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Analisis Hubungan Antara Risiko Dengan Return Pada Saham Perbankan (Studi 
Kasus Pada 5 Bank Umum Yang Memiliki Aset Terbesar dan Listing di BEI Periode 

2008-2012) Dengan Pendekatan Capital Asset Pricing Model 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to know and analyze the influence of risk with the 

return on bank (stock of 5 conventional Bank who listed in Indonesia Stock Exchange 
period of 2008-2012).  

These research selected five banks PT. Bank Mandiri Tbk, PT BRI Tbk, PT. BCA 
Tbk, PT. BNI Tbk, dan PT. CIMB Niaga Tbk because those banks had the biggest assets 
in Indonesia. 

The result of these study are (1) PT. Bank Mandiri, Tbk,PT. BRI, Tbk, PT. BCA, 
Tbk, PT. BNI,and Tbk, PT.CIMB, Tbk had positive beta corelation that improving their 
stock return,(2) PT. Bank Mandiri, Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. BCA, Tbk, and 

PT. CIMB, Tbk are the devensive stock and PT. BNI, Tbk is the aggressive stock. 
The suggestion of these study are (1) If investors are interested to invest capital in 

the banking stocks, investors should choose stocks that have a positive beta correlation. 
Because these stocks can benefit investors, (2) Investors should not invest in stocks that 
have a negative beta correlation. Because the effect of beta inverse correlation of stock 
returns,(3) An investor in investing in the stock market, should consider other aspects such 
as history, company prospects, economic conditions and performance company others, (4) 
For investors who have properties like the risk (risk seekers) then you should choose 
stocks that aggressive stock has a beta of more than one, (5) Investors who tend to avoid 
the risk should invest in defensive stocks that have a small risk or a risk of less than one. 

  
Keyword : CAPM, Beta, Aggressive stock, Devensive stock, Risk market. 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peranan aktif lembaga pasar modal sangat diperlukan dalam membangun 

perekonomian suatu negara. Pasar modal memberikan kemudahan bagi perusahaan 

dalam menghimpun dana untuk membiayai usahanya (Sunariyah, 2011). Menurut 

Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 memberikan pengertian yang lebih 

spesifik mengenai pasar modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan penawaran efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu Negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan. Hampir semua negara di dunia ini mempunyai pasar 

modal, yang bertujuan menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan 

entitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal (Sunariyah, 2011). 

Pasar modal dan perbankan merupakan dua unsur yang memegang peranan 

penting dalam sistem keuangan dan perekonomian makro suatu negara. Menurut Pasal 1 

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan 
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usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Sugiarto 2006). Dari pengertian diatas 

dapat dijelaskan bahwa fungsi dasar bank sebagai keuangan depositori (depository 

financial institution) dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dan investasi sebagai 

fungsi intermediasi. Selain itu sejalan, sejalan dengan perkembangan dunia perbankan. 

Bank dapat melakukan hampir seluruh fungsi-fungsi lembaga keuangan bukan bank/non-

depositori (non-depository financial institution) terutama dari kegiatan anjak piutang, 

pembiayaan konsumen, kartu kredit, hingga wali amanat. 

Posisi peringkat 5 Bank terbesar tetap di pegang oleh Bank Mandiri, Bank milik 

negara yang merupakan gabungan dari empat Bank dengan total aset Rp 491 Trilun atau 

16.01% dari total aset perbankan. Posisi kedua ditempati Bank Rakyat Indonesia dengan 

total aset 456 Triliun atau 14.87%. Posisi ketiga sampai lima yaitu Bank Central Asia 

dengan total aset Rp 378 Triliun atau 12.34%, Bank Negara Indonesia dengan total aset 

Rp 289 Triliun atau 9.43%, dan Bank CIMB dengan total aset 164 Triliun atau 5.35%. 

Maka dapat dikatakan ke lima Bank tersebut memiliki peranan dalam kondisi 

perekonomian nasional yang nantinya setiap kebijakan dan peraturan yang berlaku 

mempengaruhi kondisi ekonomi secara nasional.  

Pada era globalisasi perbankan berkembang dengan pesat. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap nilai saham dari masing-masing bank. Nilai saham merupakan 

salah satu instrumen dari pasar modal. Pertimbangan dalam memilih saham perbankan ini 

karena  perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan harus dapat diukur dari 

seberapa jauh perkembangan pasar modal dan industri sekuritas pada negara itu sendiri. 

Untuk menghidupkan suatu perekonomian setiap negara harus menghidupkan pasar 

modalnya. Penelitian ini memilih harga saham Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan CIMB 

yang merupakan 5 Bank Umum yang memiliki aset terbesar di Indonesia dan bertujuan 

untuk melihat kemampuan perbankan nasional dalam menghadapi risiko selama tahun 

2008 sampai dengan 2012. Dalam penelitian ini hal tersebut akan dilihat menggunakan 

pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

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

yang merupakan cikal bakal terbentuknya teori CAPM (Sharpe, 1990). Untuk menurunkan 

risiko dari sejumlah saham yang diinvestasikan harus dilakukan diversifikasi dalam 

penyusunan portofolio. Pada pendekatan CAPM digunakan beta sebagai alat pengukur 
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tingkat risiko dan indikator kepekaan saham, artinya semakin besar risiko investasi maka 

semakin besar pula beta saham tersebut (Suad, 2009). Disamping itu, untuk menentukan 

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

(CAPM) memasukan tingkat keuntungan portofolio pasar (risk market/𝑅𝑚) dan tingkat 

bunga bebas risiko (risk free/𝑅𝑓). 

Penelitian ini menggunakan SBI sebagai tingkat bunga bebas risiko (risk free/𝑅𝑓). 

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. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) sebagai pendekatan keseimbangan untuk 

menganalisis hubungan antara risiko dengan return saham. Maka penulis membuat judul: 

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA RISIKO DENGAN RETURN PADA SAHAM 

PERBANKAN (STUDI KASUS PADA 5 BANK UMUM YANG MEMILIKI ASET 

TERBESAR DAN LISTING DI BEI PERIODE 2008-2012) DENGAN PENDEKATAN 

CAPITAL ASSET PRICING MODEL.  

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut:  

Apakah risiko berpengaruh terhadap return pada saham perbankan (Studi kasus 5 

Bank Umum yang memiliki aset terbesar dan listing di BEI periode 2008-2012) 

menggunakan metode CAPM? 

 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
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Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko terhadap return 

pada saham perbankan (Studi kasus 5 Bank Umum yang memiliki aset terbesar dan listing 

di BEI periode 2008-2012) menggunakan metode CAPM 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN RERANGKA PENELITIAN 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1  Capital Asset Pricing Model 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan model untuk menentukan harga 

suatu aset (Suad, 2009). Model ini mendasarkan pada kondisi ekuilibrium. Dalam keadaan 

ekulibrium tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal untuk suatu saham akan 

dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. Risiko diukur dengan beta (=β). Penggunaan 

parameter ini konsisten dengan teori portofolio yang mengatakan bahwa apabila pemodal 

melakukan diversivikasi dengan baik, maka pengukur risiko adalah sumbangan risiko dari 

tambahan saham ke dalam portofolio. Apabila pemodal memegang portofolio pasar, maka 

sumbangan risiko ini tidak lain adalah beta. 

Gambar 2.1. Security Market Line 

 Tingkat Keuntungan 

 𝑅𝑚         M  Security Market Line 

  

 𝑅𝑓    β  

      β𝑀 = 1 

Sumber: Suad, 2009. Hal.169. 

Tiga orang, yaitu Jack Treynor, William Sharpe dan John Lintner, pada 

pertengahan tahun 1960-an memformulasikan CAPM ini, dan membuktikan bahwa 

Security Market Line adalah linier, sebagai berikut. 

Premi risiko yang diharapkan = Premi risiko yang diharapkan  untuk suatu saham untuk                   

 pasar x  Beta 

𝑅𝑗 −  𝑅𝑓                                     = ( 𝑅𝑀 − 𝑅𝑓)𝛽𝑗                                                                (2.1) 

Formula tersebut sering juga dituliskan menjadi  

 𝑅𝑗                                              = 𝑅𝑓 + (𝑅𝑀 − 𝑅𝑓)𝛽𝑗                       (2.2) 

Formula tersebut menyatakan bahwa tingkat keuntungan yang diharapkan dari 

suatu saham adalah sama dengan tingkat keuntungan bebas risiko ditambah dengan 

premi risiko (yaitu 𝑅𝑓 + (𝑅𝑀 − 𝑅𝑓)𝛽𝑗). Semakin besar risiko saham tersebut (yaitu 
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betanya), semakin tinggi premi risiko yang diharapkan dari saham tersebut. Dengan 

demikian semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham tersebut. 

𝛽 menunjukkan kepekaan perubahan kelebihan keuntungan suatu saham diatas 

tingkat keuntungan bebas risiko [𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓] karena perubahan kelebihan tingkat 

keuntungan portofolio dasar di atas tingkat keuntungan bebas risiko [𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓]. 

Gambar 2.2.Beta yang digambarkan pada grafik dengan sumbu tegak 𝑅𝑖 dan sumbu di 

atas 𝑅𝑀. 

𝑅𝑖 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓  𝛽 > 1 

    𝛽 = 1.0 

 

    𝛽 < 1 

𝑅𝑀 − 𝑅𝑓 

 𝑅𝑀 

Sumber: Suad, 2009. Hal. 178. 

Persamaan 2.3. dapat dituliskan menjadi 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + [𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓]𝛽𝑖           

Garis yang menunjukkan hubungan antara risiko (sekarang diukur dengan β) 

dengan tingkat keuntungan, disebut sebagai Security Market Line. Dan garis ini ternyata 

merupakan garis yang linier (kalau dilihat persamaan 2.3 adalah persamaan linier). 

[𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓]𝛽𝑖 biasa disebut sebagai premi risiko (risk premium). Semakin besar β, 

semakin besar pula premi risiko tersebut.  

Gambar 2.3. Gambar Security Market Line 

𝐸(𝑅𝑖) 

   Security Market Line 

𝐸(𝑅𝑀) 

 

 

      β 

   𝛽𝑀 = 1 

Sumber: Suad, 2009. Hal. 177. 
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Dengan demikian, maka tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu saham 

dengan tingkat bunga bebas risiko (= 𝑅𝑓) plus premi risiko [= {𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓}𝛽]. Semakin 

besar risiko (yang ditunjukkan oleh β, semakin tinggi tingkat keuntungan yang diinginkan. 

2.2. Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian: 

1) 𝐻𝑜1:  Risiko pasar (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) tidak ada pengaruh terhadap return saham. 

𝐻𝑎1: Risiko pasar (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) berpengaruh terhadap return saham.  

2) 𝐻𝑜2: 𝛽 > 1 Saham agresif. 

 𝐻𝑎1: 𝛽 < 1 Saham defensif. 

 

Data Dari BEI 

Data ISHG dan Data 5 

saham Bank Umum Yang 

Memiliki aset Terbesar 2008 

-  2012 

Data Dari BI 

Suku Bunga SBI 2008-2012 

Hitung Risiko Pasar (IHSG), Risiko Bebas (SBI), dan Return 5 Saham Bank Umum 

Perumusan Model CAPM 

Pengolahan Data Dengan Eviews Versi 6 

Analisis Hipotesis 

− Normalitas  

− Autokorelasi  
 

 

 

 

 

Pengolahan Data Dengan Eviews Versi 6 

Analisis Hasil Akhir (β, P (F statistic, R2, dan Ajusted R2) 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Data yang Dihimpun dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini perusahaan yang diteliti adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang industri perbankan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yaitu PT. Bank Mandiri Tbk, PT BRI Tbk, PT. BCA Tbk, PT. BNI Tbk, dan PT. CIMB Tbk. 

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, adalah data yang diperoleh selain dari 

responden atau informasi yang telah diolah dan dipublikasikan. Dalam rancangan 

penelitian ini Ada 1463 observasi yang diteiliti dari harga saham penutup, SBI, maupun 

nilai indeks saham dari periode 2008-2012. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh melalui website Bank 

Indonesia untuk SBI, serta yahoo finance harga saham PT. Bank Mandiri Tbk, PT BRI 

Tbk, PT. BCA Tbk, PT. BNI Tbk, dan PT. CIMB Tbk serta Indeks Harga Saham 

Gabungan. Data yang diambil adalah data mingguan yang diambil dari masing-masing 

variabel. Selain itu peneliti juga melakukan tinjauan keperpustakaan umum guna untuk 

studi pustaka dengan mencari sumber-sumber lain berupa buku-buku, artikel, jurnal serta 

penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan 

masalah yang akan di teliti. 

3.2. Teknik Pengolahan Data 

Data-data yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melihat pergerakan semua variabel selama 

periode pengamatan sehingga data yang berupa angka tadi dapat dihitung dan diolah 

untuk dapat dipakai sebagai pengambilan keputusan. Setelah data-data sudah 

dikumpulkan selanjutnya dianalisis guna mengetahui korelasi antara risiko dan return 

saham. 

Mula-mula penentuan tingkat pengembalian saham individual (Rf) dan tingkat 

pengembalian pasar/IHSG (Rm). Data yang digunakan dalam perhitungan masing-masing 

saham adalah penutupan mingguan yang diambil pada hari Jumat. Tingkat pengambilan 

saham mingguan dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut :  

𝑅𝑖 =  
𝑃𝑤 − 𝑃𝑤−1

𝑃𝑤−1
 

Keterangan dari persamaan diatas : 

𝑅𝑖     =  Return individual dari masang-masang saham 

𝑃𝑤    =  Harga penutupan saham 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢𝑎𝑛 𝑤 
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𝑃𝑤−1   =  Harga penutupan saham satu minggu sebelum 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 𝑤 

Tingkat pengembalian pasar/IHSG mingguan dihitung dengan menggunakan persamaan 

sebagai berikut :  

𝑅𝑚 =
IHSG𝑤 − IHSG𝑤−1

IHSG𝑤−1
 

Keterangan dari persamaan diatas : 

𝑅𝑚 =  Indeks Harga Saham Gabungan 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢𝑤 . 

IHSG𝑤  =  Indeks Harga Saham Gabungan minggu sebelum 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢𝑤 . 

IHSG𝑤−1  =  Indeks Harga Saham Gabungan minggua sebelum 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 𝑤 . 

Selanjutnya perhitungan koefisien beta (β) dari setiap saham individu. Koefisien β 

mampu menunjukkan tingkat risiko yang baik karena sebagian besar return disesuaikan 

dengan return pasar meski memberikan keakuratan penilaian yang kurang dalam 

penilaian terhadap risiko sebuah portofolio. Untuk mencari nilai beta digunakan hubungan 

linier antara tingkat pengembalian saham 𝑅𝑖 dengan tingkat pengembalian pasar 𝑅𝑚. 

Persamaan yang digunakan adalah : 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓   = [𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓]𝛽𝑖 + 𝜀𝑖 

𝐸(𝑅𝑖)   =    Expected Return on 𝑆𝑒𝑐𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦𝑖 

[𝐸(𝑅𝑀)  =   Expected Return on Market 

𝑅𝑓   =  Risk Free Asset 

𝛽𝑖  =  Risiko Saham 

𝜀𝑖  = The Error Term 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskriptif Statistik 

Gambaran pergerakan harga saham Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI,CIMB Niaga selama 

periode 1 Januari 2008 sampai dengan 4 Januari 2012.  
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Deskriptif statistik dari kelima variabel tersebut dapat dilihat pada gambar 2 

dibawah ini. 
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4.2. Untuk saham PT. Bank Mandiri, Tbk dengan nama saham BMRI 

Saham Bank Mandiri merupakan saham yang aktif di perdagangakan di Bursa Efek 

Jakarta. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil bahwa return saham PT. Bank 

Mandiri, Tbk periode 2008-2012 mempunyai persamaan sebagai berikut: 

(RBMRI-SBI) =   0.002904  + 0.988622 (RIHSG-SBI)  +  𝑒𝑖 

t Statistik ( 0.835715)    (11.17464)    0.377404 

R2 =  0.375545 

�̅�2 =  0.374382 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwasannya hasil dari 

saham Bank Mandiri dapat diartikan apabila terjadi kenaikan harga saham gabungan 

sebesar 1% maka harga saham Bank Mandiri akan mengalami kenaikan sebesar 

0.988622. Elasitisitas kenaikan harga saham Bank Mandiri yang lebih kecil dari 1% 

mengindikasikan bahwa saham Bank Mandiri tidak cocok untuk para penyuka risiko  atau 

termasuk dalam saham yang bertahan (devensive stock). Selain itu pengaruh korelasi 

beta (RIHSG-SBI) yang positif berpengaruh searah terhadap return saham Bank Mandiri 

yang nantinya adanya elastisitas kenaikan/penurunan beta (RIHSG-SBI) yang 

mengindikasikan besarnya tingkat return saham Bank Mandiri. 

Hasil regresi untuk saham BMRI periode 2008-2012 menunjukkan tingkat risiko 

pada pasar pada  tingkat kepercayaan 95% secara signifikan mempengaruhi perubahan 

return saham BMRI (yaitu return saham BMRI  setelah SBI (risk free rate)  disisihkan dari 

return saham tersebut). Dengan menilik P (F statistik) yang kurang dari 0.05 maka secara 

bersama-sama seluruh faktor risiko telah dapat secara signifikan menerangkan perubahan 

return saham BMRI tersebut. �̅�2 model menunjukkan bahwa 0.374382 perubahan return 

saham BMRI yang dapat di terangkan model CAPM. 

4.3. Untuk saham PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan nama saham BBRI 

Saham Bank Rakyat Indonesia merupakan saham yang aktif di perdagangakan di 

Bursa Efek Jakarta. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil bahwa return 

saham PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk periode 2008-2012 mempunyai persamaan 

sebagai berikut: 

(RBBRI-SBI)  =  0.0032898 +  0.019318 (RIHSG-SBI)  + 𝑒𝑖 

t Statistik   (0.837103)  (-0.298505) 

R2 = 0.000432 
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�̅�2 = -0.004420 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwasannya hasil dari 

saham Bank Rakyat Indonesia dapat diartikan apabila terjadi kenaikan harga saham 

gabungan sebesar 1% maka harga saham Bank Rakyat Indonesia akan mengalami 

kenaikan sebesar 0.019318. Elasitisitas kenaikan harga saham Bank Rakyat Indonesia 

yang lebih kecil dari 1% mengindikasikan bahwa saham Bank Rakyat Indonesia tidak 

cocok untuk para penyuka risiko  atau termasuk dalam dalam saham yang bertahan 

(devensive stock). Selain itu pengaruh korelasi beta (RIHSG-SBI) yang positif 

berpengaruh searah terhadap return saham Bank Rakyat Indonesia yang nantinya adanya 

elastisitas kenaikan/penurunan beta (RIHSG-SBI) yang mengindikasikan besarnya tingkat 

return saham Bank Rakyat Indonesia. 

Hasil regresi untuk saham BBRI periode 2008-2012 menunjukkan tingkat risiko 

pada pasar pada  tingkat kepercayaan 95% secara signifikan mempengaruhi perubahan 

return saham BBRI (yaitu return saham BBRI  setelah SBI (risk free rate)  disisihkan dari 

return saham tersebut). Dengan menilik P (F statistik) yang lebih dari 0.05 maka secara 

bersama-sama seluruh faktor risiko tidak dapat secara signifikan menerangkan perubahan 

return saham BBRI tersebut. �̅�2 model menunjukkan bahwa -0.004420  perubahan return 

saham BBRI yang dapat di terangkan model CAPM. 

4.4. Untuk saham PT. Bank Central Asia, Tbk dengan nama saham BBCA 

Saham Bank Cental Asia merupakan saham yang aktif di perdagangakan di Bursa 

Efek Jakarta. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil bahwa return saham PT. 

Central Asia, Tbk periode 2008-2012 mempunyai persamaan sebagai berikut: 

(RBBCA-SBI)  =   0.000693  + 0.656473 (RIHSG-SBI) + 𝑒𝑖 

t Statistik       0.175677  6.540668 

R2 =  0.171960 

�̅�2 = 0.167941 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwasannya hasil dari 

saham Bank Central Asia dapat diartikan apabila terjadi kenaikan harga saham gabungan 

sebesar 1% maka harga saham Bank Central Asia akan mengalami kenaikan sebesar 

0.656473. Elasitisitas kenaikan harga saham Bank Central Asia yang lebih kecil dari 1% 

mengindikasikan bahwa saham Bank Cental Asia tidak cocok untuk para penyuka risiko  

atau termasuk dalam dalam saham yang bertahan (devensive stock). Selain itu pengaruh 
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korelasi beta (RIHSG-SBI) yang positif berpengaruh searah terhadap return saham Bank 

Central Asia yang nantinya adanya elastisitas kenaikan/penurunan beta (RIHSG-SBI) 

yang mengindikasikan besarnya tingkat return saham Bank Central Asia. 

Hasil regresi untuk saham BBCA periode 2008-2012 menunjukkan tingkat risiko 

pada pasar pada  tingkat kepercayaan 95% secara signifikan mempengaruhi perubahan 

return saham BBCA (yaitu return saham BBCA  setelah SBI (risk free rate)  disisihkan dari 

return saham tersebut). Dengan menilik P (F statistik) yang kurang dari 0.05 maka secara 

bersama-sama seluruh faktor risiko telah tidak dapat secara signifikan menerangkan 

perubahan return saham BBCA tersebut. �̅�2 model menunjukkan bahwa 0.167941 

perubahan return saham BBCA yang dapat di terangkan model CAPM. 

4.5. Untuk saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk dengan nama saham BBNI 

Saham Bank Negara Indonesia merupakan saham yang aktif di perdagangakan di 

Bursa Efek Jakarta. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil bahwa return 

saham PT. Bank Negara Indonesia, Tbk periode 2008-2012 mempunyai persamaan 

sebagai berikut: 

 (RBBNI-SBI)  = 0.003497  +  1.189558 (RIHSG-SBI) +  𝑒𝑖 

t Statistik   0.824272  11.01424 

R2 = 0.370634 

�̅�2 =  0.367579 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwasannya hasil dari 

saham Bank Negara Indonesia dapat diartikan apabila terjadi kenaikan harga saham 

gabungan sebesar 1% maka harga saham Bank Negara Indonesia akan mengalami 

kenaikan sebesar 1.189558. Elasitisitas kenaikan harga saham Bank Negara Indonesia 

yang lebih besar dari 1% mengindikasikan bahwa saham Bank Negara Indonesia cocok 

untuk para penyuka risiko  atau investor yang agresif (risk taker). Selain itu pengaruh 

korelasi beta (RIHSG-SBI) yang positif  berpengaruh searah terhadap return saham Bank 

Negara Indonesia yang nantinya adanya elastisitas kenaikan/penurunan beta (RIHSG-

SBI) yang mengindikasikan besarnya tingkat return saham Bank Negara Indonesia. 

Hasil regresi untuk saham BBNI periode 2008-2012 menunjukkan tingkat risiko 

pada pasar pada  tingkat kepercayaan 95% secara signifikan mempengaruhi perubahan 

return saham BBNI (yaitu return saham BBNI setelah SBI (risk free rate)  disisihkan dari 

return saham tersebut). Dengan menilik P (F statistik) yang kurang dari 0.05 maka secara 



13 
 

bersama-sama seluruh faktor risiko telah tidak dapat secara signifikan menerangkan 

perubahan return saham BBNI tersebut. �̅�2 model menunjukkan bahwa 0.367579 

perubahan return saham BBNI yang dapat di terangkan model CAPM. 

4.6. Untuk saham PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dengan nama saham BNGA 

Saham Bank CIMB Niaga merupakan saham yang aktif di perdagangakan di Bursa 

Efek Jakarta. Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh hasil bahwa return saham PT. 

CIMB Niaga, Tbk periode 2008-2012 mempunyai persamaan sebagai berikut: 

(RBNGA-SBI)  =  0.003315  +  0.629473 (RIHSG-SBI)  +  𝑒𝑖 

t Statistik      (0.650444)   (4.852140) 

R2 = 0.102566 

�̅�2 = 0.098209 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwasannya hasil dari 

saham Bank CIMB Niaga dapat diartikan apabila terjadi kenaikan harga saham gabungan 

sebesar 1% maka harga saham Bank CIMB Niaga akan mengalami kenaikan sebesar 

0.629473. Elasitisitas kenaikan harga saham Bank CIMB Niaga yang kurang dari 1% 

mengindikasikan bahwa saham Bank CIMB Niaga tidak cocok untuk para penyuka risiko  

atau termasuk dalam dalam saham yang bertahan (devensive stock). Selain itu pengaruh 

korelasi beta (RIHSG-SBI) yang positif berpengaruh  searah terhadap return saham Bank 

CIMB Niaga yang nantinya adanya elastisitas kenaikan/penurunan beta (RIHSG-SBI) 

yang mengindikasikan besarnya tingkat return saham Bank CIMB Niaga. 

Hasil regresi untuk saham BNGA periode 2008-2012 menunjukkan tingkat risiko 

pada pasar pada  tingkat kepercayaan 95% secara signifikan mempengaruhi perubahan 

return saham BNGA (yaitu return saham BNGA setelah SBI (risk free rate)  disisihkan dari 

return saham tersebut). Dengan menilik P (F statistik) yang kurang dari 0.05 maka secara 

bersama-sama seluruh faktor risiko telah dapat secara signifikan menerangkan perubahan 

return saham BNGA tersebut. �̅�2 model menunjukkan bahwa 0.098209 perubahan return 

saham BNGA yang dapat di terangkan model CAPM. 

1. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis menggunakan return lima saham Bank Umum yang 

diambil sebagai sampel kajian dengan rentang waktu data dari 1 Januari 2008 sampai 

dengan 1 April 2012 (1680 data) maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 
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1. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa saham yang memiliki korelasi beta 

(RIHSG-SBI) positif yang berpengaruh searah terhadap return saham sebanyak 4 

saham. Saham-saham yang memiliki korelasi beta (RIHSG-SBI) positif yaitu PT. 

Bank Mandiri, PT. BRI, Tbk, Tbk, PT. BCA, Tbk, PT. BNI, Tbk, dan PT.CIMB, Tbk. 

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

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

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

PT. BNI, Tbk. Sedangkan saham-saham yang memiliki beta kurang dari satu (β<1) 

sebanyak 4 saham artinya saham tersebut merupakan saham defensif atau saham 

lemah. Saham-saham yang termasuk dalam saham lemah adalah PT. Bank Mandiri, 

Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. BCA, Tbk, dan PT. CIMB, Tbk. 

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 

perbankan, sebaiknya investor memilih saham-saham yang mempunyai korelasi 

beta positif. Karena saham-saham tersebut dapat memberikan keuntungan bagi 

investor.  

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

korelasi beta negatif. Karena korelasi beta berpengaruh kebalikan terhadap return 

saham. 

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

memperhatikan berbagai aspek lainnya seperti sejarah perusahaan, prospek 

perusahaan, kinerja perusahaanm kondisi perekonomian dan lain-lain. 

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

sebaiknya memilih saham agresif yakni saham yang memiliki beta lebih dari satu. 

5. Para investor yang cenderung menghindari risiko sebaiknya berinvestasi pada 

saham-saham defensif yang memiliki risiko kecil atau memiliki risiko kurang dari 

satu. 
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