
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

Pada tahun 1972, Miller dan Scholes telah meneliti dan

menemukan adanya bias pada studi penelitian terdahulu. Dalam hal ini

jika tingkat keuntungan didapat dari penggimaan Capital Assets Pricing

Model, hendaknya time series regression yang digunakan untuk

mengestimasi beta menggunakan CapitalAssets PricingModel adalah

sebagai berikut:

Ri, = (l-P)+biRi*

Apabila selama periode penaksiran R}- dinyatakan konstan,

penggimaan model tersebut tidak terdapat masalah. Jika Rft dan Rm(

memiliki korelasi yang negatif maka yang terjadi adalah adanya bias

keatas dalam intercept dan slope akan bias kebawah pada regresi kedua.

Sehingga terjadi ketidakkonsistenan dalam hasil pengujiannya. Dalam

penelitian mereka terdapat korelasi yang negatif antara Rfl dan RMt. Hal

ini dapat disebabkan kemungkinan terjadinya ketidaklinieran hubungan

antara tingkat keuntungan dan beta, heteroscedasticity dan pemilihan

metode yang digunakan. Regresi pertama digunakan untuk mencari beta.

Beta yang ditemukan ini hanyalah taksiran dari beta sebenamya dan

taksiran tersebut mungkin saja tidakbiastetapibisa saja terjadi sampling



error. Tiapkesalahan dari penaksiran beta akan mengakibatkan koefisien

bi padaregresi keduabiaske bawah dan interceptnya bias keatas.

Shape dan Cooper (1972). Pengujian mereka mengenai strategi

alternatif yang mempunyai risiko yang berbeda akan menghasilkan

tingkat keuntungan yang berbeda pula, seperri yang dijelaskan pada

Capital Assets Pricing Model. Dalam penelitian mereka, terdapat

pembagian beta dari sekuritas-sekuritas yang mereka teliti ke dalam 10

kelas (deciles). Beta dalam penelitian mereka ditaksir dengan

menggunakan data bulanan (yaim 60 bulan) tahun-tahun yang lalu.

Apabila para pemodal memilih saham-saham dengan beta tinggi, maka

membagi datauya (dengan proporsisi sama ke saham-saliam yang

mempunyai beta terringgi). Metode yang dipergunakan dalam pengujian

Capital Assets Pricing Model yaim dengan time sectional regression

antara tingkat keuntungan rata-rata dengan betayang ditaksir dari series

regression. Dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh adalah adanya

hubungan yangpositifantara beta dan tingkat keuntungan.

Iwan AriefFadillah ( 2002), dalam peneliriannya terhadap perusahaan

sektor pertanian yang terdaftar di BEJ pada Januari 1998 sampai dengan

Desember 1999 dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat

dan positif antara resiko sistematis dengan tingkat keuntungan pada

keseluruhan saham pertanian, dimana perubahan resiko sitemaris akan

mempengaruhi tingkat keuntungan saham namun tidak terlalu kuat.
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Tatik Nurhayati (2002), melakukan penelitian pada perusahaan yang

bergerak dalam bidang pulp and paper di Bursa Efek Jakarta dapat

disimpulkan bahwa:

1. terdapat hubumgan yang linier dan positif antara resiko dan tingkat

keuntungan saham karena nilai koefisien korelasinya meudakati nol.

2. perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ternyata tidaklah

memiliki pengaruh pada perabahan harga saliam.

3. Capital Assets Pricing Model berlaku di Bursa Efek Jakarta pada

waktu periode pengamatan tersebut.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Risiko Saham

Adanya ketidakpastian tentu saja mengakibatkan risiko yang merugikan

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Terlebih pada dunia bisnis,

ketidakpastian dan risiko tersebut menipakan sesuatu yang tak dapat

diabaikan begitu saja, justru menipakan hal yang haras diperhatikan secara

cennat. Risiko yang dimaksudkan bisa berupa : kecelakaan, kebakaran,

pencunan, penipuan, penggelapan, kecurangan dan lain sebagainya yang

tentu saja bisa mengakibatkan kemgian yang besar.

Pada kondisi yang lebili konkrit, yang dihadapi oleh pimpinan pemsaliaan

adalali risiko. Pengertian risiko dalam hal ini terdapat kemuiigkinan hasil

yang dapat diketahui, atau kemimgkinan terjadinya peristiwa diantara

kejadian seluruhnya yang mungkin saja terjadi. Hal ini lebih realistis, karena

pada umumnya para pelaku usalia telah terdidik dan terlatih untuk
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mengadakan penafsiran atau dugaan yang mehputi suatu rentang

kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dari kemungkinan peristiwa yang

lain.

2.2.1.1. Pengertian Risiko

Resiko sudah biasa dipakai dalam keseharian kita, dan maksud dari

resiko itu sendiri pastilaii telah dipahami. Namun, pengertian secara ilmiah

dari resiko sampai saat ini masih beragam, antara lain :

a. Risiko adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa

kerugian

b. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa

c. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama

periode tertentu

d. Risikoadalah probabilitassuatu hasil yang berbeda dengan yang telah

diharapkan sebelumnya

e. Risiko menipakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari

hasil yang diharapkan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu

dihubungkan dengan kemimgkinan terjadinya sesuatu yang menigikan yang

tidak diduga atau diinginkan. Seliinggarisiko merupakan ketidakpastianatau

kemungkinan terjadinya sesuatu, yang bila hal tersebut terjadi akan

menyebabkan kerugian. Dengan demikian risiko memiliki karakteristik

sebagai berikut:
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a. Menipakan ketidakpastian alas terjadinnya suatu peristiwa

b. Menipakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan

kerugian ( Herman Darmawi, 2000 : 17)

2.2.1.2 Macam-macam Risiko

Pada dasaruya terdapat dua jenis risiko dalam investasi, yaitu :

a. Unsystematic risk

Disebut juga risiko yang tidak sistematis. Risiko ini dapat

dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Risiko ini biasanya

diukur dengan standar deviasi (a).

b. Systematic risk

Disebut juga risiko sistematis. Risiko ini selalu ada dan tidak bisa

dihilangkan degan melakukan diversivikasi. Biasanya risiko ini

diukur dengan beta (j3).

Kedua jems risiko tersebut dapat lebih jelas dilihat pada gambar 2.1

dibawah ini:

Risiko Total

a,,

LFnsytemaric Risk

r

Systematic Risk

Gambar 2.1
Nf (junilali sekuriias daSampanofoiio)
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Dari uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat risiko yang bisa

dihilangkan dengan diversifikasi. Dikarenakan para pemodal bersikap risk-

averse (tidak menyukai risiko ) maka mereka cenderung akan memilih unmk

melakukan diversifikasi apabila mereka telah mengetahm bahwa dengan

diversifikasi tersebut mereka dapat meugurangi risiko. Sebagai akibatuya

semua pemodal akan melakukan hal yang sama. Dengan demikian risiko yang

hilang karena diversifikasi tersebut menjadi tidak relevan dalam perhitungan

risiko. Hanya risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasilah

yang menjadi relevan dalam perhitungan risiko. Sehingga risiko tidak lagi

diukur menggunakanstandar deviasi tetapi diukur dengan menggunakanbeta.

(Suad Husuan,2001: 162).

Selam itu risiko juga dapat dibagi lagi kedalam beberapa jenis, yaitu :

a. Risiko Investasi

Risiko investasi menipakan salah satu risiko yang pasti dihadapi

oleh manusia yang hidup dalam ekonomi keuangan.

b. Risiko Tingkat Bunga

Tingkat bunga tidak akan pernah stabil. Kapan saja bisa naik dan

kapan saja bisa turun. Hal ini akan berlangsung seterusnya.

c. Risiko Pasar

Risiko ini dapat timbul karena diakibatkan oleh harga pasar yang

tidak menentu. Adanya fluktuasi yang besar pada harga saham,

sehingga harga saliam tersebut berada jauh dibawah atau diatas

harga mtrinsiknya yang sering disebut harga buku dari saham.
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d. Risiko Perusahaan

Agar kita tidak menderita kerugian ketika kita berinvestasi dalam

hal ini membeli saham, maka kita hendaknya mengikuri

perkembangau perusaliaan dan hams mengenah seluk beluk

perusahaan kita agar nantinya dapat mengurangi resiko.

e. Risiko Politik

Dalam hal ini resiko yang timbul diakibatkan oleh keputusan

politikyang diambil oleh pemerintah

2.2.13 Risiko Investasi

Sudah kita ketahui bersama baliwa pada intinya investasi adalah

penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang

efisien selama periode waktu tertentu. Dengan adanya kesempatan produksi

yang efisien, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke produk

tersebut akan meningkatkan utility total dari sumber-sumber dana yang

digunakan dalam investasi tersebut.

Karakteristik investasi pada sekuritas adalah kemudahan untuk

membentuk portofolio investasi dimana pemodal dapat dengan mudah

melakukan diversifikasi atau penyebaran pada investasinya pada berbagai

kesempatan investasi. Maka dari itu perlu sekah memahanu proses

investasinya

♦ Proses Investasi

Dalam proses investasi ini menunjukkan bagaimana para pemodal

seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaim sekuritas apa yang
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akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut dan kapan investasi

tersebut akan dilaksanakan. Ada beberapa langkah yang hendaknya

dilakukan untukdapatmengambil keputusan tersebut:

• Menentukan Kebijakan Investasi

Tujuan dan banyaknya investasi yang dilakukan dapat ditentukan

dalam tahapan proses ini. Karena pada dasarnya ada hubungan

yang positif antara resiko dengan investasi, maka para pemodal

tidak bisa mengatakan bahwa tujuan investasinya adalah untuk

menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemodal juga

harus menyadari bahwa ada kemungkinan untuk menderita

kerugian sehingga tujuan investasi harus dinyatakan dengan baik

dalam keimtungan atau risiko.

Pemodal yang berani dan bersedia menanggung risiko yang lebih

besar, akan mengalokasikan dananya pada sebagian besar

sekuritas yang mempunyai risiko lebih tinggi. Begitu pula pada

pemilihan saham. Tentu saja mereka akan cendenmg memilih

saham dari perusahaan yang berisiko tinggi. Akan berlaku

sebaliknya apabila pemodal tidak bersedia menanggung risiko

yang tinggi. Mungkin mereka cendenmg akan memilih sebagian

besar investasinya pada obligasi dari perusahaan-perusahaan yang

dinilai aman. Jumlah dana yang diinvestasikan juga akan

mempengamlii keuntungan yang diharapkan dan risiko yang akan

ditanggung. Pemodal yang meminjam dana dan
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menginvestasikannya pada berbagai saham, akan menanggung

risiko yang lebih tinggi dari pemodal yang menggunakan seratus

persen modal sendiri.

• Analisis Sekuritas

Pada tahap ini berarti melakukan analisis terhadap individual atau

sekelompok sekuritas. Pemilihan sekuritas dilakukan berdasarkan

pemilihan risiko para pemodal (pemodal yang berani menanggung

risiko tinggi akan lebih memilih saham yang lebih berisiko), pola

kebutuhan kas (pemodal yang menginginkan penghasilan yang

tetap akan memilih saham yang membagikan deviden yang stabil),

dan sebagainya.

• Pembentukan Portofolio

Dalam tahap ini mulai dilakukan identifikasi sekuritas-sekuritas

mana yang akan dipilih, dan berapa proporsi/pembagian dana yang

akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Semakin

banyak sekuritas yang dipilih dimaksudkan agar dapat mengurangi

risiko yang ditanggung atas investasi yang dilakukan.

• Melakukan Revisi Portofolio

Pada tahap ini adalah pengulangan tiga tahap sebelumnya, yaim

menentukan kebijakan investasi ,analisis sekuritas dan

pembenmkan portofolio. Hal ini dilakukan dengan maksud apabila

memerlukan perabahan terhadap sekuritas yang telah dimiliki.

Jika dirasa sekuritas yang telah dimiliki sekarang kurang optimal
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dan tidak sesuai dengan preferensi pemodal, maka pemodal dapat

melakukan perubahan terhadap sekuritas-sekuritas yang

membentuk portofolio tersebut.

• Evaluasi Kmerja Portofolio

Pemodal melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio, baik

mengaiai tingkat keimtungan maupun resiko yang akan

ditanggung. (SuadHusnan,1998 : 39)

2.2.1.4 Ukuran Penyebaran

Risiko sering dinyatakan sebagai penyimpangan hasil yang diperoleh,

entah itu lebih besar ataupun lebih kecil. Maka dari itu perlu digunakan

ukuran penyebaran tertentu. Ukuran penyebaran ini dimaksudkan untuk

mengetahui seberapa jauh kemungkinan nilai yang akan lata peroleh nanfi

menyimpang dari nilai yang telah kita harapkan. Ukuran mi dapat digunakan

sebagai ukuran risiko.( Ibid:43)

2.2.2 Mengukur Beta

Beta menipakan suam pengukur volatihtas (volately) return suam

sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar.. Beta juga menipakan

pengukur risiko sistematis (systematic risk) dari suam sekuritas atau

portofolio reiatif terhadap resiko pasar. Volatihtas itu sendiri dapat

didefinisikan sebagai fluktuasi dari return-return suam sekuritas atau

portofolio dalam suatu periode waktu tertentu.( Jogiyanto,2000 : 237-238)
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Risiko yang layak dipertimbangkan dalam penilaian sekuritas adalah

risiko sistematis (systematic risk). Hal ini dikarenakan unsystematic risk bisa

diehminasi dengan menambah jumlah sekuritas dalam portofolio. Oleh sebab

itu, analisis perlu manaksir beta (/?) sebagai ukuran investasi, atau kepekaan

tingkat keuntungan terhadap perubahan-perubahan pasar. Hal ini sangat

penting bagi investor sebagai dasar untuk memperkirakan besamya risiko

maupun return investasi di masa depan. Perkembangan beta dari waktu

kewaktu tersebut dapat digunakan oleh investor untuk memperkirakan risiko

sistematis dimasa depan. Apabila beta bersifat stabil, maka beta saham juga

dapat diprediksi. Dengan demikian, beta yang stabil dan dapat diprediksikan

akan meningkatkan kehaudalan beta sebagai suam kompouen penting untuk

penentuan return dan strategi investasi yang telah dilakukan.

Beberapa teknik untuk memperkirakan beta dapat didasarkan pada:

I. Beta Historis

Beta suam sekuritas bisa dihitung dengan teknik estimasi yang

menggunakan beta historis. Beta yang dihitung berdasarkan beta

historis ini selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi atau

memperkirakan beta masa depan. Beta historis dapat dihitung dengan

menggunakan teknik regresi. Teknik regresi ini dalam mengestimasi

beta suatu sekuritas dapat dilakukan dengan menggunakan return-

return sekuritas sebagai variable dependen dan return-return pasar

sebagai variableindependen.
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Beta denganmenggunakan regresi diformulasikan :

Ri = ai + p]RID

Formulasi diatas didapatkan dengan mengasumsikan Rf konstan

( tidak berfluktuasi) selama periode penelitian. Regresi tersebut akan

mengliasilkau nilai a; ( ukuran return sekuritas i yang tidak

berhubungan dengan return pasar ) dan p\ (menunjukkan besar slope

yang mengindikasikan peningkatan return pada sekuritas i untuk

setiap kenaikan return pasar sebesar 1 % ). Lebih jelas dapat dilihat

pada gambar 2.2

Ri

Rm

Gambar 2.2

Beta Suam Saham

Karena koefisien regresi tidak Iain adalah kemiringan garis tersebut

maka semakin besar suartii beta saham, maka semakin curam
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kemiringan garis yang terdapat dalam gambar tersebut. Secara teoritis

dibuktikan bahwa garis regresi tersebut akan memotong titik nol

( Suad Husnan, 2001 : 167).

2. Beta Fundamental

Dalam peuggunaamiya beta tidak hanya dapat memperkecil jumlah

variable yang harus ditaksir dengan penggimaan dana ( beta histories)

yang telah disesuaikan lebih bisa diandaikan, akan tetapi juga dapat

untuk mengidentifikasi factor-faktor fundamental yang mempengamhi

beta tersebut. Beta menipakan ukuran resiko dari hubungan tingkat

keuntungan saham dengan pasar. Resiko ini berasal dari faktor

fundamental perusahaan dan faktor karakteristik pasar tentang saham

perusahaan tersebut Faktor yang mempengaruhi nilai beta tersebut

adalah (Jogianto,2000:252).

a. Cyclicality

Factor ini menunjukkan sebarapa jauh perusahaan dipengaruhi

kondisi perekonoinian. Perusahaan yang mempunyai beta yang

tinggi merupakan pemsahaan yang peka terhadap perubahan

kondisi perekonomian.

b. Operating Laverage

Menunjukkan proporsi biaya perusahaan yang merupakan biaya

tetap. Semakin besar proporsi maka semakin besar pula operating

laveragenya. Perusaha-ui dengan beta yang tinggi operating

laveragenyajugjsi akan tinggi, demikian pula sebaliknya.
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c. Financial Laverage

Perusahaan yang memiliki hutang berarti memiliki financial

leverage. Jika kita menaksir beta saham, maka kita menaksir beta

equity. Semakm besar proporsi hutang maka pemiliki modal

sendiri akan menanggung resiko yang paling besar. Maka dari itu

semakin tinggi financial laverage, semakin tinggi pula beta

equitynya.

Terdapat 7 macam variable yang menipakan variable

fundamental. Yaim vaeriabel yang berhungan dengan resiko,

karena beta merupakan pengukur dari resiko. Kemjuli variable

tersebut adalah :

a. Deviden Payout

Diukur sebagai deviden yang dibayarkan dibagi dengan laba

yang tersedia untuk pemegang saham umum. Apabila

perusahaan memotong deviden, maka dianggap sebagai tanda

yang buruk karena dianggap perusahaan membutuhkan dana.

Maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang negatif

anrarresiko dan devidenpayout

b. Asset Growth

Didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari aktiva total.

Variable ini diprediksi memiliki hubungan positifdengan beta.
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c. Laverage

Didefinisikan sebagai nilai buku total hutang jangka panjang

dibagi dengan total aktiva. Faktor injugamemiliki hubungan

yang positifdengan beta.

d. Liquidity

Diukur sebagai current ratio yaitu aktiva lancar dibagi hutang

lancar. Faktor ini memiliki hubungan negatifdengan beta.

e. Asset Size

Diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Variable ini

diprediksi mempunyai hubungan yang negatifdengan beta.

/ Earning Variabelity

Diukur dengan nilai deviasi standard dari PER atau ratio P/E.

Hubungan variable ini adalah positifdengan beta.

g. AccountingBeta

Diperoleh dari koefisien regresi dengan variable dependen

perubahan laba akuntansi dan variable independen adalah

perubahan indeks laba pasar untuk laba akuntansi portofolio

pasar. Variable inimemiliki hubungan yangpositif.

2.2.3.Tingkat Keuntungan Saham

Tmgkat keuntungan merupakan hasil yang diperoleh dari investasi.

Remm dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi

yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa datang. Return



23

realisasi adalah return yang sudah terjadi yangdidasarkan padadatahistories

Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja

perusahaan. Remm historis ini juga berguna sebagai dasar penentuan return

ekspektasidan risiko di masa datang.

2.2.4 Mengukur Tingkat Keuntungan Saham

Tingkat keuntungan saham dapat diukur dengan Capital gain (selisih

dari harga investasi sekarang dengan periode lalu) dan Deviden (keuntungan

para pemegang saham). Dari keduanya yang mudah diamati adalah capital

gain. Hal ini dikarenakan harga saham dari tiap sekuritas selalu

dipublikasikan, sehingga akan mudah sekah untuk melakukan pengukuran.

Berbeda dengan deviden yang tidak setiap saat dibagikan kepada para

pemegang saham. Sehingga fluktuasi dari deviden tidak dapat setiap saat

diamati. Dan akhirnya akan mempersuht proses pengukuran keuntungan yang

didasarkan pada deviden. Dengan demikian pengukuran tingkat keuntungan

akansangatrelevanjika menggunakan capital gain.

Secara umum terdapat beberapa pengukur return realisasi yang

banyak digunakan adalah:

a Return Total

Merupakan return keseluruhan dari suam investasi dalam suatu

periode tertentu. Return mi terdiri dari capital gain (loss) dan yield.

Capital gain adalah selisih dari harga investasi sekarang dengan harga

periode lalu. Yield menipakan prosentase penerimaan kas periode
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terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Untuk

saham, yield adalah prosentase deviden terhadap harga saham periode

berikutnya.

b. Return Relatif

Return total bisa bemilai negatif atau positif. Kadang untuk

perhitungan tertentu dibutuhkan nilai return yang bemilai positif. Relatif

return bisa digunakan dengan menambah nilai satu terhadap nilai return

totaL

c Return Kumulatif

Return total mengukur perubahan harga dari saham dan perubahan

pendapatan dari deviden yang diterima atau dengan kata lain mengukur

kemakmuran. Return total hanya mengukur perubahan kemakmuran pada

waktu tertentu saja, namun tidak mengukur keselurahan dari kemakmuran

yang dimiliki tersebut.

d. Return Disesuaikan

Return ini disebut juga return riil ( real return ) atau return yang

disesuaikan dengan inflasi.

e. Rata-rata Geometrik

Variable ini digunakan untuk menghitung rata-rata yang

memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu.

Rata-rata geometric ini akan lebih tepat digunakan dalam menghitung

rata-rata return surat-suratberharga.
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Kemudian untuk return ekspektasi dapat dihitung dengan

mengalikan masing-masing hasil dari masa depan dengan probabilitas

kejadiannya dan menjumlah semua produk perkalian tersebut.( Jogiyanto,

2000:126 ).

2.2.5 Indeks LQ 45

Indeks LQ 45 adalah salah satu indeks harga saham yang ada didalam

Bursa Efek Jakarta Indeks LQ 45 ini terdiri 45 saham dengan tingkat

likuiditas dan kapabilitas yang tinggi. Ada beberapa kiteria dan seleksi yang

harus dipenuhi oleh saham-saham agar dapat masuk dalam jajaran saham LQ

45, yaim sebagai berikut:

a. Masuk dalam ranking 60 besar dari total transaksi saham di pasar

reguler ( rata-rata nili transaksi selama 12 bulan terakhir)

b. Ranking berdasar kapitalisasi pasar ( rata-rata kapitalisasi pasar

selama 12 bulan terakhir)

c. Telah tercatat di BEJ rninimum 3 bulan

d. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhan

e. Fluktuasi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler

Saham-saham yang telah masuk dalam jajaran saham LQ 45 akan terus

diawasi dan setiap 6 bulan sekah mengalami perubahan ( Februari dan

Agustus). Apabila terdapat saham yangsudah tidak masuk dalam kriteria

yang sudah ditentukan maka akan diganti dengan saliam lain yang

memenuhi syarat-syarat yang ada. Dari pihak BEJ sendiri memiliki
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komite penasehat yang terdiri para ahli dari BAPEPAM, universitas, dan

professional di setiap bidang pasar modal dalam penentuan saham-saham

yang termasuk dalam golongan LQ45 ini.

2.2.6 Capital Asset Pricing Model ( CAPM )

Capital Asset Pricing Model ( CAPM) adalah suatu model yang

dikembangkan dalam rangka untuk menjelaskan keadaan keseimbangan
hubungan antara resiko setiap asset apabila pasar dalam keadaan ekuilibrium
( seimbang).

Keadaan ekuilibrium pasar terjadi pada saat kondisi pasar pada waktu

harga-harga aktiva berada ditingkat yang tidak memberikan insentif lagi
untuk melakukan perdagangan spekulatif(Jogiyanto, 2000 :314).

Model CAPM yang digunakan adalah :

Rit = «i-j-PiRM + eil

Keterangan:

R« : tingkat keuntungan saham i

«i : bagian dari tingkat keuntungan saham i yang tidak
dipenganihi oleh penibahan pasar. Variable ini
merupakan variable acak.

Pi : parameteryang mengukur perubahan pada Ri jika terjadi
perubahan Rm

Rm : tingkat keuntungan pasar

est : menunjukkan elemen acak dan mempunyai pengharapan
sebesarnol.
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Model diatas digunakan dengan asumsi Rf tetap (tidak berfluktuasi)

selam satu tahun.

Kemudian secara terpisah Sharpe dan Limer telah berhasil

menimuskan keseimbangan umum yang dikenal dengan Capital Asset

Pricing Model ( CAPM). Penyusunan model tersebut didasarkan pada

serangkaian asumsi yang sekilas mungkin saja terlihat kurang realistis.

Asumsi-asumsi yang dipergunakan sebagai berikut:

a. Diasumsikan tidak ada biaya transaksi. Dengan demikian pemodal

bisa membeli atau menjual sekuritas tanpa menanggung biaya

transaksi

b. Diasumsikan bahwa investasi sepenuhnya dapat dipecah-pecah.

Artinya pemodal dapat melakukan investasi sekecil apapun pada

setiap jenis sekuritas.

c. Diasumsikan tidak terdapat pajak penghasilan bagi para pemodal.

Dengan demikian pemodal akan merasa indifferent antara

memperoleh deviden atau capital gains. Pemodal dikatakan

memperoleh capital gains jika terjadi kenaikan harga saham, dan

capital loss jika terjadipenurunansaham.

d. Diasumsikan bahwa para pemodal tidak bisa mempeugarulii harga

saham dengan tindakan membeli atau menjual saliam. Asumsi ini

analog dengan asumsi persaingan sempurna dalam teori ekonomi.

Meskipun tidak ada pemodal individual yang bisa mempengaruhi
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harga, tindakan pemodal secara keseluruhan akan mempengaruhi

harga

e. Para pemodal diasumsikan akan bertindak semata-mata atas

pertimbangan expected value dan deviasi standar tingkat keuntungan

portofolio. Dengan kata lain, dengan mengambil keputusan portofolio

mereka menggunakan kerangka acuan sebagaimana yang telah

dibicarakan pada bab-bab di depan.

/ Diasumsikan bahwa parapemodal bisa melakukan short sales,

g. Diasumsikan terdapat riskless lending and borrowing rate, sehingga

pemodal bisa menyimpan dan meminjam dengan tingkat bunga yang

sama

//. Pemodal diasumsikan mempunyai pengharapan yang homogen. Ini

berarti bahwa pemodal sepakat tentang expected return, deviasi

standar, dan koefisien korelasi antar tingkat keuntungan. Disamping

itu mereka hanya berkepentingan dengan rata-rata dan variance

tingkat keuntungan periodeyangsama

/. Diasumsikan baliwa semua aktuva bisa diperjual belikan ( Swid

Husnan,2001: 160-161).

Keadaan yang kurang realistis dari asumsi tersebut dikarenakan hal itu

sulit ditemui pada kenyataannya CAPM perlu dipelajari karena merupakan

model yang dapat menggambarkan ataupun memperkirakan realitas di pasar

yang beragam yang dapat membantu menyederhanakan gambaran reahtas
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hubungan keuntungan dan resiko dalam kenyataan yang terkadang sangat

kompleks. Asumsi tersebut dapat dinilai apabila model yang digunakan dapat

menjelaskan reahtas. Maka dari itu, perlu diadakan peninjauan kembali

terhadap asumsi-asumsi tersebut untuk disuaikan dengan reahtas yang ada.

Apabila kesemua asumsi tersebut dapat dipenuhi maka pasar yang

seimbang dapat terbentuk. Dengan demikian, abnormal return dari tingkat

harga yang dibentuk, termasuk bagi investor yang melakukan spekulatiftidak

dapat diperoleh oleh investor.

2.2.7 Hubungan Resiko dan Keuntungan dalam Lingkup CAPM

CAPM merupakan suam model untuk menentukan harga suam asset,

model ini mendasarkan diri pada kondisi seimbang. Pada kondisi seimbang

tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal untuk saham akan

dipenganihi oleh risiko saham tersebut. Pengukuran risiko dalam lingkup

CAPM menggunakan beta sebagai pengukur risiko dan bukan lagi

menggunakan standar deviasi tingkat keuntungan. Hal ini sesuai dengan teori

portofolio yang menyatakan bahwa jika pemodal melakukan diversifikasi

(penyebaran investasi) dengan baik, maka pengukur risiko adalah sumbangan

risiko dari saham ke dalam portofolio. Apabila pemodal memegang portofolio

pasar, maka sumbangan risiko ini tidak lain adalah beta. ( Suad Husnan^OOl

: 178).

Telah kita ketahui bahwa investasi yang efisien adalah investasi yang

memberikan risiko tertenm dengan tingkat keuntungan yang terbesar, atau
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dengan tingkat keuntungan tertentu dengan risiko terkecil. Hal ini berarti,

apabila terdapat dua usulan investasi yang memberikan keuntungan yang

sama namun memiliki risiko yang berbeda, maka investor yang rasional akan

memilih investasi yang memiliki risiko yang lebih kecil. Dikarenakan nilai

suam aktiva salah saruuya terganrung pada tingkat keuntungan yang layak

(=r) investasi atau aktiva tersebut, maka CAPM dipergunakan untuk

menentukan berapa r yang layak untuk suam investasi dengan mengingat

risiko investasi tersebut (Suad Husnan,200l : 169).

Hmgga saat ini beta menipakan konsep yang sangat penting dalam

manajemen portofolio. Beta merupakan suatu mekanisme kontrol terhadap

risiko yang masiii banyak dipergunakan karena sesuai dengan konsep CAPM,

beta mempunyai hubungan yang kuat dengan tingkat keuntungan suam

investasi. Hubungan risiko dan tingkat keuntungan dapat digambarkan seperti

pada gambar 2.3. Pada gambar tersebut sumbu tegak memmjukkan tingkat

keuntungan dari suam investasi, dan sumbu datamya adalah rsiko ( diukur

dengan beta ). Garis yang menghubungkan antara kedua titik ini disebut

Security Market Line .Tingkat keuntungan dari investasi lamnya akan berada

pada garis tersebut sesuai dengan beta investasi dimana semakin besar

betanya semakin besar pula tingkat keuntungannya ( Suad Husnan, 2001 :

170).
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Security Market Line

23 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dinimuskan, maka hipotesis

penehtian yang akan dhiji dalam penelitian ini adalah :

• diduga terdapat hubungan yang positif antara risiko dan tingkat

keuntungan pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks LQ 45 tahun

2003


