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ANALISIS TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM BERDASARKAN CAPITAL
ASSET PRICING MODEL

(Studi kasus pada Perusahaan Rokok yang terdaftar di BEI)

Oleh: Linawati
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi, FKIP UNP Kediri

Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah return yang seharusnya diterima

memiliki level risiko tertentu. Tujuan penelitian bertujuan untuk menilai tingkat
pengembalian saham berdasarkan variabel-variabel CAPM pada perusahaan rokok yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011, dan untuk mengetahui
variabel CAPM manakah yang paling dominan terhadap tingkat pengembalian saham yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2012.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan rokok yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
sampling, 3 perusahaan yang dijadikan sampel dari 4 perusahaan rokok yang terdaftar di
BEI. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen dokumentasi yaitu
pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan yang ada di Bursa
Efek Indonesia, yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah tingkat pengembalian pasar (Rm), tingkat
pengembalian bebas risiko (Rf), dan risiko sistematis (β) berpengaruh terhadap tingkat
pengembalian saham (Ri), dengan faktor risiko sistematis yang paling dominan
berpengaruh terhadap tingkat pengembalian saham. Variabel risiko sistematis memiliki
persentase paling besar di antara variabel lainnya terhadap tingkat pengembalian saham
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011.

Kata kunci: Investasi, saham, portofolio, CAPM, return saham.

PENDAHULUAN
Pembiayaan kegiatan perusahaan dapat dilakukan dengan menerbitkan

sahamkepada investor, penjualanbiasanyadilakukan di pasar modal.Tujuanutama investor
melakukaninvestasipadasahamadalahuntukmendapatreturn (tingkatkeuntungan). Semua
investor menginginkanreturn yang setinggi-tingginyadarisetiapsaham yang dibelinya. Akan
tetapikenyataanmembuktikanbahwakeinginan investor
tidakbisadipenuhikarenareturndarisahamtidakbisa dipastikan. Adanyaketidakpastianinilah
yang merupakanesensidaririsiko.

Adapun untukmenekanrisikotersebut investor biasanyamelakukandiversifikasi
saham, yaitumemilihberbagaimacaminvestasisehinggadiharapkanterbentukportofolio yang
terdiridaribeberapajenissahamdanberisikorendah.Akan tetapipembentukandiversifikasi
yang sembarangantidakselaludapatmenurunkanrisiko.Apabilarisikoturun,
seringkalidisertaidenganturunnyareturn yang lebihbesar,
sehinggadiversifikasitersebuttidakefisien. Olehkarenaituinvestor
harusmenggunakanprinsipdominasi, yaituapabilaadabeberapausulaninvestasi yang
memberikantingkatkeuntungan yang sama, tetapimempunyairisiko yang berbeda, sebaiknya
investor memilihinvestasi yang mempunyairisiko yang lebihkecil.
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Apabilasuatusahammempunyaireturn yang
diharapkanlebihrendahdibandingkandenganreturn yang seharusnyaditerimasesuaidengn
level risiko yang dimilikinya(required return)makasahamtersebuttidakmenarikbagi
investor. Sebaliknyasaham yang mempunyaireturn yang
diharapkanlebihtinggidibandingkandenganreturn yang
seharusnyaditerimasesuaidenganrisiko yang dimilikinya,
makasahamtersebutmenarikuntukdibeli investor.

Penilaiansahamdenganfilosofisemacaminitidakhanyabergunauntukkeputusan di
masadepan, yaitukeputusanapakahmembeli, menjual, ataumenahansaham,
akantetapibergunauntukmenilaiperformandariinvestasidimasalalu.

Pokokmasalah yang dihadapisekarangadalahbagaimanakahmengetahuireturn yang
seharusnyaditerimauntuksahamatauportofoliomempunyai level risiko-risikotertentu. Hal ini
dapat dikaitkan dengan teoriCAPM (Capital Asset Pricing Model).Model
inimemberikantrade-offantararisikodanreturn, di mana yang
relevanuntuksebuahsahamatauportofolioadalahrisikosistematisnya,
karenamenurutteoririsikosistematis yang bisamenjelaskanvariasi di dalamreturnsaham-
sahamatauportofolio dari saham tersebut.

Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah berapa besar tingkat
pengembalian saham berdasarkan variabel-variabel CAPM pada perusahaan rokok yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)selama periode 2009-2011, dan apakah terdapat
pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel (CAPM)terhadap tingkat pengembalian
saham pada perusahaan rikok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah untuk
menilaitingkatpengembaliansahamberdasarkanvariabel-
variabelCAPMpadaperusahaanrokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI)selamaperiode 2009-2011. Serta mengetahuivariabelCapital Asset Pricing Model
(CAPM) yang paling dominanterhadaptingkatpengembaliansahampadaperusahaanrokok
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)selamaperiode 2009-2011.

KAJIAN TEORI
Pengertian Investasi
MenurutTandelilin (2010:3) investasi atau penanaman modal dalam saham adalah
komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini
dengan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Adapun investasi menurut
menurut Bursa Efek Indonesia adalah merupakan suatu upaya untuk mengelola uang
dengan cara menyisihkan sebagian dari uang tersebut untuk ditanam pada bidang tertentu
dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang.

Klasifikasi Saham
Dalam menginvestasikan dananya pada saham biasa, maka investor harus dapat
membedakan atau memilih saham-saham yang dikehendaki. Menurut Widoatmodjo
(2005:55) saham biasa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam antara lain: Blue
Chip Stocks, Income Stocks, Growth Stocks (well-known), Growth Stocks (lesser-known),
Saham Spekulasi (speculative stocks), Saham bersiklus (cyclical stocks), Saham bertahan
(defensife/countercyclical stocks)



Linawati 43

EFEKTOR No.23,Oktober,Tahun 2013

Pengertian Portofolio
MenurutWidoatmodjo (2005:272) portofolio dapat didefinisikan sebaga investasi pada
berbagai instrumen investasi, bisa sejenis dan bisa juga tidak sejenis, yang tujuannya adalah
menurunkan resiko dan menghasilkan pendapatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Ada beberapa macam model teori portofolio yang mungkin digunakan untuk menekan
tingkat keuntungan yang diharapkan dari investor pada sekuritas yaitu: Teori Portofolio
Modern (TPM), Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT),dan
Model Index Tunggal Portofolio.

Konsep Risiko Dan Return
1) Return Individual = ( − ) +
2) Return Pasar = (IHSG − IHSG )
3) Risiko Investasi

Tandelilin (2010:102-103) mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan perbedaan
antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan
perbedaannya berarti semakin besar risiko tersebut.

Risiko sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan jalan
diversifikasi. Untuk mengukur risiko yang sistematis dari suatu surat berharga dalam
teori Capital Asset Pricing Model adalah dengan menggunakan koefisien beta.

Dirumuskan Weston and Copeland (1995:461) sebagai berikut:

= ( , )( )
Teori Camp
1) Garis Pasar Modal (Capital Market Line)

Capital market line merupakan garis yang menghubungkan antara standar devisiasi
portofolio dengan rate of return portofolio.

2) Security Market Line
SCURITY MARKET LINE

Security
market
line

B
=
1

Tingkat keuntungan (%)

M

0
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3) Model CAPM
CAPMmenjelaskan keseimbangan antara tingkat risiko. Tujuan umum CAPM adalah
untuk menentukan tingkat keuntungan minimum yang disyaratkan dari investasi aset
yang berisiko. Sebagai akibat risiko keuntungan yang diharapkan dari suatu saham
harus dihubungkan dengan tingkat risiko sistematisnya bukan dengan tingkat risiko
total.Oleh karena itu keuntungan yang diharapkan dari saham-saham ini, menurut Elton
andGurber (2003:338) dirumuskan sebagai berikut:= + −

METODOLOGI PENELITIAN
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pengembalian Pasar ( ), Tingkat
Pengembalian Bebas Risiko ( ), Risiko Pasar ( ),danVariabel terikat atau dependent
dalam penelitian ini adalah tingkat pengembalian  saham (Ri). Pendekatan penelitian
menggunakan deskriptif kuantitatif, menggunakan data dalam bentuk angka-angka, data
tertulis berupa data dokumentasi, dimana data dianalisis dan disajikan yang memberikan
keterangan terhadap masalah yang diteliti.

Penelitian ini mengambil data perusahaan rokok yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling, yaitu 3 perusahaan rokok. data yang meliputi
laporan keuangan serta data-data keuangan perusahaan rokok yang ada di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Data saham bulanan diambil melalui internet dengan
alamat www.finance.yahoo.com. Untuk data SBI di www.bi.go.id.Teknik pengumpulan data
menggunakan dokumentasi dan observasi.

Hipotesis penelitian diajukan sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengembalian pasar (Rm)
dengan tingkat pengembalian saham (Ri).

H2 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengembalian bebas
risiko (Rf) dengan tingkat pengembalian saham (Ri)..

H3 :  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara risiko sistematis (β) dengan
tingkat pengembalian saham (Ri).

H4 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengembalian pasar
(Rm),tingkat pengembalian bebas risiko (Rf), risiko sistematis (β) dengan tingkat
pengembalian saham (Ri).

ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

1) Perhitungan Retrun Investasi Saham individu= − ( ) +( )
2) Perhitungan Return Investasi Saham Pasar= (IHSG − IHSG )IHSG
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3) Perhitungan Beta = cov( , )var(R )
4) Perhitungan Tingkat Return pada CAPM= + â −
5) Analisa regresi linier berganda= + + + + ｅ
Analisis kuantitatif dengan menggunakan model regresi linier berganda. Pada regresi linier
berganda dilakukan dengan uji F dan uji T, proses pengolahan data penelitian dilakukan
dengan menggunakan komputer program SPSS versi 16.

Diketahui hasil perhitungan regresi berganda, rumus regresinya sebagai berikut:= 0,166+1,074 − 1,990 − 0,034 + ｅ
Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut:
1) Konstanta (a)

Ini berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat
(Tingkat pengembalian saham) sebesar 0,166.

2) Tingkat pengembalian pasar (X1) terhadap Tingkat pengembalian saham (Y)
Nilai koefisien Tingkat pengembalian pasar untuk variabel X1 sebesar 1,074. Hal ini
mengandung arti bahwa setiap kenaikan Tingkat pengembalian  pasar satu satuan maka
variabel Tingkat pengembalian saham (Y) akan naik sebesar 1,074 dengan asumsi
bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

3) Tingkat pengembalian bebas risiko (X2) terhadap Tingkat pengembalian saham (Y)
Nilai koefisien untuk Tingkat pengembalian bebas risiko variabel X2 sebesar 1,990 dan
bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian bebas risiko
mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan tingkat pengembalian saham.  Hal
ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Tingkat pengemblian bebas risiko satu
satuan maka variabel Tingkat pengembalian saham (Y) akan turun sebesar 1,990
dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4) Risiko sistematis (X3) terhadap Tingkat pengembalian saham (Y)
Nilai koefisien untuk Risiko pasar variabel X3 sebesar 0,034 dan bertanda negatif, ini
menunjukkan bahwa risiko pasar mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan
Tingkat pengembalian saham. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan Risiko pasar
satu satuan maka variabel  Tingkat pengembalian saham (Y) akan turun. Dengan asumsi
bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen ( ,Rm,

dan Rf) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel (Ri) yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05.
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Pengujian secara simultan X1, X2, dan X3 terhadap Y:
Dari tabel 4.14 diperoleh nilai Fhitung 42,914 dengan nilai probabilitas (sig)=0,001.

Nilai Fhitung (42,914)>Ftabel (5,409), dan nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau
nilai 0,001<0,05; maka H1 diterima, berarti Tingkat pengembalian pasar, Tingkat
pengembalian bebas risiko dan Risiko sistematis secara bersama-sama (simultan)
berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengembalian saham.

Uji Parsial/ Uji T
Uji ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang kedua dalam penelitian ini yaitu
untuk mengetahui variabel manakah dari ketiga variabel bebas yang berpengaruh paling
dominan terhadap perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan tabel 4.15
1) Tingkat pengembalian pasar (X1) terhadap Tingkat pengembalian saham (Y)

Terlihat pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0.083. Nilai sig lebih besar
dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,083>0,05, maka H1 ditolak dan Ho diterima.
Variabel X1 mempunyai thitung yakni 2,166 dengan ttabel 2,365. Jadi thitung<ttabel dapat
disimpulkan bahwa variabel X1 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif
menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi
dapat disimpulkan Tingkat pengembalian pasar tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap Tingkat pengembalian saham.

2) Tingkat pengembalian bebas risiko (X2) terhadap Tingkatpengembalian saham (Y)
Terlihat pada kolom Coefficients model 1 terdapat nilai sig 0,503. Nilai sig lebih besar
dari nilai probabilitas 0,05, atau nilai 0,503>0,05, maka H1 ditolak dan Ho diterima.
Variabel X2 mempunyai thitung yakni 0,722 dengan ttabel 2,365. Jadi thitung<ttabel dapat
disimpulkan bahwa variabel X2 tidak memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif
menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi
dapat disimpulkan Tingkat pengembalian bebas risiko tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap Tingkatpengembalian saham.

3) Risiko sistematis (X3) terhadap Tingkatpengembalian saham (Y)
Terlihat nilai sig untuk adalah 0,000. Nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05,
atau nilai 0,000<0,05, maka H1 diterima dan Ho ditolak. Variabel X3 mempunyai thitung

yakni 9,249 dengan ttabel=2,365. Jadi thitung>ttabel dapat disimpulkan bahwa variabel X3

memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa X3 mempunyai
hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan Risiko sistematis
berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengembalian saham.

R2

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama
terhadap variabel terikat dapat di lihat pada koefisien determinasi ganda ( ).

Dari output tabel 4.16 diperoleh R Square  sebesar 0,963 berarti mempunyai
hubungan yang kuat positif antara Tingkat pengembalian pasar, Tingkat pengembalian
bebas risiko dan Risiko pasar secara bersama-sama terhadap Tingkat pengembalian saham
pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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SIMPULAN
1) Fhitung 42,914 > Ftabel 5,409 dengan taraf signifikan 5%, ini  berarti Tingkat

pengembalian pasar, Tingkat pengembalian bebas risiko dan Risiko pasar secara
bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengembalian
saham.

2) Pada Tingkat pengembalian pasar (Rm) Thitung 2,166 < Ttabel 2,365 ini berarti Tingkat
pengembalian pasar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat
pengembalian saham.

3) Pada Tingkat pengembalian bebas risiko (Rf) Thitung 0,722 < Ttabel 2.365 ini berarti
Tingkat pengembalian bebas risiko tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
Tingkatpengembalian saham.

4) Pada risiko sistematis (β) thitung 9,249 > ttabel 2,365 ini berarti Risiko pasar berpengaruh
signifikan terhadap Tingkat pengembalian saham.

5) Hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap tingkat pengembalian saham sangat
kuat dan positif yaitu 96,3%.
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