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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh minat masyarakat melakukan 

investasi pada saham. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui return maksimal yang diperoleh pada tingkat risiko tertentu 

menggunakan metode Capital Asset Pricing Model (CAPM). Model CAPM 

menggambarkan hubungan antara risiko dan return investasi. Objek dari 

penelitian ini adalah saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 periode 

Februari 2014 sampai dengan Januari 2017. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 20 saham. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADRO merupakan 

saham dengan return tertinggi, sedangkan SMGR adalah saham dengan 

return terendah. MNCN adalah saham dengan risiko tinggi dan tergolong 

saham agresif, sedangkan UNVR memiliki risiko rendah dan tergolong saha 

defensif. Terdapat tujuh saham yang tergolong dalam saham tidak efisien atau 

overvalued, dan 13 saham tergolong efisien atau undervalued. Investor dapat 

mengambil keputusan investasi berupa membeli atau menahan saham yang 

tergolong efisien, dan menjual saham yang tidak efisien. 

Kata Kunci: risiko, return, CAPM, overvalued, undervalued. 

 
ABSTRACT 

This study is based on the interest of the public to invest in stocks. The 
purpose of this study is to determine the maximum return obtained at a certain 
risk level using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) method. The CAPM 
model illustrates the relationship between risk and return on investment. The 
study used 20 samples of stocks listed in Index IDX30 period February 2014 
until January 2017. The sample was selection by using purposive sampling 
technique. The results show that ADRO is the highest returning stock, while 
SMGR is the stock with the lowest return. MNCN is a high risk stocks and 
classified as aggressive stocks, while UNVR has low risk and classified as 
defensive stock. There are seven stocks classified as inefficient or overvalued 
stocks, and 13 stocks are either efficient or undervalued. Investors can take 
investment decisions such as buying or holding stocks that are classified as 
efficient, and selling inefficient stocks. 

Keywords: risk, return, CAPM, overvalued, undervalued. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagian besar masyarakat 
membutuhkan uang dan barang, 
sementara sebagian lagi kelebihan uang 
dan barang. Sifat kelebihan dan 
kebutuhan uang dapat berupa jangka 
pendek maupun jangka panjang. 
Kelebihan dan kebutuhan uang jangka 
pendek ditampung oleh lembaga 
perbankan (pasar uang), sedangkan 
yang berjangka panjang ditampung oleh 
lembaga seperti pasar modal.  

Secara umum, pasar modal adalah 
tempat atau sarana bertemunya antara 
permintaan dan penawaran atas 
instrumen keuangan jangka panjang 
(Samsul, 2006:43). Hukum 
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 (UU Pasar Modal No. 8 Th. 
1995). Berdasarkan sudut pandang 
emiten, pasar modal merupakan sarana 
untuk mencari tambahan modal. Bagi 
masyarakat, pasar modal merupakan 
wadah untuk menginvestasikan uangnya. 

Investasi merupakan hal yang banyak 
digemari masyarakat mengingat bahwa 
dengan investasi mereka dapat 
memeroleh dana guna memenuhi 
kebutuhan hidup jangka panjangnya. 
Pengertian investasi menurut Fahmi 
(2006:2) dapat didefinisikan sebagai 
bentuk pengelolaan dana guna 
memberikan keuntungan dengan cara 
menempatkan dana pada alokasi yang 
diperkirakan akan memberikan tambahan 
keuntungan. Kegiatan investasi dapat 
dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu 
investasi dalam bentuk aset riil (real 
assets) dan investasi dalam bentuk surat 
berharga/sekuritas (financial assets). 
Investasi aset riil adalah investasi dalam 
bentuk aktiva berwujud fisik seperti 
tanah, emas, rumah, dan lain 
sebagainya. Investasi finansial adalah 
investasi dalam bentuk surat 

berharga/sekuritas yang dilakukan baik di 
pasar uang maupun di pasar modal. 

Investasi di pasar modal memiliki 
daya tarik tersendiri bagi investor, 
terutama pada instrumen keuangan 
saham. Hal ini terbukti dari adanya 
peningkatan jumlah investor saham di 
Indonesia.  Pada akhir tahun 2015 Bursa 
Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah 
investor saham di Indonesia sebesar 434 
ribu orang. Februari 2016 jumlah tersebut 
mengalami peningkatan sebesar 7% - 
8% menjadi 468 ribu orang. Fenomena 
ini terjadi karena umumnya kegiatan 
investasi membeli dan menjual instrumen 
keuangan berupa efek yang dilakukan di 
pasar modal terutama saham, memiliki 
tingkat pengembalian yang lebih besar 
jika dibandingkan dengan investasi lain. 
Pada tahun 2015, perbandingan rata-rata 
imbal hasil dari produk investasi saham 
memiliki persentase terbesar dengan 
14,52%, sedangkan produk investasi lain 
seperti Surat Utang Negra (SUN) 
sebesar 7,20%, emas dengan nilai 
3,31% dan deposito berjumlah 7,21%. 

Investasi saham memang menjadi 
ladang keuntungan besar jangka 
panjang. Tandelilin (2010:2) berpendapat 
bahwa semakin besar risiko suatu aset, 
semakin besar pula return harapan atas 
aset tersebut. Hubungan antara risiko 
dan tingkat pengembalian yang 
diharapkan dari investasi merupakan 
hubungan yang searah. Karena ada 
hubungan yang positif antara risiko dan 
keuntungan investasi, maka investor 
tidak bisa mengatakan bahwa tujuan 
investainya adalah untuk mendapatkan 
keuntungan sebesar-besarnya (Husnan, 
2015:40).  Hal ini selaras dengan prinsip 
“high risk, high return” yang dijadikan 
sebagai salah satu acuan bagi investor 
dalam berinvestasi.  

Seorang investor harus mampu 
dalam mengestimasikan return suatu 
individual sekuritas. Untuk dapat 
mengestimasi return suatu sekuritas 
dengan baik, maka diperlukan suatu 
model keseimbangan. Pembentukan 
model-model keseimbangan umum 
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memungkinkan kita untuk menentukan 
pengukur risiko yang relevan dan 
bagaimana hubungan antara risiko untuk 
setiap aset apabila pasar modal berada 
dalam keadaan seimbang (Husnan, 
2015:139). Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) merupakan suatu model yang 
dapat digunakan untuk mengestimasikan 
return sekuritas. Model CAPM 
merupakan keseimbangan yang 
menggambarkan hubungan antara risiko 
dan tingkat keuntungan investasi. Risk 
and return merupakan hal yang patut 
dipertimbangkan dalam berinvestasi. 
Untuk itulah metode CAPM hadir sebagai 
suatu pendekatan yang memberikan 
informasi kepada investor mengenai 
risiko dan pengembalian yang diinginkan 
dari suatu sekuritas tertentu. 

Selain risk and return, indeks pasar 
juga merupakan salah satu hal yang 
dapat menjadi acuan dan memengaruhi 
keputusan investasi. Saham-saham yang 
tergabung dalam indeks biasanya 
merupakan saham-saham pilihan. Selain 
dinilai liquid karena aktivitas 
transaksinya, saham-saham yang 
tergabung dalam indeks juga memiliki 
kapitalisasi pasar yang besar. Suatu 
indeks diperlukan sebagai sebuah 
indikator untuk mengamati pergerakan 
harga dari sekuritas-sekuritas (Hartono, 
2014:150). BEI memiliki kurang lebih 14 
indeks pasar, dan salah satunya adalah 
Indeks IDX30. 

IDX30 adalah indeks yang memuat 
30 jenis saham unggulan di BEI dimana 
konstituennya dipilih dari indeks LQ45. 
Terdapat dua aspek yang menjadi kriteria 
dasar keanggotaan indeks IDX30, yakni 
aspek kuantitatif dan juga aspek 
kualitatif. Aspek kuantitatif meliput 
aktivitas transaksi seperti nilai transaksi, 
frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi, 
serta kapitalisasi pasar, sedangkan 
aspek kualitatif meliputi kondisi 
keuangan, prospek pertumbuhan, serta 
faktor-faktor lain terkait kelangsungan 
usaha perusahaan. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari 

latar belakang masalah diatas adalah 
sebagai berikut: 
a. Berapakah tingkat pengembalian 

dari masing-masing saham yang 
terdaftar dalam indeks IDX30. 

b. Berapakah tingkat risiko dari masing-
masing saham yang terdaftar dalam 
indeks IDX30. 

c. Bagaimana pengelompokan saham 
dari perusahaan yang terdaftar 
dalam indeks IDX30. 

d. Apakah keputusan investasi yang 
dapat diambil oleh investor terhadap 
saham indeks IDX30. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis 

tingkat pengembalian dari masing-
masing saham yang terdaftar dalam 
indeks IDX30. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis 
risiko yang dihadapi dari masing-
masing saham yang terdaftar dalam 
indeks IDX30. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis 
pengelompokan saham yang 
terdaftar dalam indeks IDX30. 

d. Untuk menentukan keputusan 
investasi terhadap masing-masing 
saham yang terdaftar pada indeks 
IDX30. 

 
2. TINJAUAN TEORITIS 
2.1 Manajemen Keuangan 

Manajemen dapat didefinisikan 
sebagai sebuah usaha untuk mencapai 
tujuan tertentu, dimana didalamnya 
terdapat sebuah proses perencanaan, 
pengorganisasian, dan pengendalian 
yang dilakukan untuk menentukan serta 
mencapai sasaran-sasaran yang telah 
ditetapkan melalui pemanfaatan sumber 
daya manusia dan sumber daya lainnya. 
Menurut Karyoto (2016:2) manajemen 
adalah suatu proses pengelolaan sumber 
daya untuk mewujudkan tujuan yang 
ingin dicapai. 
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Najmudin (2011:39) mendefinisikan 
manajemen keuangan sebagai 
keseluruhan keputusan dan aktivitas 
yang menyangkut usaha untuk 
memeroleh dana dan mengalokasikan 
dana tersebut berdasarkan perencanaan, 
analisis, dan pengendalian sesuai 
dengan prinsip manajemen yang 
menuntut agar dalam memeroleh dan 
mengalokasikan dana tersebut harus 
mempertimbangkan efisiensi (daya guna) 
dan efektivitas (hasil guna). Menurut Van 
Horne dan Wachowicz (2012:2) 
manajemen keuangan (financial 
management) berkaitan dengan 
perolehan aset, pendanaan, dan 
manajemen aset dengan didasari 
beberapa tujuan umum. 

 
2.2 Pasar Modal (Capital Market) 

Pasar modal memiliki peran 
penting bagi perekonomian suatu 
negara, karena pasar modal dapat 
menjalankan dua fungsi sekaligus. 
Pertama sebagai sarana bagi emiten 
untuk mendapatkan tambahan modal. 
Pendanaan usaha yang diperoleh emiten 
dari pasar modal dapat digunakan untuk 
pengembangan usaha, ekspansi, 
penambahan modal kerja, dan lain 
sebagainya. Kedua sebagai sarana bagi 
masyarakat untuk menginvestasikan 
dananya, dengan demikian masyarakat 
dapat menempatkan dana yang 
dimilikinya sesuai karakteristik 
keuntungan dan risiko masing-masing 
instrumen keuangan. Prakosa (2012) 
menjelasakan bahwa pasar modal sendiri 
merupakan suatu model pembiayaan 
alternatif selain perbankan yang sanggup 
memberikan dukungan finansial kepada 
suatu perusahaan yang secara langsung 
dan dapat memberikan kemakmuran 
kepada masyarakat luas. 

Pengertian pasar modal (capital 
market) menurut Martalena dan Melinda 
(2011:2) merupakan pasar untuk 
berbagai instrumen keuangan jangka 
panjang yang bisa diperjualbelikan, baik 
surat utang (obligasi), ekuiti (saham), 
reksadana, instrumen derivatif maupun 

instrumen lainnya. Pasar modal 
merupakan sarana pendanaan bagi 
perusahaan maupun institusi lain 
(pemerintah), dan sebagai sarana bagi 
kegiatan berinvestasi.  

 
2.3 Investasi Saham 

Investasi dapat diartikan sebagai 
suatu komitmen penempatan dana pada 
satu atau beberapa objek investasi 
dengan harapan akan mendapatkan 
keuntungan di masa yang akan datang. 
Pengertian investasi menurut Tandelilin 
(2010:2) adalah komitmen atas sejumlah 
dana atau sumberdaya lainnya yang 
dilakukan saat ini, dengan tujuan 
memeroleh sejumlah keuntungan di 
masa yang akan datang. Prasetyo 
(2011:91) mendefinisikan investasi 
sebagai akumulasi suatu bentuk aktiva 
dengan suatu harapan mendapatkan 
keuntungan di masa depan. 

Menurut Kasmir (2007:1) saham 
merupakan surat berharga yang bersifat 
kepemilikan, artinya pemilik saham 
merupakan pemilik perusahaan. Semakin 
besar saham yang dimiliki oleh penanam 
modal, maka semakin besar pula 
kekuasaannya di perusahaan tersebut. 
Martalena dan Melinda (2011:12) 
menjelaskan bahwa saham didefinisikan 
sebagai tanda penyertaan modal 
seseorang atau pihak (badan usaha) 
dalam suatu perusahaan atau perseroan 
terbatas. Lembaran saham merupakan 
salah satu surat berharga yang mudah 
dipindahtangankan (Nasuha et al:2013). 

 
2.4 Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) 
Menurut Hartono (2014:555) CAPM 

merupakan suatu model yang dapat 
digunakan untuk mengestimasi return 
suatu sekuritas yang dianggap penting 
dalam bidang keuangan. Metode CAPM 
menjelaskan keseimbangan antara 
tingkat risiko yang sistematis dan tingkat 
keuntungan yang disyaratkan sekuritas 
portofolio. Tujuan penggunaan CAPM 
adalah memberikan prediksi yang tepat 
mengenai hubungan antara risiko suatu 
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asset dengan tingkat pengembalian yang 
diharapkan, juga menentukan harga 
suatu asset. 

Najmudin (2011:163) menjelaskan 
bahwa CAPM yang diperkenalkan oleh 
Sharpe (1964) dan Lintner (1965) 
merupakan model untuk menentukan 
harga suatu aktiva pada keadaan 
ekuilibrium. Pada keadaan ekuilibrium, 
tingkat keuntungan yang diisyaratkan 
oleh pemodal untuk suatu saham 
dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. 
Hal ini berarti bahwa risiko yang 
diperhitungkan adalah risiko sitematis 
yang diwakili oleh beta (𝛽). 

Model CAPM dapat dijelaskan secara 
sederhana dalam pernyataan berikut. 

a. Cara mengurangi risiko adalah 
dengan diversifikasi. 

b. Risiko yang dapat didiversifikasi 
disebut risiko tidak sistematis. 

c. Risiko yang tidak dapat 
didiversifikasi disebut risiko 
sistematis.  

d. Investor yang terkena risiko 
sistematis selalu menghendaki 
kompensasi. 

e. Model pasar (market model) 
memberikan cara untuk mengukur 
risiko sistematis, ukuran ini disebut 
dengan beta (𝛽) dan mencerminkan 
tingkat return sebuah aktiva (Ri) 
berkorelasi dengan return portofolio 
pasar (RM) 

f. Beta yang sama dengan nol (zero 
beta) menunjukkan bahwa return 
suatu aktiva tidak mempunyai 
korelasi dengan return pasar. Hal 
tersebut merupakan aktiva bebas 

risiko. Beta sama dengan satu (𝛽 =
1) berarti return aktiva tertentu 
secara sempurna berkorelasi positif 
dengan return pasar. 

Dengan aktiva bebas risiko (beta nol) 
diharapkan menghasilkan return yang 
sama dengan (Rf), dan portofolio pasar 
diharapkan menghasilkan return sama 
dengan (RM), sehingga CAPM 
menghubungkan antara expected return 
E(Ri) pada suatu aktiva beresiko dan beta-

nya dengan cara sebagai berikut: excess 
return pada aktiva tertentu (selisih return 
dengan aktiva bebas risiko) harus 
proporsional terhadap excess return pada 
portofolio pasar. 

CAPM memberikan cara untuk 
mengukur biaya aktiva berisiko, misalnya 
ekuitas yang sebenarnya membentuk 
hubungan linear antara risiko yang diukur 
dengan beta dengan biaya ekuitas E(Ri). 
Hubungan ekuilibrium yang terbangun 
antara return dan risikonya dalam satu 
garis tersebut dinyatakan dengan 
persamaan security market line (SML). 

 
2.5 Risiko (Risk) 

Risiko adalah kesempatan atau 
kemungkinan timbulnya kerugian; risiko 
adalah ketidakpastian; risiko adalah 
penyimpangan hasil aktual dari hasil 
yang diharapkan; risiko adalah hasil yang 
berbeda dari yang diharapkan (Najmudin, 
2011:129). Risiko dalam investasi dapat 
dilihat sebagai variabilitas return realisasi 
terhadap return yang diharapkan (Fahmi, 
2006:103). Risiko merupakan 
kemungkinan perbedaan antara return 
aktual yang diterima dengan return 
harapan. Semakin besar kemungkinan 
perbedaannya, berarti semakin besar 
risiko investasi tersebut. 

Risiko dapat dibagi menjadi dua, 
yakni risiko tidak sistematis dan risiko 
sistematis. Risiko tidak sistematis adalah 
risiko yang dapat dihilangkan dengan 
melakukan diversifikasi, sedangkan risiko 
sistematis adalah risiko yang tidak dapat 
didiversifikasi. Risiko sistematis adalah 
variabilitas imbal hasil saham atau 
portofolio yang disebabkan oleh 
perubahan dalam imbal hasil pasar 
secara keseluruhan (Van Horne dan 
Wachowicz, 2012:125). 

Husnan (2015:142) menjelaskan 
bahwa risiko sistematis ini disebut juga 
risiko pasar (market risk), disebut risiko 
pasar karena fluktuasinya disebabkan 
oleh faktor-faktor yang memengaruhi 
semua perusahaan yang beroperasi. 
Faktor-faktor tersebut misalnya, kondisi 
perekonomian, kebijaksanaan pajak, dan 
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lain sebagainya. Faktor inilah yang 
menyebabkan kecenderungan semua 
saham untuk “bergerak bersama” dan 
karenanya selalu ada dalam setiap 
saham.   

 
2.6 Tingkat Pengembalian (Return) 

Return dan risiko mempunyai 
hubungan yang positif, dimana semakin 
besar risiko yang harus ditanggung, 
semakin besar return yang harus 
dikompensasikan (Hartono, 2014:285). 
Return adalah penghasilan yang diterima 
dari suatu investasi ditambah dengan 
perubahan harga pasar, yang biasanya 
dinyatakan sebagai persentase harga 
awal dari investasi tersebut (Van Horne 
dan Machowicz, 2012:116). 

Return dapat berupa return realisasi 
yang sudah terjadi atau return ekspektasi 
yang belum terjadi. Return realisasi 
dihitung berdasarkan data historis yang 
berguna sebagai dasar penentu return 
ekspektasi dan risiko pada masa 
mendatang, sedangkan return ekspektasi 
adalah return yang diharapkan akan 
diperoleh investor pada masa mendatang 
(Najmudin, 2011:130-131). 

Pencapaian sebuah keuntungan akan 
diperoleh dengan mencermati seberapa 
besar tingkat keuntungan yang dihadapi, 
antara lain tingkat pengembalian saham 
individu, tingkat pengembalian bebas 
risiko, dan tingkat pengembalian pasar 
(Nasuha et al:2013). Tujuan investor 
dalam berinvestasi adalah 
memaksimalkan return, tanpa melupakan 
faktor risiko investasi yang harus 
dihadapinya. Investor yang rasional 
biasanya akan memilih saham efisien 
untuk meminimumkan risiko, karena 
saham yang efisien merupakan saham 
yang dibentuk dengan mengoptimalkan 
satu dari dua dimensi, yaitu return 
ekspektasi atau risiko investasi.  

 
2.7 Garis Pasar Sekuritas (Security 

Market Line) 
Security Market Line (SML) atau 

garis pasar sekuritas merupakan garis 
dalam suatu grafik yang menunjukkan 

hubungan antara risiko yang diukur oleh 
beta dengan tingkat pengembalian yang 
diminta setiap saham (Brigham dan 
Housten, 2010:358). SML adalah garis 
pasar yang menggambarkan hubungan 
linear antara tingkat imbal hasil yang 
diharapkan dari sekuritas individual (dan 
portofolio) dan risiko sistematis yang 
diukur oleh beta (Van Horne dan 
Machowicz, 2012:130). 

Pada ekuilibrium pasar, tingkat imbal 
hasil yang diminta dari suatu saham 
sama dengan imbal hasil yang 
diharapkan. Jadi semua saham akan 
berada pada garis pasar sekuritas. Jika 
suatu saham dihargai terlalu rendah 
berdasarkan garis sekuritas, maka 
saham tersebut akan memberikan tingkat 
imbal hasil yang lebih besar daripada 
yang diharapkan berdasarkan risiko 
sistematisnya. Para investor akan 
melihat peluang untuk mendapatkan 
imbal hasil yang besar dengan 
berinvestasi atau membeli saham 
tersebut. Aksi ini akan membuat 
harganya naik dan imbal hasil yang 
diharapkan turun. Pada kasus saham 
yang dihargai terlalu tinggi, investor yang 
mempunyai saham tersebut akan 
menjualnya karena mengetahui bahwa 
mereka bisa mendapatkan imbal hasil 
yang lebih besar dengan jumlah risiko 
sistematis yang sama jika membeli 
saham lain yang harganya jauh lebih 
rendah. Penjualan ini akan membuat 
harga saham tersebut turun dan imbal 
hasil yang diharapkan akan naik sampai 
imbal hasil yang diharapkan berada pada 
garis pasar sekuritas. 

 
2.8 Pengelompokan Saham 

Pengelompokan saham sangat 
penting dalam pengambilan keputusan 
investasi. Melalui pengelompokan 
saham, investor dapat mengetahui mana 
saham-saham efisien yang baik untuk 
dibeli dengan alasan dapat memberikan 
keuntungan yang diharapkan, dan mana 
saham-saham yang tidak efisien untuk 
kemudian dijual. Saham yang efisien 
adalah saham-saham dengan tingkat 
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pengembalian individu lebih besar dari 
tingkat pengembalian yang diharapkan 
(Tandelilin, 2010:198).  

Menurut Fahmi dan Yovi (Susanti et 
al: 2014) keputusan investasi terhadap 
saham yang efisien maupun tidak efisien 
adalah:  
a. Saham Efisien 

Keputusan yang diambil oleh 
investor adalah mengambil atau 
membeli saham, dengan kata lain 
harga saham mengalami 
underpriced/undervalued, yaitu suatu 
kondisi dimana harga sekuritas 
tersebut lebih rendah dari harga 
sekuritas pasar atau harga wajar. 
Kondisi saham undervalued akan 
berpeluang untuk turun, maka pada 
saat harga saham tersebut turun 
investor akan membeli dan 
menahannya untuk kemudian pada 
saat naik investor akan menjualnya 
kembali.  

b. Saham Tidak Efisien 
Keputusan yang diambil oleh 
investor adalah menjual saham 

sebelum harga saham turun, atau 
dengan kata lain harga saham 
mengalami overpriced/overvalued. 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan-perusahaan yang 
terdaftar dalam indeks IDX30 Bursa 
Efek Indonesia periode Februari 2014 
sampai dengan Januari 2017. 
Pengambilan sampel dilakukan 
dengan menggunakan metode 
purposive sampling, yaitu pemilihan 
anggota sampel dengan berdasarkan 
pada kriteria tertentu. Adapun kriteria 
yang digunakan dalam penentuan 
data sampel adalah perusahaan yang 
secara kontinyu terdaftar dalam 
indeks IDX30 selama periode 
Februari 2014 sampai dengan 
Januari 2017. Berdasarkan kriteria 
tersebut, diperoleh 20 sampel yang 
akan digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan 

1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 

2 ADRO Adaro Energy Tbk 

3 ASII Astra International Tbk 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk 

5 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

6 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

7 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

8 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

9 GGRM Gudang Garam Tbk 

10 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

11 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

12 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

13 KLBF Kalbe Farma Tbk 

14 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

15 MNCN Media Nusantara Citra Tbk 

16 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

17 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

18 TLKM Telkom Indonesia (Persero) Tbk 

19 UNTR United Tractors Tbk 

20 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

      Sumber: Data Diolah 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 
Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 
Penelitian deskriptif menurut Sugiyono 
(Cherie et al:2014) adalah penelitian 
yang dilakukan untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel atau 
lebih tanpa membuat perbandingan, atau 
menghubungkan antara variabel satu 
dengan variabel lain. 

Menurut Kasiram (Putra et al:2013) 
penelitian kuantitatif adalah suatu proses 
menemukan pengetahuan yang 
menggunakan data berupa angka 
sebagai alat menganalisis keterangan 
mengenai apa yang ingin diketahui. 

Sumber data pada penelitian ini 
adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh dari 
catatan laporan historis yang tersusun 
dalam arsip yang terpublikasi. Penulis 
menggunakan metode dokumentasi 
dalam pengumpulan data sekunder yang 
berupa data per semester saham-saham 
perusahaan yang tergabung dalam 
indeks IDX30 selama periode Februari 
2014 sampai dengan Januari 2017, 
dengan mendatangi Galeri Bursa Efek 
Indonesia Universitas 17 Agustus 1945 
Banyuwangi, dan mengakses situs resmi 
finance.yahoo.com sebagai sumber 
informasi. 

 
3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu 
jenis kegiatan mengolah data yang 
dikumpulkan dari hasil penelitian dengan 
tujuan membatasi penemuan menjadi 
data yang lebih teratur dan lebih berarti. 
Melalui teknik analisis data, maka akan 
dapat diketahui tingkat risiko, tingkat 
pengembalian, dan keputusan investasi 
yang diambil pada masing-masing 
saham yang terdaftar di indeks IDX30.  
Adapun tahapan analisis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Tingkat Return Saham Individu (Ri) 

Tingkat pengembalian saham 
individu adalah pendapatan yang 
diterima berupa dividen atau 

pendapatan dari perubahan harga 
pasar dalam transaksi perdagangan 
saham. 

Ri= 
(Pt- Pt-1+ D)

Pt-1

 

Keterangan: 
Ri = Tingkat pengembalian 
saham individu 
Pt = Harga saham pada 
periode sekarang 
Pt-1 = Harga saham pada  
periode yang lalu 
D = Dividen 

b. Tingkat Return Pasar (RM) 
Tingkat pengembalian pasar adalah 
tingkat pengembalian yang tercermin 
dari perubahan indeks harga saham 
pada periode tertentu. 
 

RM= 
IHSGt- IHSGt-1

IHSGt-1

 

Keterangan: 
RM = Rata-rata tingkat pengembalian 
pasar 
IHSGt = Indeks harga saham 
gabungan periode sekarang 
IHSGt-1= Indeks harga saham 
gabungan periode yang lalu 

c. Tingkat Return Bebas Risiko (Rf) 
Tingkat pengembalian bebas risiko 
merupakan tingkat pengembalian 
yang diperoleh dari aset finansial 
bebas risiko. 
 

Rf= 
∑ Tingkat Suku Bunga SBIn

i=1

n
 

Keterangan: 
Rf = Tingkat pengembalian 
bebas risiko 
n = Periode waktu 

d. Risiko Sistematis Beta (β) 
Beta merupakan kepekaan tingkat 
keuntungan terhadap perubahan-
perubahan pasar. Semakin besar 
beta, maka semakin besar tingkat 
keuntungan yang diharapkan. 
Saham yang memiliki beta lebih 
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besar dari satu (β > 1) adalah saham 
dengan risiko tinggi, dan sebaliknya 
saham yang memiliki beta kurang 
dari satu (β < 1) adalah saham 
dengan risiko rendah. 

 

β
i
= 

σim

σm
2

 → β
i
= 

n (∑RiRM ) - (∑Ri )(∑RM )

n (∑RM)
2

-(∑RM )(∑RM )
 

 
Keterangan: 

𝛽𝑖 = Tolak ukur risiko yang tidak bisa 
didiversifikasi dari surat berharga / 
risiko sistematis 
σim = Kovarian antara 
pendapatan saham i dengan 
pendapatan saham                

σm
2   = Varian pasar 

n = Periode penelitian (bulan) 

∑Ri = Jumlah return saham individu 

 ∑RM = Jumlah return pasar 

∑RiRM = Jumlah return saham 
individu dikali return pasar 

e. Tingkat Expected Return [E(Ri)] 
Tingkat pengembalian yang 
diharapkan adalah tingkat 
keuntungan aktual yang diperkirakan 
atau diharapkan oleh investor di 
masa yang akan datang. 

 
E(Ri)= Rf+ [Rm-Rf]βi

 

Keterangan:  
E(Ri) = Tingkat expected return 
Rf = Tingkat return bebas risiko 
RM = Tingkat return pasar yang 
diharapkan 
βi  = Risiko sistematis  

f. Penggambaran (Security Market 
Line) 
Security Market Line merupakan 
penggambaran secara grafis dari 
model CAPM. Garis pasar sekuritas 
adalah garis yang menghubungkan 
tingkat return ekspektasi dengan risk 
suatu sekuritas dalam hal ini beta.  

g. Pengelompokan Saham dan 
Keputusan Investasi 

Pengklasifikasian saham efisien 
didasarkan pada tingkat 
pengembalian saham individu 
lebih besar dibandingkan dengan 
tingkat pengembalian yang 
diharapkan [(Ri) > E(Ri)] (Susanti 
et al:2014). Pengelompokan 
saham ini dapat memudahkan 
investor dalam menentukan 
keputusan investasi. 
 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskripsi Tingkat Return Saham 

Individu (Ri) 
Return saham merupakan faktor 

yang dapat mendorong pemodal untuk 
berinvestasi, karena return saham 
merupakan imbalan untuk keberanian 
investor menanggung risiko atas 
investasi yang dilakukannya. Tingkat 
pengembalian saham individu dapat 
diketahui dengan menghitung data 
historical prices dan dividend. Berikut ini 
adalah rumus untuk menghitung tingkat 
pengembalian saham individu: 

 

Ri= 
(Pt- Pt-1+ D)

Pt-1

 

Contoh perhitungan return saham 
individu: 

Ri =
(2581,31 - 2530,49 + 67,61)

2530,49
 = 0,048576 

Berdasarkan Ri dari masing-masing 
saham, maka dapat diketahui rata-rata 
jumlah Ri dari 20 saham yang dijadikan 
sebagai sampel penelitian sebesar 
0,010056. Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa terdapat lima 
saham yang bernilai Ri negatif. Saham-
saham tersebut yaitu CPIN, INTP, LPKR, 
PGAS, dan SMGR. Masing-masing 
dengan nilai Ri sebesar -0,000001, -
0,001065, -0,001025, -0,001884, -
0,013785. Saham PT. Semen Indonesia 
(SMGR) memiliki tingkat pengembalian 
paling rendah, sedangkan return saham 
tertinggi dimiliki oleh saham PT. Adaro 
Energy (ADRO) dengan nilai 0,024428.
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Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Return Saham Individu 

Kode Saham Ri 

ADHI 0.017384 

ADRO 0.024428 

ASII 0.013488 

BBCA 0.015199 

BBNI 0.014958 

BBRI 0.016694 

BMRI 0.012358 

CPIN -0.000001 

GGRM 0.016994 

ICBP 0.020010 

INDF 0.010800 

INTP -0.001065 

KLBF 0.004766 

LPKR -0.001025 

MNCN 0.006089 

PGAS -0.001884 

SMGR -0.013785 

TLKM 0.021529 

UNTR 0.009096 

UNVR 0.015097 

JUMLAH 0.201129 

RATA-RATA 0.010056 

 
       Sumber: Data Diolah 

 
4.2 Deskripsi Tingkat Return Pasar 

(RM) 
Return pasar merupakan return 

yang didasarkan pada perkembangan 
indeks harga saham. Return pasar 
dapat dijadikan sebagai dasar untuk 
mengukur performance investasi. 
Tingkat pengembalian pasar dapat 
diketahui dengan mengurangi Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) 
periode sekarang dengan periode 
sebelumnya, kemudian membaginya 
dengan IHSG periode sebelumnya. 
Rumus untuk menghitung tingkat 
pengembalian pasar yaitu: 

 

RM= 
IHSGt- IHSGt-1

IHSGt-1

 

 
Contoh perhitungan return pasar: 
 

RM= 
4620,08 - 4418,63 

4418,63
=0,043604 

Berdasarkan perhitungan RM, 
dapat diketahui rata-rata jumlah 
tingkat pengembalian pasar selama 
Februari 2014 sampai dengan 
Januari 2017 adalah 0,005519. Hasil 
tersebut diperoleh dengan membagi 
jumlah tingkat pengembalian pasar 
yakni 0,198671 dengan 36 bulan. 
Tingkat pengembalian pasar tertinggi 
terjadi pada bulan Oktober 2015 
sebesar 0,054753, sedangkan tingkat 
pengembalian terendah dengan nilai -
0,078325 terjadi pada bulan April 
2015. 

Tinggi rendahnya tingkat 
pengembalian pasar sangat 
dipengaruhi oleh pergerakan indeks 
harga saham itu sendiri. Sedangkan 
IHSG sangat dipengaruhi oleh 
banyak faktor, baik itu faktor internal 
maupun eksternal. Beberapa faktor 
yang dapat memicu menguat atau 
melemahnya IHSG adalah nilai tukar 
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mata uang, tingkat suku bunga, dan 
inflasi. 

 
4.3 Deskripsi Tingkat Return Bebas 

Risiko (Rf) 
Tingkat pengembalian bebas 

risiko merupakan ukuran tingkat 
pengembalian minimum pada saat 
risiko sistematis beta bernilai nol. 
Rate free risk dapat diketahui dengan 
membagi rata-rata jumlah tingkat 
suku bunga Sertifikai Bank Indonesia 
(SBI) dengan lamanya periode 
penelitian, yakni 6,75% (0,067489) 
dibagi dengan 36 bulan. Berikut ini 
merupakan rumus untuk menghitung 
nilai tingkat pengembalian bebas 
risiko: 

 

Rf= 
∑ Tingkat Suku Bunga SBIn

i=1

n
 

Contoh perhitungan return bebas 
risiko: 

Rf= 
0,067489

36
=0,001875 

Dari perhitungan tersebut 
diperoleh hasil Rf sebesar 0,001875. 
Pada bulan Februari 2014 dan 
Desember 2015 tingkat suku bunga 
SBI berada pada level tertinggi, yaitu 
7,17% atau 0,071700. Level terendah 
tingkat suku bunga SBI dengan nilai 
6,00% terjadi pada bulan Januari 
sampai dengan Maret 2016, dan 
Januari 2017.  

 
 
 
 
 

4.4 Deskripsi Risiko Sistematis Beta 
(𝜷𝒊) 

Penerapan metode Capital Asset 
Pricing Model (CAPM)  berfungsi 
untuk mengetahui tingkat risiko 
sistematis pada tingkat keuntungan 
yang diharapkan. Risiko sistematis 
yang dimaksud adalah beta saham. 
Semakin besar beta maka semakin 
besar pula tingkat keuntungan yang 
diharapkan. Apabila dikaitkan dengan 
perdagangan saham di Bursa Efek 

Indonesia, maka beta (β) juga 
merupakan cerminan keagresifan 
suatu saham (Septiawan:2016). 
Berdasarkan perhitungan diatas, 
diperoleh hasil rata-rata beta dari 20 
saham yang menjadi sampel 
penelitian sebesar 1,310993. Untuk 
menghitung beta, maka rumus yang 
digunakan ialah sebagai berikut: 

 

β
i
= 

σim

σm
2

 →  β
i
= 

n (∑RiRM ) - (∑Ri )(∑RM )

n (∑RM)
2

-(∑RM )(∑RM )
 

 
Contoh perhitungan risiko sistematis 
beta: 

 

β
i
= 

36(0,065118) - (0,625829)(0,198671)

36(0,039168)-(0,198671)(0,198671)
=1,619709 

 
Sebanyak lima dari 20 saham 

yang menjadi sampel penelitian 
memiliki nilai beta kurang dari satu 
(𝛽 < 1), atau dengan kata lain saham 
tersebut tergolong saham dengan 
tingkat risiko yang rendah. Beta 
dengan nilai lebih dari satu (𝛽 > 1) 
atau saham yang agresif berjumlah 
15 saham. MNCN dengan nilai beta 
sebesar 2,080832  menjadi saham 
yang memiliki nilai beta tertinggi, 
sedangkan beta terendah dimiliki oleh 
saham UNVR yakni 0,494434.
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Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Risiko Sistematis Beta 

Kode Saham Bi 

ADHI 1.619709 

ADRO 1.710508 

ASII 1.828173 

BBCA 0.989025 

BBNI 1.829449 

BBRI 1.681461 

BMRI 1.691443 

CPIN 1.546340 

GGRM 0.651984 

ICBP 1.171304 

INDF 1.361622 

INTP 1.134255 

KLBF 1.217562 

LPKR 1.047994 

MNCN 2.080832 

PGAS 1.638311 

SMGR 1.081789 

TLKM 0.730783 

UNTR 0.712882 

UNVR 0.494434 

JUMLAH 26.219862 

RATA-RATA 1.310993 

 
      Sumber: Data Diolah 

 
4.5 Deskripsi Tingkat Return 

Ekspektasi [E(Ri)] 
Berdasarkan perhitungan 

diperoleh jumlah nilai expected return 
dari seluruh saham yang menjadi 
sampel penelitian sebesar 0,133334, 
dengan rata-rata berjumlah 0,006667. 
Perusahaan yang sahamnya memiliki 
expected return tertinggi sebesar 
0,009457 yaitu PT. Media Nusantara 
Citra (MNCN), sedangkan 
perusahaan yang berada pada nilai 
expected return terendah sebesar 
0,003676 adalah oleh PT. Unilever 
Indonesia (UNVR). Data tesebut 
diperoleh dengan menghitung tingkat 
pengembalian yang diharapkan 
sesuai dengan rumus: 

 
E(Ri)= Rf+ [Rm-Rf]βi

 

Contoh perhitungan return 
ekspektasi: 

E(Ri)= 0,001875 + 
[0,005519 - 0,001875] 1,619709  

= 0,007777 

Tujuan investor dalam melakukan 
investasi adalah memeroleh 
keuntungan maksimal dengan risiko 
minimal. Namun, pada setiap 
keuntungan yang maksimal selalu 
terdapat risiko yang maksimal pula. 
Hal ini tidak dapat terbantahkan, 
karena pada perhitungan yang 
dilakukan, diketahui bahwa besar 
kecilnya nilai expected return 
dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai 
risiko sistematis beta.

  
 



720 Vol. 4, No. 2, Agustus 2016 : 708-725 
 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Expected Return 

Kode Saham E (Ri) 

ADHI 0.007777 

ADRO 0.008202 

ASII 0.008637 

BBCA 0.005479 

BBNI 0.008642 

BBRI 0.008002 

BMRI 0.008038 

CPIN 0.007509 

GGRM 0.004250 

ICBP 0.006143 

INDF 0.006836 

INTP 0.006008 

KLBF 0.006311 

LPKR 0.005694 

MNCN 0.009457 

PGAS 0.007845 

SMGR 0.005817 

TLKM 0.004538 

UNTR 0.004472 

UNVR 0.003676 

JUMLAH 0.133334 

RATA-RATA 0.006667 

 
Sumber: Data Diolah 

 
4.6 Deskripsi Penggambaran Security 

Market Line 
Security market line atau garis 

pasar sekuritas merupakan 
gambaran yang menunjukkan 
hubungan antara risiko sistematis 
beta dengan tingkat pengembalian 
yang diharapkan. Sumbu tegak 
menunjukkan tingkat keuntungan 
yang diharapkan dari suatu asset 
investasi, dan sumbu datarnya 
adalah risiko yang diukur dengan 
beta (Husnan, 2015:148). 

Gambar 4.1 menunjukkan 
hubungan nilai risiko sistematis beta 
dengan expected return atas 20 
saham yang menjadi sampel 
penelitian. Lingkaran berwarna putih 
pada security market line 
menunjukkan saham-saham yang 

tidak efisien atau overvalued, 
sedangkan lingkaran berwarna hitam 
yang berada diatas garis pasar 
sekuritas merupakan saham-saham 
efisien. 

Terdapat tujuh saham yang 
tergolong tidak efisien, yaitu: LPKR, 
SMGR, INTP, KLBF, CPIN, PGAS, 
dan MNCN, sedangkan saham 
efisien berjumlah 13 saham, yakni: 
UNVR, GGRM, UNTR, TLKM, BBCA, 
ICBP, INDF, ADHI, BBRI, BMRI, 
ADRO, ASII, serta BBNI. 

Berdasarkan garis pasar 
sekuritas tersebut, dapat diketahui 
hubungan yang searah atau linear 
antara tingkat pengembalian yang 
diharapkan dengan risiko yang harus 
ditanggung oleh investor (Susanti et 
al:2014).
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Gambar 4.1 Grafik Security Market Line 
(Sumber: Data Diolah) 

 

Tabel 4.4 Nilai Expected Return dan Beta Saham 
 

Kode Saham E (Ri) Bi 

ADHI 0.007777 1.619709 

ADRO 0.008202 1.710508 

ASII 0.008637 1.828173 

BBCA 0.005479 0.989025 

BBNI 0.008642 1.829449 

BBRI 0.008002 1.681461 

BMRI 0.008038 1.691443 

CPIN 0.007509 1.546340 

GGRM 0.004250 0.651984 

ICBP 0.006143 1.171304 

INDF 0.006836 1.361622 

INTP 0.006008 1.134255 

KLBF 0.006311 1.217562 

LPKR 0.005694 1.047994 

MNCN 0.009457 2.080832 

PGAS 0.007845 1.638311 

SMGR 0.005817 1.081789 

TLKM 0.004538 0.730783 

UNTR 0.004472 0.712882 

UNVR 0.003676 0.494434 

 

Sumber: Data Diolah 
 

4.7 Pengelompokan Saham Efisien 
Saham efisien adalah saham-

saham yang memberikan tingkat 
pengembalian invidu lebih besar 
dibandingkan tingkat pengembalian 

yang diharapkan [Ri > E(Ri)]. 
Pengelompokkan saham ini 
memudahkan bagi investor dalam 
memilih saham untuk 
menginvetasikan uangnya. Melalui 
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pengelompokan saham, investor 
mengetahui mana saham yang 
memiliki tingkat pengembalian 
individu lebih besar dibandingkan 
tingkat pengembalian ekspektasi. 

Pada Tabel 4.2 dapat kita ketahui 
saham-saham efisien dan tidak 
efisien, serta rekomendasi keputusan 
investasi yang dapat diambil oleh 
investor. Berdasarkan perhitungan, 
terdapat tujuh dari 20 saham yang 
menjadi sampel penelitian dinilai tidak 
efisien karena nilai return sahamnya 
lebih kecil dibandingkan nilai 
expected return.  

Saham-saham yang dinilai tidak 
efisien ialah, CPIN, INTP, KLBF, 
LPKR, MNCN, PGAS, SMGR. Saham 
lainnya yakni, ADHI, ADRO, ASII, 
BBCA, BBNI, BBRI, BMRI, GGRM, 
ICBP, INDF, TLKM, UNTR, UNVR, 
termasuk ke dalam saham efisien. 
Keputusan yang dapat diambil oleh 
investor pada kelompok saham-
saham tidak efisien (overvalued) 
adalah dengan menjual saham, 
sedangkan untuk kelompok saham 
yang tergolong efisien, investor dapat 
membeli saham atau meng-hold 
saham jika saham tersebut sudah 
dimiliki.

 
 

Tabel 4.5 Pengelompokan Saham dan Keputusan Investasi 
 

Kode 
Saham 

Ri E (Ri) Ket. Keputusan 

ADHI 0.017384 0.007777 Efisien Membeli 

ADRO 0.024428 0.008202 Efisien Membeli 

ASII 0.013488 0.008637 Efisien Membeli 

BBCA 0.015199 0.005479 Efisien Membeli 

BBNI 0.014958 0.008642 Efisien Membeli 

BBRI 0.016694 0.008002 Efisien Membeli 

BMRI 0.012358 0.008038 Efisien Membeli 

CPIN 
-

0.000001 
0.007509 

Tidak 
Efisien 

Menjual 

GGRM 0.016994 0.004250 Efisien Membeli 

ICBP 0.020010 0.006143 Efisien Membeli 

INDF 0.010800 0.006836 Efisien Membeli 

INTP 
-

0.001065 
0.006008 

Tidak 
Efisien 

Menjual 

KLBF 0.004766 0.006311 
Tidak 
Efisien 

Menjual 

LPKR 
-

0.001025 
0.005694 

Tidak 
Efisien 

Menjual 

MNCN 0.006089 0.009457 
Tidak 
Efisien 

Menjual 

PGAS 
-

0.001884 
0.007845 

Tidak 
Efisien 

Menjual 

SMGR 
-

0.013785 
0.005817 

Tidak 
Efisien 

Menjual 

TLKM 0.021529 0.004538 Efisien Membeli 

UNTR 0.009096 0.004472 Efisien Membeli 

UNVR 0.015097 0.003676 Efisien Membeli 

Sumber: Data Diolah 
 



Vivianty: Penerapan Metode Capital Asset Pricing Model (Capm) Untuk Menentukan 

Keputusan Investasi Saham 723 

 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian periode 
Februari 2014 sampai dengan 
Januari 2017 dan hasil analisis 
menggunakan metode Capital Asset 
Pricing Model (CAPM), maka peneliti 
dapat menyimpulkan hal-hal sebagai 
berikut. 
a. Dari hasil perhitungan dapat 

diketahui bahwa saham ADRO 
merupakan saham dengan return 
saham individu tertinggi sebesar 
0,024428, sedangkan return 
terendah dimiliki oleh saham 
SMGR dengan nilai -0,013785.  

b. Berdasarkan hasil perhitungan 
risiko sistematis, saham-saham 
perusahaan yang memiliki tingkat 
risiko tertinggi adalah MNCN 
dengan nilai beta 2,080832, 
sedangkan saham perusahaan 
dengan risiko terendah dengan 
nilai beta 0,494434 adalah UNVR. 

c.  Terdapat tujuh saham yang 
tergolong dalam saham tidak 
efisien atau overvalued dari 20 
saham yang menjadi sampel 
penelitian, yaitu: CPIN, INTP, 
KLBF, LPKR, MNCN, PGAS, dan 
SMGR. Saham yang tergolong 
efisien atau undervalued 
berjumlah 13 saham, yakni: 
ADHI, ADRO, ASII, BBCA, BBNI, 
BBRI, BMRI, GGRM, ICBP, INDF, 
TLKM, UNTR, dan UNVR.  
Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa hasil perhitungan 
sangat dipengaruhi oleh beberapa 
faktor. Nilai dari tingkat pengembalian 
saham individu sangat dipengaruhi 
oleh pergerakan harga saham itu 
sendiri, sedangkan risiko sistematis 
beta sendiri dipengaruhi oleh return 
saham dan juga pergerakan pasar.  
Hal tersebut nantinya sangat 
berpengaruh pada efisien atau 
tidaknya suatu saham, dimana 
saham-saham yang efisien atau 
undervalued adalah saham-saham 

yang agresif atau dengan kata lain 
saham tersebut sangat peka 
terhadap perubahan pasar, begitu 
juga sebaliknya. Saham-saham yang 
tergolong tidak efisien atau 
overvalued adalah saham-saham 
dengan nilai beta dibawah nol atau 
dengan kata lain saham tersebut 
adalah saham defensif yang tidak 
peka terhadap perubahan pasar. 
 

5.2 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan diatas, 
maka peneliti dapat memberikan 
beberapa rekomendasi sebagai 
berikut: 
a. Investor 

Dalam melakukan investasi, 
investor harus memahami dengan 
baik apakah kegiatan 
investasinya dapat memberikan 
keuntungan atau justru kerugian. 
Untuk mengetahui hal tersebut, 
diperlukan metode yang 
menghitung seberapa besar 
tingkat pengembalian ekspektasi 
yang dapat diterima, dan 
seberapa besar risiko yang 
menyertainya. Apabila investor 
mengetahui berapa besar 
imbalan yang dapat diterimanya 
dan berapa jumlah risiko yang 
menyertai investasinya, maka 
akan dengan sangat mudah bagi 
investor untuk mengambil suatu 
keputusan investasi. Berdasarkan 
simpulan diatas, dapat diketahui 
bahwa terdapat tujuh saham yang 
tergolong tidak efisien atau 
overvalued, maka keputusan 
yang dapat diambil oleh investor 
adalah menjual saham tersebut 
demi meminimalkan kerugian. 
Keputusan yang dapat diambil 
investor pada 13 saham yang 
tergolong efisien atau 
undervalued adalah dengan 
membeli saham jika investor 
belum memilikinya, atau meng-
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hold saham jika investor sudah 
memilikinya.  

b. Akademisi 
Melalui penelitian ini, akademisi 
diharapkan dapat melakukan 
kajian lanjutan mengenai metode 
CAPM, return saham, risiko 
sistematis beta, pengelompokan 
saham efisien dan tidak efisien, 
serta keputusan investasi saham. 

c. Peneliti 
Diharapkan peneliti melakukan 
penelitian dengan menggunakan 
metode lain yang lebih baik 
sehingga dapat memberikan 
informasi yang lebih up to date 
kepada para investor, akademisi, 
ataupun peneliti lain.   
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