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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasar modal merupakan wahana yang di manfaatkan untuk 

memobilitasi dana masyarakat. Keberadaannya bukan hanya sebagai sumber 

pembiayaan saja tetapi juga sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh 

potensi dana masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. 

Sebagai sumber pembiayaan maka akan memperbanyak pilihan 

sumber pembiayaan perusahaan, sehingga keputusan pembelanjaan akan 

semakin bervariasi dan lebih lanjut adalah meningkatkan kemampuan 

perusahaan untuk menentukan struktur modal dengan biaya modal rata-rata 

tertimbang yang terendah. Dengan demikian tujuan perusahaan untuk 

mengoptimalkan kekayaan yang dimiliki perusahaan lebih mudah tercapai. 

Sebagai sarana investasi dapat dimanfaatkan bagi investor untuk 

menginvestasikan dananya sehingga menambah pilihan investasi. Akibat dari 

banyaknya pilihan investasi yang ditawarkan, tentunya investor perlu beberapa 

pertimbangan-pertimbangan seperti informasi keuangan, perhitungan-

perhitungan dan analisis yang memadai serta perlu mengetahui keadaan dan 

prospek perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. 

Dalam memutuskan untuk berinvestasi atas saham-saham harus lebih 

selektif dalam memilih saham-saham yang menguntungkan. Investor terlebih 

dahulu harus biasa memperkirakan risiko-risiko yang akan dihadapi serta 
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keuntungan yang akan diperoleh atau memperkirakan keuntungan yang 

diharapkan (axpected return) lebih besar dari keuntungan yang diperoleh 

(realize return) tidak baik untuk dibeli. Karena hal itu menunjukkan bahwa hal 

tersebut tidak dapat memenuhi harapan dari para investor. Dengan demikian 

maka saham yang baik untuk dibeli adalah saham dengan keuntungan yang 

diperoleh lebih besar dari keuntungan yang diharapkan. 

Investor yang telah menentukan investasinya berdasarkan analisis- 

analisis yang telah dilakukan terhadap saham-saham yang ditunjuk, tentunya 

ditujukan agar dapat mencapai tujuan yaitu keuntungan yang maksimal. 

Adanya keuntungan-keuntungan yang diharapkan tersebut tidak terlepas dari 

kenyataan hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau 

risiko. Apabila investor mengharapkan memperoleh keuntungan yang tinggi 

maka ia harus bersedia menanggung risiko yang tinggi pula (Husman, 

1998:47). 

Banyak strategi dan metode yang dapat digunakan dalam menganalisis 

dan mengevaluasi saham-saham yang ditawarkan di pasar modal, tetapi yang 

paling mendasar dalam analisis tersebut adalah dengan memperhitungkan 

faktor risiko atau ketidakpastian dan menentukan tingkat keuntungan yang 

diharapkan dengan mengestimasi return suatu sekunitas individu. Investor 

yang mengharapkan memperoleh keuntungan yang lebih besar maka ia harus 

bersedia menanggung risiko yang lebih besar sebaliknya yang tidak bersedia 

menanggung risiko tinggi, maka keuntungan yang diharapkan rendah. 



 

3

Investasi yang efisien adalah investasi yang memberikan risiko tertentu 

dengan tingkat keuntungan yang terbesar atau tingkat keuntungan tertentu 

dengan tingkat risiko kecil. Dengan kata lain jika ada usulan investasi yang 

memberikan tingkat keuntungan yang sama tetapi risiko yang berbeda, maka 

investor yang rasional akan memilih investasi yang mempunyai risiko kecil 

(Husman 1998:169). 

Untuk itu diperlukan suatu teori yang dapat dipergunakan untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas, sehingga dapat ditentukan berapa tingkat 

keuntungan dan risiko pada saham. Capital Asset Princing Model (CAPM) 

merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan antara risiko dan tingkat 

keuntungan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka perlu diteliti tentang 

“Penentuan Saham yang paling Menguntungkan dengan Menggunakan 

Pendekatan CAPM (Capital Asset Pricing Model)” penelitian pada 10 Biggest 

Market Capitalization pada BEJ periode Agustus 2007. 

 

B. Perumusan Masalah 

Investor di pasar modal berhadapan dengan bukan hanya satu saham 

saja, tapi banyak saham dengan beraneka ragam risiko dan tingkat keuangan 

sehingga dalam pengambilan keputusan investor harus mempertimbangkan 

dan menganalisa risiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham-

saham yang diperdagangkan di pasar modal. Dari kenyataan tersebut maka 

permasalahan yang tepat untuk diteliti adalah “Bagaimana menentukan saham 
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yang paling menguntungkan sehingga investor dapat menginvestasikan 

dananya dengan tepat”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah “Untuk menentukan saham yang paling menguntungkan sehingga 

investor dapat menginvestasikan dananya dengan tepat”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor dan calon investor 

Dapat dijadikan reverensi yaitu sebagai bahan masukan dalam mengambil 

keputusan investasi agar mendapatkan hasil yang diharapkan dari investasi 

yang dilakukan. 

2. Bagi Emiten 

Dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi para emiten agar 

memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan saham yang 

menguntungkan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan para 

pemegang sahamnya. 

3. Bagi peneliti 

Untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman tentang beberapa hal 

yang berkaitan dengan saham yang menguntungkan berdasarkan CAPM. 
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4. Bagi pihak lain 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan CAPM dan keuntungan 

saham bagi pihak-pihak yang memerlukan. 

 

E. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah 10 saham yang termasuk dalam 

kategori 10 biggest market capitalization yang terdaftar pada Bursa Efek 

Jakarta untuk periode bulan Agustus 2007. 

Saham-saham dalam Kategori 10 Biggest Market Capitalization 
Periode Agustus 2007 

Market 
capitalization 

No Listed Stocks 

Number of 
Listed Shares Milion Rp % 

1 Telekomunikasi Indonesia Tbk 20,159,999,280 218,735,992 14.14
2 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 12,191,795,950 76,198,725 4.92
3 Bank Central Asia Tbk 12,209,745,560 73,258,473 4.73
4 Astra International Tbk 4,048,355,314 72,263,142 4.67
5 Bank Mandiri (Persero) Tbk 20,539,461,028 66,753,248 4.31
6 HM Sampoerna Tbk 4,383,000,000 58,513,050 3.78
7 International Nickel Indonesia Tbk 993,633,872 53,556,866 3.46
8 Unilever Indonesia Tbk 7,630,000,000 51,884,000 3.35
9 Bumi Resources Tbk 19,404,000,000 49,480,200 3.2
10 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 4,539,885,805 46,533,830 3.01

Sumber: JSX Monthly Statistics Agust, 2007.   

 

F.   Analisis Data  

1. Menghitung tingkat pengembalian saham individu tiap bulan 
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Dimana: 

Ri :  Tingkat pengembalian saham untuk periode tertentu 

PTi :  Harga saham pada periode t 

PTi-1 :  Harga saham pada periode t - 1 

Dt : Deviden yang diperoleh selama waktu tertentu 

2. Seleksi saham 

Yaitu memilih diantara saham-saham yang telah dijadikan populasi 

penelitian, yaitu saham yang termasuk dalam kategori 10 Biggest Market 

Capitalization dengan batasan bahwa saham-saham dengan Expected 

Return E (Ri) > 0 saja yang akan dijadikan sampel penelitian dan 

dianalisis lebih lanjut. Karena probabilitas tingkat keuangan belum dapat 

diperkirakan, maka perhitungan Expected Return dilakukan dengan 

menggunakan rumus : 

   

Dimana : 

E(Ri) :  Tingkat pengembalian yang di harapkan (Expected rate of 

Returns) 

Rj :  Tingkat pengembalian yang akan diperoleh untuk setiap 

kondisi kejadian 

Pj :  Probabilitas setiap kondisi kejadian 

 
3. Menghitung Tigkat pengembalian pasar 
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Dimana : 

Rm : Tingkat pengembalian Pasar 

IHSGt :  Indeks harga saham gabungan periode t 

IHSGt-1:  Indeks harga saham gabungan periode t-1 

4. Menghitung tingkat pengembalian bebas resiko 

Tingkat pengembalian resiko biasanya diukur dengan tingkat suku bunga 

obligasi yang dikeluarkan pemerintah karena pemerintah Indonesia tidak 

mengeluarkan obligasi, maka tingkat investasi yang digunakan adalah 

tingkat suku bunga SBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

penggunaan tingkat suku bunga SBI ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa diantara investasi-investasi yang lain, investasi pada SBI akan 

lebih aman,karena dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. 

 
5. Perhitungan sistematis masing-masing saham individu 

 

Dimana:  

βi : Tolak ukur resiko yang tidak bisa dideversifikasi dari surat 

berharga 

σim : Kovarian antara pendapatan saham i dengan pendapatan 

pasar 

σ : Varian pasar 

 
6. Menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan 
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Dimana: 

E(Ri) : Tingkat pengembalian yang diharapkan dari harta ke-i yang 

mengangung resiko. 

Rm : Tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio pasar 

Rf : Tingkat pengembalian bebas resiko 

β : Tolak ukur resiko yang bisa dideversikasi dari surat berharga 

 
7. Perhitungan saham yang paling menguntungkan 

Saham yang paling menguntungkan adalah saham dengan tingkat 

penglasilan individu E(R) > dari tingkat pengembalian yang diharapkan 

E(R1). 

 




