produsen terbesar kerupuk udang dan kerupuk lainnya 

yang dipasarkan dengan merek “Finna”.  Perusahaan juga menjual kepada pihak ketiga 

yang kemudian menggunakan kemasan dan merek mereka sendiri. Perusahaan telah 

menghasilkan lebih dari 50 jenis dan rasa kerupuk yang berbeda dan telah mengekspor 

ke lebih dari 20 negara.  


51 www.multibintang.co.id/ 
52 http://www.prasidha.co.id 
53 http://www.sekarlaut.com/ 
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 Pada tahun 1995, Sekar Laut juga telah memulai produksi saus tomat dan 

sambal. Sekar Laut didirikan pada tahun 1976, dan pada tanggal 8 September 1993 

saham-sahamnya telah didaftarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. 

11) PT Siantar Top Industri Tbk54 

 Siantar Top didirikan oleh Shindo Sumidomo yang akrab dipanggil A Soei pada 

tahun 1972 kemudian Siantar Top menjadi perseroan pada tahun 1987 tepatnya pada 

tanggal 17 Mei 1987 dan mulai aktif beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Saat 

ini perseroan telah memiliki tiga fasilitas produksi masing-masing berada di Sidoarjo, 

Medan dan Bekasi. Pada tahun 2004  fasilitas produksi di Bekasi beroperasi secara 

penuh. 

 Bidang bisnis PT Siantar Top adalah industri makanan ringan. Pada mulanya 

perusahaan ini hanya memproduksi kerupuk dan kacang olahan. Seiring perkembangan 

usahanya jumlah item produk PT Siantar Top Tbk mencapai 50 item lebih dengan 

merek yang beragam. 

 

 

12) PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk55 


54 Bursa Efek Indonesia 

55 http://www.tigapilar.com/ 

Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009








 Pada tahun 1959, Tan Pia Sioe mendirikan bisnis bihun jagung dengan nama 

Bihun Cap Cengak Ular di Sukoharjo, Jawa Tengah yang selanjutnya berkembang 

menjadi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Untuk memenuhi permintaan pasar akan 

produk-produk makanan yang terus tumbuh, PT Tiga Pilar Sejahtera didirikan pada 

tahun 1992 dan menjadi perusahaan publik pada 2003. PT Tiga Pilar Sejahtera terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juni 1997.  

13) PT Ultra Jaya Milk Tbk56 

  PT Ultra Jaya mendirikan pabrik pada tahun 1973 di Bandung. Perseroan ini 

bergerak dalam bidang produksi makanan dan minuman aseptic (longlife milk) yang 

dikenal dengan istilah Ultra High Temperature (UHT). Perseroan pertama kali 

mencatatkan saham pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya pada saat 

penawaran umum pada tanggal 2 Juli 1990 yang bertujuan untuk memperkuat struktur 

permodalan dan pemodalan mesin-mesin baru dalam rangka peningkatan kapasitas 

produksi. 

 

 

 

 

 


56 http://www.ultrajaya.co.id/ 
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4.1.2 Tobacco Manufacture 

1) PT BAT Indonesia Tbk57 

 Perseroan ini didirikan pada tanggal 23 September 1979, berkedudukan di pulau 

Batam. PT BAT Indonesia bergerak di bidang industri, pemasaran dan penjualan cerutu, 

rokok dan produk-produk lain yang dibuat dengan atau dari tembakau, ekspor, impor 

dan distribusi. PT BAT terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Desember 

1979. 

2) PT Gudang Garam Tbk 58 

 PT Gudang Garam merupakan produsen rokok di Indonesia yang didirikan pada 

26 Juni 1958 oleh Tjoa Ing Hwie. Pada tahun 1956 Ing Hwie meninggalkan Cap 93. Dia 

membeli tanah di Kediri dan segera memulai memproduksi rokok, diawali dengan 

memproduksi kretek dari klobot dibawah merk Inghwie. Pada tahun 1969 Ing Hwie 

mengganti nama perusahaannya menjadi Pabrik Rokok Tjap Gudang Garam. PT 

Gudang Garam terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada 27 Agustus 1990. 

3) PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk59 

 Sejarah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (PT HM Sampoerna) dimulai 

pada tahun 1913 oleh Liem Seeng Tee, seorang imigran asal Cina. Ia mulai membuat 

dan menjual rokok kretek linting tangan di rumahnya di Surabaya, Indonesia. 


57 Bursa Efek Indonesia 
58 http://www.gudanggaramtbk.com/company/index.php?act=history 
59 http://www.sampoerna.com 
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Perusahaan kecilnya tersebut merupakan salah satu perusahaan pertama yang 

memproduksi dan memasarkan rokok kretek dan rokok putih secara komersial. Pada 

bulan Mei 2005, PT Philip Morris Indonesia (anak perusahaan Philip Morris 

International Inc.) mengakuisisi mayoritas kepemilikan PT HM Sampoerna. PT HM 

Sampoerna menjadi perusahaan publik pada tahun 1978. 

4) Bentoel International Investama Tbk60 

 Perjalanan Bentoel bermula pada tahun 1930-an ketika Ong Hok Liong 

memutuskan membuka perusahaan rokok kretek sendiri. Bersama istrinya, Liem Kiem 

Kwie Nio, ia memulai perusahaan rokok kretek kecil-The Strootjes Fabriek Ong Hok 

Liong. Keyakinan Ong di bisnis pengolahan tembakau, digabung dengan kemampuan 

manajemen istrinya, membawa bisnis rokoknya tumbuh yang kemudian tahun 1951 

berubah menjadi perusahaan PT Perusahaan Rokok Rokok Tjap Bentoel. 

4.1.3 Pharmaceuticals 

1) PT Darya-Varia Laboratoria Tbk61 

 PT Darya-Varia Laboratoria didirikan pada tahun 1976 oleh Drs. Wim Kalona. 

Pembangunan pabrik diselesaikan dalam waktu 12 bulan yang berlokasi di Gunung 

Putri Bogor. Pada bulan Oktober 1983, perseroan melakukan perluasan usaha dan mulai 

membangun fasilitas pembuatan obat suntik antibiotik bekerjasama dengan perusahaan 

Eli Lily dari Amerika Serikat, dengan kapasitas produksi sekitar 8,5 juta vial pertahun. 


60 http://www.bentoel.co.id/ 
61 Bursa Efek Indonesia 
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 Dengan semakin membaiknya fasilitas produksi, perseroan melakukan 

diversifikasi produk melalui kerjasama dengan berbagai prinsipal multinasional dari 

Amerika Serikat dan Eropa. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada bulan Oktober 1994. 

2) PT Indofarma Tbk62 

 Cikal bakal PT Indofarma dimulai pada saat didirikannya yaitu pada tahun 1918. 

Seiring dengan bertambahnya fasilitas produksi untuk tablet dan injeksi, pabrik kecil ini 

mulai dikenal dengan nama Pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 2001 PT Indofarma 

(Persero) berubah status menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Indofarma 

(Persero) Tbk.  

3) PT Kimia Farma Tbk63 

 Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV 

Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur, 

didirikan. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukumnya diubah menjadi 

Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma (Persero). Sejak tanggal 4 Juli 2001 

Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya. 

 


62

http://www.indofarma.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=34 
63 http://www.kimiafarma.co.id/ 
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4) PT Kalbe Farma Tbk64 

 PT Kalbe Farma didirikan pada tahun 1966 di wilayah Jakarta Utara. Group 

Kalbe telah menangani portofolio merek yang handal dan beragam untuk produk obat 

resep, obat bebas, minuman energi dan nutrisi. Perseroan telah berhasil memposisikan 

merek-mereknya sebagai pemimpin di dalam masing-masing kategori terapi dan 

segmen industri tidak hanya di Indonesia namun juga di berbagai pasar internasional. 

Kalbe Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 

30 Juli 1991. 

5) PT Merck Indonesia Tbk65 

 Diprakarsai oleh E. Merck, Darmstadt, Jerman, perseroan didirikan pada tanggal 

14 Oktober 1970. Pada tahun 1972 PT Merck Indonesia mendirikan pabrik di Jakarta. 

PT Merck merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang farmasi dan 

dan kimia di Indonesia. PT Merck Indonesia menjadi perusahaan publik pada tahun 

1981. 

6) PT Pyridam Farma Tbk66 

 PT Pyridam Farma Tbk didirikan pada tahun 1976 oleh Sarkri Kosasih yang 

dikenal sebagai tokoh dalam industri farmasi. Pyridam memulai usahanya dengan 

menditribusikan obat-obatan untuk hewan. Dalam jangka pendek, Pyridam mulai 


64 http://www.kalbe.co.id/ 
65 http://www.merck.co.id/ 
66 http://www.pyridam.com/ 


Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009








memproduksi produk-produk kesehatan untuk hewan dengan formula sendiri, dan tiga 

pabrik dibangun. 

 Pada tahun 1985, Pyridam mendirikan divisi farmasi, yang berkembang pesat. 

Pada akhir tahun 2000, manajemen kepemimpinan berpindah tangan dari Sarkri Kosasih 

ke Handoko Soetrisno. Dibawah kepemimpinan yang baru, Pyridam menjual sahamnya 

kepada masyarakat, yang membuktikan bahwa Pyridam merupakan perusahaan yang 

sehat dan profesional.  

7) PT Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk67 

 Pada tahun 1989 Bristol-Myers melakukan merger dengan Squibb, menciptakan 

industri kesehatan terdepan secara global. Pada tahun 1990, Bristol-Myers Squibb 

Pharmaceutical Research Institute didirikan dengan kantor induk berlokasi di 

Princeton, New Jersey, dan fasilitas penelitian berlokasi di Wallington, Connecticut.  

 PT Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk adalah perusahaan farmasi yang 

kegiatan utamanya adalah memproduksi dan menjual produk-produk farmasi dan 

kesehatan. Perusahaan meliputi berbagai produk antifungal, cephalosporin, anti asma 

dan lain-lain.  PT Bristol-Myers Squibb tercatat sebagai perusahaan publik pada tanggal 

29 Maret 1983. 

 

 


67 http://www.bms.com/ 
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4.1.4 Cosmetic and Household 

1) PT Mustika Ratu Tbk 68 

 Perseroan didirikan dengan nama Mustika Ratu berkedudukan di Jakarta. 

Berawal dari industri rumah tangga dan pada tahun 1978 dibentuk perseroan terbatas, 

perseroan saat ini telah memanfaatkan teknologi moderen untuk mengolah produk-

produk jamu dan kosmetika tradisionalnya. Produk yang telah dihasilkan perseroan saat 

ini dapat dibagi ke dalam kelompok jamu Mustika Ratu dan Jagaraga, kosmetika 

tradisional, minuman berkhasiat dan produk perawatan bayi yang keseluruhannya 

mencakup 600 jenis produk yang ditujukan untuk pasar di dalam dan di luar negeri.  

 Produk “Mustika Putri” yang ditujukan untuk konsumen remaja diluncurkan 

pada tahun 1992, sedangkan produk “Ananda” yang digunakan untuk perawatan bayi 

diluncurkan di akhir tahun 1994.  PT Mustika Ratu terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tanggal 27 Juli 1995. 

2) PT Unilever Indonesia Tbk69 

 Perseroan berdiri pada 5 Desember 1933, dengan nama Levers Zeep Fabriken 

N.V. Produk yang dihasilkan perseroan adalah barang-barang konsumen untuk 

keperluan rumah tangga sehari-hari, terutama deterjen, sabun dan bahan makan serta 

kosmetika. PT Unilever Indonesia tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 

Januari 1982. 


68http://www.mustika-ratu.co.id/id/corporate/ 
http://www.unilever.co.id/ 
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3) PT Mandom Indonesia Tbk70 

 PT Mandom Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Tancho 

Indoesia sebagai hasil dari joint venture antara Mandom Corporation dan  partner dari 

Indonesia. PT Mandom Indonesia tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek 

Indonesia pada tanggal 30 September 1993. 

4.1.5 Houseware 

1) PT Kedawung Setia Industrial Tbk71 

 Perusahaan ini bergerak dalam peralatan dapur, peralatan masak, pemanggang, 

dan sebagainya. Perseroan didirikan pada tahun 1973 dengan nama PT Kedawung Setia 

Industri Ltd yang berkedudukan di Surabaya. Pada tanggal 31 Mei 1996,  perusahaan 

mengubah nama menjadi Perseroan Terbatas “PT Kedawung Setia Industrial Ltd.”  

2) PT Kedaung Indah Can Tbk72 

 PT Kedaung Indah Can adalah produsen peralatan dapur email, termasuk panci, 

peralatan masak anti lekat dan kemasan kaleng. Perseroan membuat kemasan kaleng 

yang dihias/didekorasi yang biasa untuk mengemas biskuit, bedak kesehatan, kembang 

gula dan cat.  


www.mandom.co.id/
http://www.kedawungsetia.com/ 
Bursa Efek Indonesia 
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 Pada tanggal 28 Juni 1993, perseroan mengakuisisi 26,25% modal saham Gelas 

Products, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura, bergerak dalam bidang 

pemasaran dan distribusi produk-produk Kedaung Group ke berbagai negara termasuk 

di antaranya Timur Tengah, Korea, Srilanka, Malaysia dan Philipina. Pada Februari 

1993, perseroan mendirikan sebuah anak perseroan Borneo Enamel yang terletak di 

Kuching, Malaysia Timur. Kedaung Indah Can tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 

tanggal 28 Oktober 1993. 

3) PT Langgeng Makmur Plastic I Tbk73 

 PT Langgeng Makmur Platic Industry adalah produsen perabotan rumah tangga 

yang terbuat dari plastik dan aluminium, alat masak anti lengket, dan lain-lain yang 

didirikan pada tahun 1972, berlokasi di Waru, Sidoarjo dan mulai melakukan penjualan 

pada tahun 1976. PT Langgeng Makmur Plastik tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 

27 September 2000.  

 

 

 

 

 


http://www.langgengmakmur.com/ 
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4.2  Interpretasi data 

4.2.1. Analisis Pasar Modal 

 Langkah awal yang harus dilakukan investor ketika akan berinvestasi di pasar 

modal adalah mengetahui kondisi pasar. Hal ini dimaksudkan agar risiko kerugian dapat 

diperkecil sehingga investasi tersebut memberikan keuntungan. Untuk mengetahui 

kondisi pasar dipergunakan indeks pasar sebagai indikator, dalam penulisan ini 

menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 

Gambar 4.1 

Perkembangan IHSG  

Periode Januari 2005 – Desember 2007 

PERKEMBANGAN IHSG

Periode Januari 2005 - Desember 2007 

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Ja
nu

ari-
05

Apr
il

Ju
li

O
kt
obe

r

Ja
nu

ari-
06

Apr
il

Ju
li

O
kt
obe

r

Ja
nu

ari-
07

Apr
il

Ju
li

O
kt
obe

r

IHSG

S

Sumber: www.finance.yahoo.com 

Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009








 Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa IHSG tertinggi terjadi pada bulan 

Desember 2007 yaitu sebesar 2,745, sedangkan IHSG terendah terjadi pada bulan April 

2005 yaitu sebesar 1,029. IHSG mencapai level tertinggi pada akhir 2007 disebabkan 

oleh faktor domestik dan faktor eksternal yang baik. Faktor domestik yang mendorong 

peningkatan indeks pasar modal adalah penurunan BI rate sebesar 175 bps. Dari sisi 

eksternal, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sentimen positif di bursa saham 

internasional maupun regional yang membaik.  

Sebaliknya melemahnya IHSG hingga mencapai 1.029,613 pada April 2005 

terutama disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah faktor internal, seperti 

kecenderungan kenaikan tingkat suku bunga dalam negeri sebagai konsekuensi dari 

penerapan tight money policy74. Selain itu melambungnya harga minyak dunia dan 

kecenderungan penurunan indeks bursa dunia/regional merupakan faktor eksternal 

utama yang mendorong sentimen negatif bagi perkembangan IHSG75.  

4.2.1.1 Return, Expected Return, Variance dan Market Standard Deviation 

 Perhitungan return pasar didasarkan pada Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. IHSG merupakan barometer aktivitas 

bursa dan merupakan gambaran keadaan dan perkembangan pasar. Pergerakan dialami 

oleh seluruh saham yang aktif dan membentuk IHSG, maka nilai akhir dari IHSG akan 

berubah sesuai dengan pergerakan nilai akhir saham-saham yang mengalami transaksi 


74 Laporan Perekonomian Indonesia 2005. Bank Indonesia 
75 Laporan Perekonomian Indonesia 2005. Bank Indonesia. 
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di bursa. Nilai akhir IHSG tidak mengalami perubahan jika saham-saham tersebut tidak 

mengalami transaksi. Rumus perhitungan return pasar yaitu: 

             IHSGt – IHSGt-1 

  Rm = 

       IHSGt-1 

 Berdasarkan rumus tersebut diperoleh return pasar (Rm) yang dapat dilihat pada 

tabel 4.1. Setelah itu didapatkan tingkat keuntungan yang diharapkan pasar,E(Rm), yang 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

            Rm
i=1

N

  

                                  E(Rm)  = 

                        N 

 Berdasarkan rumus di atas, didapatkan tingkat pengembalian pasar yang 

diharapkan investor [E(Rm)] adalah positif yaitu sebesar 0.0298. Artinya adalah hasil 

pengembalian yang diharapkan investor dari pasar kuat. Keuntungan investasi saham 

yang diharapkan diperoleh investor dari saham yang terdapat di bursa tercermin dalam 

perubahan IHSG per bulan. 

 Setelah mendapatkan hasil pengembalian pasar setiap bulan (Rm) dan hasil 

pengembalian pasar yang diharapkan oleh investor [E(Rm)], maka perlu dicari pula 

standar deviasi [(Rm)] yaitu besarnya penyimpangan risiko yang mungkin terjadi dari 

hasil pengembalian yang diharapkan. Sebelum mencari standar deviasi pasar maka 

dicari terlebih dahulu nilai dari varian pasar (2m) dengan menggunakan rumus: 
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{Rm " E(Rm)}2

i=1

N

  

   2m =  

N 

  

              0.0971 

          =    

                                                               36 

          =   0.0027 

 Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai dari varians pasar, yaitu sebesar 

0.0027. Kemudian perhitungan standar deviasi pasar dengan menggunakan rumus: 

 (Rm)  = Var  

          =          0.05 
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Tabel 4.1 

Tingkat Pengembalian Pasar (Rm) 

Periode tahun Januari 2005 – Desember 2007 

Periode 2005 2006 2007 
Januari 0.0452 0.0599 -0.0267 

Februari 0.0272 -0.0013 -0.0093 
Maret 0.0059 0.0750 0.0517 
April -0.0468 0.1069 0.0919 
Mei 0.0569 -0.0918 0.0426 
Juni 0.0314 -0.0148 0.0264 
Juli 0.0534 0.0316 0.0979 

Agustus -0.1118 0.0589 -0.0657 
September 0.0278 0.0722 0.0751 
Oktober -0.0121 0.0313 0.1205 

November 0.0285 0.0861 0.0170 
Desember 0.0602 0.0504 0.0214 

Sumber: Hasil Olahan 

4.2.2 Tingkat Suku Bunga Bebas Risiko 

 Suku bunga bebas risiko yang digunakan dalam penulisan ini adalah suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) setiap bulannya untuk dapat mencari aktiva bebas risiko 

(Rf). Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara investasi bebas risiko dengan 

investasi di pasar modal. Dari hasil perhitungan didapat nilai Rf = 0.82%. 

 







Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009








Gambar 4.2 

Perkembangan Suku Bunga 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Sumber: Bank Indonesia

 Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2005 suku bunga SBI 

cenderung mengalami peningkatan dari 7.42% pada awal tahun dan mencapai kisaran 

12.75% di akhir tahun. Sejak Februari 2006 SBI cenderung menurun hingga mencapai 

level 9.75% pada Desember 2006. Penurunan SBI ini disebabkan oleh tingkat inflasi 

yang rendah76. 

 

 


76 http://www.pnm.co.id/ 

Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009








4.2.3 Pemilihan Saham 

 Pemilihan saham yang dijadikan objek penelitian ini adalah berdasarkan pada 

saham-saham yang terdapat di sektor industri barang konsumsi selama periode Januari 

2005 sampai dengan Desember 2007. Saham sektor konsumsi yang mencakup subsektor 

makanan-minuman, rokok, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, farmasi dan 

peralatan rumah tangga merupakan sektor yang paling penting di pasar modal 

Indonesia. Beberapa keunggulan dari saham-saham industri barang konsumsi adalah: 

1) Memiliki kapitalisasi yang besar serta likuiditas perdagangan yang baik. 

2) Jenis usaha serta produk emiten pada sektor konsumsi juga telah dikenal baik 

oleh investor. 

3) Sektor konsumsi menjanjikan prospek jangka panjang yang cerah karena 

didukung potensi faktor demografis Indonesia yang memiliki lebih dari 220 juta 

penduduk. 

4) Karakteristik produk-produk subsektor konsumsi memiliki tingkat ketahanan 

tinggi pada saat krisis ekonomi. 
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 Tabel 4.2  

Saham-saham yang Terdapat di Industri Barang Konsumsi 

 Periode Januari 2005 – Desember 2007 

No Nama Saham Kode 

I. Food And Beverage  

 Ades Alfindo Tbk ADES 

 Aqua Golden Mississippi Tbk AQUA 

 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 

 Delta Djakarta Tbk DLTA 

 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

 Mayora Indah Tbk MYOR 

 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 

 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 

 Sekar Laut Tbk SKLT 

 Siantar TOP Tbk STTP 

 Tiga Pilar Sejahtera Tbk AISA 

 Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ 

II. Tobacco Manufacturers  

 BAT Indonesia Tbk BATI 

 Gudang Garam Tbk GGRM 

 Bentoel Internasional Tbk RMBA 

 HM Sampoerna Tbk HMSP 

III. Pharmaceuticals  

 Bristol-Myers Squibb Tbk SQBB 

 Bristol-Myers Squibb (PS) Tbk SQBI 

 Darya Varia Laboratories Tbk DVLA 

 Indofarma Tbk INAF 

 Kalbe Farma Tbk KLBF 

 Kimia Farma Tbk KAEF 

 Merck Tbk MERK 

 Pyridam Farma Tbk PYFA 

IV Cosmetic And Household  

 Mandom Indonesia Tbk TCID 

 Mustika Ratu Tbk MRAT 

 Unilever Indonesia Tbk UNVR 

V Houseware  

 Kedaung Indah Can Tbk KICI 

 Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 

 Langgeng Makmur Plastic I Tbk LMPI 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 
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4.3 Menentukan Tingkat Return, Kovarian dan Risiko Saham-saham Industri 

Barang Konsumsi 

4.3.1 Menentukan Tingkat Return 

 Untuk membentuk suatu portofolio, diperlukan analisis mengenai berbagai alat 

investasi yang akan dijadikan portofolio. Dalam hal ini saham-saham yang terdapat 

dalam Industri Barang Konsumsi pada bulan Januari 2005 sampai dengan Desember 

2007 di Bursa Efek Indonesia. 

 Untuk menghitung return masing-masing saham dapat diketahui dengan melihat 

pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2005 sampai 

dengan Desember 2007. Return saham tersebut dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

       Pt – Pt-1 

Ri =  +Dt  

   Pt-1  

Dimana: 

Ri   = Return individual saham 

Pt = Harga saham individual periode t 

Pt-1 = Harga saham individual periode t-1 

Dt = Dividen pada periode t  
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Kemudian analisis yang dilakukan adalah mencari tingkat return rata-rata dari 

saham tersebut dengan menggunakan rumus: 

   Ri
i=1

N

  

E(Ri) = 

      N 

 Melalui rumus perhitungan diatas, maka di dapat tingkat return rata-rata atau 

expected return. Return saham perusahaan yang memiliki nilai positif dapat 

mendatangkan keuntungan bagi investor yang ingin melakukan penanaman modal pada 

saham-saham tersebut. Sedangkan return saham yang memiliki nilai negatif merupakan 

saham-saham yang tidak mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi investor. 
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Tabel 4.3 

Tingkat Expected Return Saham-saham Industri Barang Konsumsi 

Peiode Januari 2005 – Desember 2007 

No Nama Saham Expected Return Saham 

1 Ades Alfindo Tbk -0.0246 
2 Aqua Golden Mississippi Tbk 0.0475 

3 Cahaya Kalbar Tbk  0.0364 
4 Delta Djakarta Tbk 0.0114 
5 Indofood Sukses Makmur Tbk 0.0406 
6 Mayora Indah Tbk 0.0196 
7 Multi Bintang Indonesia Tbk 0.0178 
8 Prasidha Aneka Niaga Tbk 0.0853 
9 Sekar Laut Tbk -0.0199 
10 Siantar TOP Tbk 0.0262 
11 Tiga Pilar Sejahtera Tbk 0.0851 
12 Ultra Jaya Milk Tbk 0.0335 
13 BAT Indonesia Tbk -0.0086 
14 Bentoel Internasional Tbk 0.0524 

15 Gudang Garam Tbk -0.0083 
16 HM Sampoerna Tbk 0.0284 
17 Bristol-Myers Squibb Tbk 0.0211 
18 Bristo-Myers Squibb (PS) Tbk 0.0355 
19 Darya Varia Laboratories Tbk 0.0404 

20 Indofarma Tbk 0.0135 
21 Kalbe Farma Tbk 0.0323 
22 Kimia Farma Tbk 0.0209 
23 Merck Indonesia Tbk 0.0303 
24 Pyridam Farma Tbk 0.0181 
25 Mandom Indonesia Tbk 0.0289 

26 Mustika Ratu Tbk -0.0047 
27 Unilever Indonesia Tbk 0.0262 
28 Kedaung Indah Can Tbk 0.0579 
29 Kedawung Setia Industrial Tbk 0.0610 
30 Langgeng Makmur Plastik Tbk 0.0834 

Sumber: Hasil Olahan 

 Dalam tabel 4.3 dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 25 saham yang 

mempunyai expected return positif yaitu saham Aqua, Cahaya Kalbar, Delta Djakarta, 

Indofood Sukses Makmur, Mayora Indah, Multi Bintang Indonesia, Prasidha Aneka 

Niaga, Siantar TOP,  Tiga Pilar Sejahtera, Ultra Jaya Milk, Bentoel, HM Sampoerna, 

Bristol-Myers Squibb, Bristol-Myers Squibb (PS), Darya Varia, Indo Farma, Kalbe 
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Farma, Kimia Farma, Merck Indonesia, Pyridam Farma, Mandom, Unilever, Kedaung 

Indah Can, Kedawung Setia, dan Langgeng Makmur. Return saham terbesar dari 

saham-saham tersebut adalah Prasidha Aneka Niaga sebesar 0.0853. Saham yang 

mempunyai return positif menunjukkan bahwa saham tersebut memberikan keuntungan 

bagi investor. 

 Sedangkan saham-saham yang mempunyai expected return negatif sebanyak 5 

saham yaitu Ades, Sekar Laut, BAT, Gudang Garam, dan Mustika Ratu. Return saham 

terkecil dari saham-saham tersebut adalah saham Mustika Ratu yaitu sebesar -0.0047. 

saham yang mempunyai return negatif merupakan saham yang tidak mendatangkan 

keuntungan atau manfaat bagi investor. 

4.3.2 Menentukan kovarians saham-saham industri barang konsumsi 

 Hubungan antara tingkat return pasar dengan tingkat return saham dapat dilihat 

dari kovariansnya. Rumus kovarians adalah: 

    
i=1

N

 {ri – E(ri)}   {E(Rm) – Rm} 

im =   

   N 

Dimana: 

im  = kovarians saham dengan pasar 

ri  = return saham 
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E (Ri)  = return rata-rata saham 

E (Rm)  = rata-rata pengembalian market 

Rm  = return pasar  

Tabel 4.4 

Kovarians Saham-saham Industri Barang Konsumsi 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 

No Nama Saham Kovarians 

1 Ades Alfindo Tbk 0.0014 
2 Aqua Golden Mississippi Tbk 0.0011 
3 Cahaya Kalbar Tbk 0.0025 
4 Delta Djakarta Tbk 0.0001 
5 Indofood Sukses Makmur Tbk 0.0031 
6 Mayora Indah Tbk 0.0034 

7 Multi Bintang Indonesia Tbk 0.0011 
8 Prasidha Aneka Niaga Tbk -0.0035 
9 Sekar Laut Tbk 0.0018 
10 Siantar TOP Tbk 0.0016 
11 Tiga Pilar Sejahtera Tbk -0.0025 
12 Ultra Jaya Milk Tbk 0.0017 

13 BAT Indonesia Tbk -0.0010 
14 Bentoel Internasional Tbk 0.0019 
15 Gudang Garam Tbk 0.0013 
16 HM Sampoerna Tbk -0.00001 
17 Bristol-Myers Squibb Tbk 0.0007 
18 Bristol-Myers Squibb (PS) Tbk 0.0019 

19 Darya Varia Laboratories Tbk 0.0045 
20 Indofarma Tbk 0.0011 
21 Kalbe farma Tbk 0.0025 
22 Kimia Farma Tbk 0.0019 
23 Merck Indonesia Tbk 0.0022 
24 Pyridam Farma Tbk 0.0037 

25 Mandom Indonesia Tbk 0.0015 
26 Mustika Ratu Tbk 0.0030 
27 Unilever Indonesia Tbk 0.0020 
28 Kedaung Indah Can Tbk -0.0033 
29 Kedawung Setia Industrial Tbk 0.0088 
30 Langgeng Makmur Plastik Tbk 0.0060 

Sumber: Hasil Olahan 
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 Saham yang memiliki kovarians yang positif berarti terdapat hubungan yang 

searah antara fluktuatif return pasar dengan return saham. Hal ini berarti bila return 

pasar naik, maka return saham juga akan naik dan bila return pasar turun, maka return 

saham juga akan turun. Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebanyak 25 saham 

memiliki kovarians yang positif, berarti return saham-saham tersebut memiliki 

hubungan yang searah dengan return pasar. Sedangkan 5 saham lainnya memiliki nilai 

kovarian negatif yaitu saham Prasidha Aneka Niaga, Tiga Pilar Sejahtera, BAT 

Indonesia, HM Sampoerna, dan Kedaung Indah Can. Artinya return saham-saham 

tersebut memiliki hubungan yang tidak searah dengan return pasar. 

4.3.3 Menentukan Tingkat Risiko Saham Industri Barang Konsumsi 

 Dalam melakukan investasi, terdapat dua macam risiko yaitu risiko non 

sistematis dan risiko sistematis. Risiko non sistematis adalah risiko yang bisa 

dihilangkan dengan diversifikasi, dalam CAPM risiko tidak sistematis ditiadakan atau 

sama dengan nol. Sedangkan risiko sistematis adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan 

dengan diversifikasi dan disebut dengan beta (). 
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Rumus risiko sistematis atau beta adalah:  

      im 

i = 

                            2m 

 

Dimana: 

i = Beta 

im = Kovarian masing-masing saham 

2m = Varian pasar 
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Tabel 4.5 

Risiko Sistematis Saham-saham Industri Barang Konsumsi 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 

No Nama Saham Risiko Sistematis 

1 Ades Alfindo Tbk  0.5328 
2 Aqua Golden Mississippi Tbk 0.3976 

3 Cahaya Kalbar Tbk 0.9121 
4 Delta Djakarta Tbk 0.0290 
5 Indofood Sukses Makmur Tbk 1.1670 
6 Mayora Indah Tbk 1.2551 
7 Multi Bintang Indonesia Tbk 0.4051 
8 Prasidha Aneka Niaga Tbk -1.3057 

9 Sekar Laut Tbk 0.6678 
10 Siantar TOP Tbk 0.5940 
11 Tiga Pilar Sejahtera Tbk -0.9289 
12 Ultra Jaya Milk Tbk 0.6430 
13 BAT Indonesia Tbk -0.3825 
14 Bentoel Internasional Tbk 0.6935 

15 Gudang Garam Tbk 0.4850 
16 HM Sampoerna Tbk -0.0052 
17 Bristol-Myers Squibb Tbk 0.2735 
18 Bristol-Myers Squibb (PS) Tbk 0.7137 
19 Darya Varia Laboratories Tbk 1.6668 

20 IndoFarma Tbk 0.4230 
21 Kalbe Farma Tbk 0.9089 
22 Kimia Farma Tbk 0.7019 
23 Merck Indonesia Tbk 0.8037 
24 Pyridam Farma Tbk 1.3748 
25 Mandom Indonesia Tbk 0.5566 

26 Mustika Ratu Tbk 1.1086 
27 Unilever Indonesia Tbk 0.7351 
28 Kedaung Indah Can Tbk 1.2058 
29 Kedawung Setia Industrial Tbk 3.2638 
30 Langgeng Makmur Plastik Tbk 0.0561 

Sumber: Hasil Olahan 

Sensitivitas suatu saham tercermin pada besarnya koefisien beta saham. 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa saham yang memiliki nilai beta positif 

sebanyak 26 saham. Dan 4 saham lainnya memiliki beta yang negatif atau (<0). Saham 

yang memiliki beta positif dengan nilai beta lebih dari satu (>1) sebanyak 7 saham 

yaitu Indofood Sukses Makmur, Mayora Indah, Darya Varia, Pyridam Farma, Mustika 
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Ratu, Kedaung Indah Can dan Kedawung Setia Industrial. Bila suatu saham memiliki 

nilai beta lebih dari satu, saham tersebut adalah saham yang agresif atau kuat 

(aggressive stock).  Saham-saham tersebut sangat sensitif terhadap perubahan pasar atau 

memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan pasar secara keseluruhan. Pada pasar 

tersebut, adanya kenaikan tingkat pengembalian pasar sebesar 1% akan menaikkan 

tingkat pengembalian saham sebesar 1%. 

 Sedangkan bila suatu saham memiliki nilai beta kurang dari satu, maka saham 

tersebut merupakan saham defensif atau saham lemah. Saham-saham yang memiliki 

beta kurang dari satu sebanyak 19 saham yaitu Ades Alfindo, Aqua Golden Mississippi, 

Cahaya Kalbar, Delta Djakarta, Multi Bintang, Sekar Laut, Siantar TOP, Ultra Jaya, 

Bentoel, Gudang Garam, Bristol-Myers Squibb, Bristol-Myers Squibb (PS), Indofarma, 

Kalbe Farma, Kimia Farma, Merck Indonesia, Mandom, Unilever, dan Langgeng 

Makmur Plastik. Saham-saham tersebut tidak sensitif terhadap perubahan pasar atau 

memiliki risiko yang lebih kecil. Pada saham tersebut, adanya kenaikkan tingkat 

pengembalian pasar sebesar 1% akan menaikkan tingkat pengembalian saham kurang 

dari 1%. Saham-saham dengan beta negatif yaitu Prasidha Aneka Niaga, Tiga Pilar 

Sejahtera, BAT, dan HM Sampoerna.  

4.3.4 Menentukan Tingkat Pengembalian yang Disyaratkan (required of return) 

Saham-saham Industri Barang Konsumsi 

Tingkat pengembalian yang disyaratkan (required of return) merupakan tingkat 

pengembalian minimum dari expected return yang disyaratkan oleh investor akan 
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diperoleh dari suatu investasi pada saat kondisi pasar seimbang (equilibrium). Rumus 

yang digunakan untuk menghitung required of return adalah: 

RR  =  Rf + {E(Rm) – Rf} i 

Dimana: 

RR =  Required return (tingkat keuntungan yang disyaratkan dari  

      saham pada saat pasar seimbang) 

Rf =  Risk free (tingkat pengembalian bebas risiko) 

E(Rm) = Expected return market (tingkat pengembalian ekspektasi pasar) 

i = Systematic risk (risiko sistematis) 

 Tingkat pengembalian yang diharapkan dalam CAPM adalah sama dengan 

tingkat pengembalian bebas risiko ditambah dengan premi risiko. Semakin besar risiko 

saham (), maka semakin tinggi premi risiko dari saham tersebut. Dengan demikian 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham tersebut. 
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Tabel 4.6 

Required Return Saham-saham Industri Barang Konsumsi 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 

No Nama Saham Rf Return 
Market 

i RR 

1 Ades Alfindo Tbk 0.0082 0.0298 0.5328 0.0197 

2 Aqua Golden Mississippi Tbk 0.0082 0.0298 0.3976 0.0168 

3 Cahaya Kalbar Tbk 0.0082 0.0298 0.9121 0.0279 

4 Delta Djakarta Tbk 0.0082 0.0298 0.0290 0.0088 

5 Indofood Sukses Makmur Tbk 0.0082 0.0298 1.1670 0.0334 

6 Mayora Indah Tbk 0.0082 0.0298 1.2551 0.0353 

7 Multi Bintang Indonesia Tbk 0.0082 0.0298 0.4051 0.0170 

8 Prasidha Aneka Niaga Tbk 0.0082 0.0298 -1.3057 -0.0200 

9 Sekar Laut Tbk 0.0082 0.0298 0.6678 0.0226 

10 Siantar TOP Tbk 0.0082 0.0298 0.5940 0.0210 

11 Tiga Pilar Sejahtera Tbk 0.0082 0.0298 -0.9289 -0.0118 

12 Ultra Jaya Milk Tbk 0.0082 0.0298 0.6430 0.0221 

13 BAT Indonesia Tbk 0.0082 0.0298 -0.3825 -0.00003 

14 Bentoel Internasional Tbk 0.0082 0.0298 0.6935 0.0187 

15 Gudang Garam Tbk 0.0082 0.0298 0.4850 0.232 

16 HM Sampoerna Tbk 0.0082 0.0298 -0.0052 0.0081 

17 Bristol-Myers Squibb Tbk 0.0082 0.0298 0.2735 0.0141 

18 Bristol-Myers Squibb (PS) Tbk 0.0082 0.0298 0.7137 0.0236 

19 Darya Varia Laboratories Tbk 0.0082 0.0298 1.6668 0.0442 

20 Indofarma Tbk 0.0082 0.0298 0.4230 0.0173 

21 Kalbe Farma Tbk 0.0082 0.0298 0.9089 0.0278 

22 Kimia Farma Tbk 0.0082 0.0298 0.7019 0.0234 

23 Merck Indonesia Tbk  0.0082 0.0298 0.8037 0.0256 

24 Pyridam Farma Tbk 0.0082 0.0298 1.3748 0.0379 

25 Mandom Indonesia Tbk 0.0082 0.0298 0.5566 0.0202 

26 Mustika Ratu Tbk 0.0082 0.0298 1.1086 0.0321 

27 Unilever Indonesia Tbk 0.0082 0.0298 0.7351 0.0241 

28 Kedaung Indah Can Tbk 0.0082 0.0298 -1.2058 -0.0178 

29 Kedawung Setia Industrial Tbk 0.0082 0.0298 3.2638 0.0786 

30 Langgeng Makmur Plastik Tbk 0.0082 0.0298 2.2196 0.0561 

Sumber: Hasil Olahan 
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Dari tabel 4.6 diketahui bahwa terdapat 26 saham yang memiliki required return 

positif, dan 4 saham memiliki required return negatif. Saham-saham yang memiliki 

required return negatif diantaranya adalah Ades Alfindo, Sekar Laut, BAT Indonesia, 

Gudang Garam, dan Mustika Ratu. Adanya saham-saham unggulan yang memiliki 

required return negatif membuktikan bahwa saham-saham yang diunggulkan tidak 

selalu bisa memberikan return yang diinginkan oleh investor. 
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Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Expected Return, Covariance, Beta dan Required of Return 

Saham Industri Barang Konsumsi 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 

Sumber: Hasil Olahan 

No Kode Saham Exp.Return Covariance Beta RR 

1 ADES -0.0246 0.0014 0.5328 0.0197 

 2 AQUA 0.0475 0.0011 0.3976 0.0168 

3 CEKA 0.0364 0.0025 0.9121 0.0279 

4 DLTA 0.0114 0.0001 0.0290 0.0088 

5 INDF 0.0406 0.0031 1.1670 0.0334 

6 MYOR 0.0196 0.0034 1.2551 0.0353 

7 MLBI 0.0178 0.0011 0.4051 0.0170 

8 PSDN 0.0853 -0.0035 -1.3057 -0.0200 

9 SKLT -0.0199 0.0018 0.6678 0.0226 

10 STTP 0.0262 0.0016 0.5940 0.0210 

11 AISA 0.0851 -0.0025 -0.9289 -0.0118 

12 ULTJ 0.0335 0.0017 0.6430 0.0221 

13 BATI -0.0086 -0.0010 -0.3825 -0.00003 

14 GGRM -0.0083 0.0013 0.4850 0.0187 

15 RMBA 0.0524 0.0019 0.6935 0.232 

16 HMSP 0.0284 -0.00001 -0.0052 0.0081 

17 SQBB 0.0211 0.0007 0.2735 0.0141 

18 SQBI 0.0355 0.0019 0.7137 0.0236 

19 DVLA 0.0404 0.0045 1.6668 0.0442 

20 INAF 0.0135 0.0011 0.4230 0.0173 

21 KLBF 0.0323 0.0025 0.9089 0.0278 

22 KAEF 0.0209 0.0019 0.7019 0.0234 

23 MERK 0.0303 0.0022 0.8037 0.0256 

24 PYFA 0.0181 0.0037 1.3748 0.0379 

25 TCID 0.0289 0.0015 0.5566 0.0202 

26 MRAT -0.0047 0.0030 1.1086 0.0321 

27 UNVR 0.0262 0.0020 0.7351 0.0241 

28 KICI 0.0579 -0.0033 -1.2058 -0.0178 

29 KDSI 0.0610 0.0088 3.2638 0.0786 

30 LMPI 0.0834 0.0060 2.2196 0.0561 
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4.3.5 Menentukan Saham Overvalue atau Undervalue 

 Setelah investor menentukan tingkat return yang diharapkan (expected return) 

terhadap suatu aset, maka investor dapat melakukan pembandingan antara expected 

return dengan tingkat required return.  Suatu saham dapat dikatakan undervalue jika 

RR<E(R), artinya saham tersebut layak dibeli atau diinvestasikan. Sedangkan suatu 

saham dikatakan overvalue jika RR>E(R), artinya saham tersebut tidak layak dibeli atau 

diinvestasikan. 
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Tabel 4.8 

Kelayakan Investasi Saham-saham Industri Barang Konsumsi 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 

No Nama Saham RR Expected 
Return 

Undervalue/
Overvalue 

1 Ades Alfindo Tbk 0.0197 -0.0246 Overvalue 
2 Aqua Golden Mississippi Tbk 0.0168 0.0475 Undervalue 
3 Cahaya Kalbar Tbk 0.0279 0.0364 Undervalue 
4 Delta Djakarta Tbk 0.0088 0.0114 Undervalue 
5 Indofood Sukses Makmur Tbk 0.0334 0.0406 Undervalue 

6 Mayora Indah Tbk 0.0353 0.0196 Overvalue 
7 Multi Bintang Indonesia Tbk 0.0170 0.0178 Undervalue 
8 Prasidha Aneka Niaga Tbk -0.0200 0.0853 Undervalue 
9 Sekar Laut Tbk 0.0226 -0.0199 Overvalue 
10 Siantar TOP Tbk 0.0210 0.0262 Undervalue 
11 Tiga Pilar Sejahtera Tbk -0.0118 0.0851 Undervalue 

12 Ultra Jaya Milk Tbk 0.0221 0.0335 Undervalue 
13 BAT Indonesia Tbk -0.00003 -0.0086 Undervalue 
14 Bentoel Internasional Tbk 0.0232 0.0524 Undervalue 
15 Gudang Garam Tbk 0.0187 -0.0083 Overvalue 
16 HM Sampoerna Tbk 0.0081 0.0284 Undervalue 
17 Bristol-Myers Squibb Tbk 0.0141 0.0211 Undervalue 

18 Bristol-Myers Squibb (PS) Tbk 0.0236 0.0355 Undervalue 
19 Darya Varia Laboratories Tbk 0.0442 0.0404 Overvalue 
20 Indofarma Tbk 0.0173 0.0135 Overvalue 
21 Kalbe Farma Tbk 0.0278 0.0323 Undervalue 
22 Kimia Farma Tbk 0.0234 0.0209 Overvalue 
23 Merck Indonesia Tbk 0.0256 0.0303 Undervalue 

24 Pyridam Farma Tbk 0.0379 0.0181 Overvalue 
25 Mandom Indonesia Tbk 0.0202 0.0289 Undervalue 
26 Mustika Ratu Tbk 0.0321 -0.0047 Overvalue 
27 Unilever Indonesia Tbk 0.0241 0.0262 Undervalue 
28 Kedaung Indah Can Tbk -0.0178 0.0579 Undervalue 
29 Kedawung Setia Industrial Tbk 0.0786 0.0610 Overvalue 

30 Langgeng Makmur Plastik Tbk 0.0561 0.0834 Undervalue 

Sumber: Hasil Olahan 

 Dari tabel 4.7 diketahui bahwa sebanyak 20 saham merupakan saham 

undervalue. Artinya keduapuluh saham tersebut bernilai lebih rendah dari nilai riil. Hal 

ini karena expected return E(R) lebih besar dari required return. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa saham tersebut layak untuk dibeli karena tingkat pengembalian yang didapatkan 

lebih besar daripada nilai sebenarnya. 
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 Sedangkan 10 saham lainnya merupakan saham overvalue dimana saham-saham 

tersebut memiliki expected return lebih kecil daripada required return. Artinya, saham-

saham tersebut memberikan hasil pengembalian yang lebih rendah dari nilai yang 

sebenarnya. Saham-saham yang merupakan overvalue merupakan saham tidak layak 

untuk dibeli atau diinvestasikan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebanyak 25 saham memiliki tingkat 

pengembalian yang diharapkan (expected return) positif. Saham-saham yang 

memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan positif adalah Aqua Golden 

Mississippi, Cahaya Kalbar, Delta Djakarta, Indofood Sukses Makmur, Mayora 

Indah, Multi Bintang Indonesia, Prasidha Aneka Niaga, Siantar TOP, Tiga Pilar 

Sejahtera, Ultra Jaya Milk, Bentoel Internasional, HM Sampoerna, Bristol-

Myers Squibb, Bristol-Myers Squibb (PS), Darya Varia, Indofarma, Kalbe 

Farma, Kimia Farma, Merck Indonesia, Pyridam Farma, Mandom Indonesia, 

Unilever Indonesia, Kedaung Indah Can, Kedawung Setia Industrial, Langgeng 

Makmur Plastik. Sedangkan sebanyak 5 saham memiliki tingkat pengembalian 

yang diharapkan (expected return) negatif. Saham-saham tersebut adalah Ades 

Alfindo, Sekar Laut, BAT Indonesia, Gudang Garam dan Mustika Ratu. Adanya 

saham-saham unggulan yang memiliki expected return negatif membuktikan 

bahwa saham-saham yang diunggulkan tidak selalu bisa memberikan return 

yang diinginkan oleh investor. 
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Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa terdapat 26 saham yang memiliki 

required of return positif. Saham-saham tersebut adalah Ades Alfindo, Aqua 

Golden Mississippi, Cahaya Kalbar, Delta Djakarta, Indofood Sukses Makmur, 

Mayora Indah, Multi Bintang Indonesia, Sekar Laut, Siantar TOP, Ultra Jaya 

Milk, Bentoel Internasional, Gudang Garam, HM Sampoerna, Bristol-Myers 

Squibb, Bristol-Myers Squibb (PS), Darya Varia Laboratories, Indofarma, Kalbe 

Farma, Kimia Farma, Merck Indonesia, Pyridam Farma, Mandom Indonesia, 

Mustika Ratu, Unilever Indonesia, Kedawung Setia Industrial, Langgeng 

Makmur Plastik. Sedangkan 4 saham lainnya memiliki required of return 

negative, yaitu Prasidha Aneka Niaga, Tiga Pilar Sejahtera, BAT Indonesia, dan 

Kedaung Indah Can. 

2. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa saham dengan nilai beta lebih dari satu 

(>1) sebanyak 7 saham artinya saham tersebut adalah saham yang agresif atau 

kuat (aggressive stock). Saham-saham yang termasuk dalam saham kuat adalah 

Indofood Sukses Makmur, Mayora Indah, Darya Varia, Pyridam Farma, Mustika 

Ratu, Kedaung Indah Can dan Kedawung Setia Industrial. Sedangkan saham-

saham yang memiliki beta kurang dari satu (<1) sebanyak 19 saham artinya 

saham tersebut merupakan saham defensif atau saham lemah. Saham-saham 

yang termasuk dalam saham lemah adalah Ades Alfindo, Aqua Golden 

Mississippi, Cahaya Kalbar, Delta Djakarta, Multi Bintang, Sekar Laut, Siantar 

TOP, Ultra Jaya, Bentoel, Gudang Garam, Bristol-Myers Squibb, Bristol-Myers 
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Squibb (PS), Indofarma, Kalbe Farma, Kimia Farma, Merck Indonesia, 

Mandom, Unilever, dan Langgeng Makmur Plastik. Saham yang memiliki nilai 

beta kurang dari 0 atau bernilai negatif (<0) terdapat 4 saham yakni Prasidha 

Aneka Niaga Tbk, Tiga Pilar Sejahtera Tbk, BAT Indonesia Tbk, dan HM 

Sampoerna Tbk.  

3. Berdasarkan analisis atas data historis saham selama 3 tahun dapat diketahui 

bahwa terdapat 20 saham undervalue. Saham-saham yang termasuk undervalue 

layak untuk dibeli karena tingkat pengembalian yang didapatkan oleh investor 

lebih besar daripada tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Saham-

saham yang layak dibeli adalah Aqua Golden Mississippi, Cahaya Kalbar, Delta 

Djakarta, Indofood Sukses Makmur, Multi Bintang Indonesia, Prasidha Aneka 

Niaga, Siantar TOP, Tiga Pilar Sejahtera, Ultra Jaya Milk, BAT Indonesia, 

Bentoel Internasional, HM Sampoerna, Bristol-Myers Squibb, Bristol-Myers 

Squibb (PS), Kalbe Farma, Merck Indonesia, Mandom Indonesia, Unilever 

Indonesia, Kedaung Indah Can, Langgeng Makmur Plastik. 

 Sedangkan 10 saham lainnya merupakan saham overvalue dimana saham-saham 

tersebut memiliki expected return lebih kecil daripada required return. Saham-

saham yang merupakan saham overvalue merupakan saham yang tidak layak 

untuk dibeli. Saham-saham tersebut adalah Ades Alfindo, Mayora Indah, Sekar 

Laut, Gudang Garam, Darya Varia, Indofarma, Kima Farma, Pyridam Farma, 

Mustika Ratu, Kedawung Setia Industrial. 
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5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

terdapat beberapa saran yang dapat diajukan yaitu : 

1.  Apabila investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya pada saham-saham 

industri barang konsumsi, sebaiknya investor memilih saham-saham yang 

mempunyai tingkat return yang positif dan termasuk dalam saham undervalue. 

Karena saham-saham tersebut dapat memberikan keuntungan bagi investor.  

2.   Investor sebaiknya tidak melakukan investasi pada saham-saham yang memiliki 

return negatif dan overvalue karena tingkat pengembalian yang diberikan lebih 

kecil daripada tingkat pengembalian yang diharapkan. 

3.   Bagi para investor yang memiliki sifat menyukai risiko (risk seeker) maka 

sebaiknya memilih saham agresif yakni saham yang memiliki beta lebih dari 

satu . 

4.  Para investor yang cenderung menghindari risiko sebaiknya berinvestasi pada 

saham-saham defensive yang memiliki risiko kecil atau memiliki risiko kurang 

dari 1 (<1). 

5.  Seorang investor dalam melakukan investasi di pasar modal, seharusnya 

memperhatikan berbagai aspek lainnya seperti sejarah perusahaan, prospek 

perusahaan, kinerja perusahaan, kondisi perekonomian dan lain-lain. 
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Lampiran 1 

Tabel Perhitungan Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Periode Januari 

2005 – Desember 2007 
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Lampiran 2 

Tabel Perhitungan Tingkat Return Pasar (IHSG) dan Risiko Pasar Bursa Efek Indonesia 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  ! (Rm)  

Analisis Kelayakan Investasi..., Niken Dwi Nastiti, Ma.-IBS, 2009



 

Lampiran 3.1 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.2 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham 

PT Aqua Golden Mississippi 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.3 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Cahaya Kalbar Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.4 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Delta Djakarta Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.5 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.6 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Mayora Indah Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.7 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.8 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.9 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Sekar Laut Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Tabel 3.10 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Siantar TOP Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.11 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.12 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Ultra Jaya Milk Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.13 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT BAT Indonesia Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.14 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Gudang Garam Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.15 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Bentoel Internasional Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.16 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT HM Sampoerna Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.17 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Bristol-Myers Squibb Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.18 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Bristol-Myers Squibb (PS) Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.19 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Darya Varia Laboratories Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.20 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Indofarma Tbk 

Periode Januari 2005 –Desember 2007 
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Lampiran 3.21 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Kalbe Farma Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.22 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Kimia Farma Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.23 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Merck Indonesia Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.24 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Pyridam Farma Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.25 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Mandom Indonesia Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.26 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Mustika Ratu Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.27 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Unilever Indonesia Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 3.28 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Kedaung Indah Can Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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Lampiran 2.29 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Kedawung Setia Industrial Tbk 

Periode Januari 2005 –Desember 2007 
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Lampiran 3.30 

Tabel Perhitungan Tingkat Return dan Risiko Saham PT Langgeng Makmur Plastic Tbk 

Periode Januari 2005 – Desember 2007 
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