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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke 

aktiva produktif selama periode waktu tertentu, Jogiyanto (2010). Dengan 

demikian diharapkan penundaan konsumsi itu dapat memberikan suatu bentuk 

pengembalian kepada pihak yang melakukan kegiatan investasi sehingga 

memberikan tambahan utilitas kepada investor. Salah satu bentuk investasi adalah 

membeli kepemilikan suatu perusahaan dengan membeli sahamnya pada pasar 

modal atau lebih dikenal dengan nama bursa efek. Secara formal pasar modal 

merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal 

sendiri, baik diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, Husnan, 

Suad (2005). Ada beberapa pertimbangan bagi investor dalam menginvestasikan 

kekayaannya pada bursa efek, diantaranya adalah tingkat pengembalian (return) 

dan risiko (risk) dari suatu aktiva. Investor sangat peka terhadap perubahan harga 

aset yang diinvestasikannya. Hal ini dikarenakan adanya harapan terjadi capital 

gain yang merupakan salah satu komponen dari return suatu saham sehingga 

memberikan keuntungan bagi investor. Tentunya pergerakan harga saham yang 

fluktuatif memberikan suatu ketidakpastian yang tinggi akan return di masa yang 

akan datang, sehingga semakin fluktuatif suatu saham maka semakin besar risiko 
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saham tersebut. Seorang investor yang mempunyai sifat risk-averse memiliki 

kecenderungan menjauhi risiko. Secara rasional investor tipe ini akan memilih 

suatu investasi yang bebas risiko dengan tingkat keuntungan yang relatif sama. 

Untuk memperkecil risiko investor juga melakukan diversifikasi terhadap saham 

yang dimilikinya sehingga terbentuk suatu portofolio yang berisi kumpulan 

saham-saham. Proses manajemen portofolio ini merupakan langkah-langkah 

terintegrasi yang dilakukan dengan sikap yang konsisten untuk menciptakan dan 

menjaga agar portofolio yang ada memberikan tingkat return sesuai dengan 

ekspektasi klien, Maginn, John L. (2007). Perkembangan model yang berusaha 

menjelaskan bagaimana hubungan antara risiko dengan return suatu saham 

dimulai dari Markowitz (1952) dengan teori portofolio modern. Teori ini 

kemudian menjadi dasar berbagai model equilibrium pasar dan menjadi revolusi 

manajemen portofolio. Selanjutnya Sharpe (1964) dan Lintner (1965) 

mengembangkan sebuah model yang dikenal dengan istilah Capital Aset Pricing 

Model (CAPM). Model ini menjelaskan return suatu aset dipengaruhi oleh risiko 

pasar (market risk factor). Selama ini banyak sekali praktisi keuangan 

menggunakan model tersebut untuk melakukan penilaian aset. 

Model CAPM tersebut ternyata secara empiris tidak sesuai dengan teori 

yang ada. Secara teoritis CAPM banyak menggunakan berbagai asumsi yang 

secara realistis tidak mungkin terjadi sebab setiap investor memiliki ekspektasi 

yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain. Penelitian yang dilakukan 

oleh Banz (1981) menemukan bahwa ternyata perusahaan dengan ukuran kecil 

(small size) ternyata memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar. Tidak 
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ada dasar teori yang pasti atas fenomena yang ditemukan oleh Banz tersebut atau 

dikenal dengan istilah size-effect. Selain itu ditemukan juga beberapa anomali 

seperti penelitian Keim (1983) yang menemukan ada sekitar separuh dari 

abnormal return terjadi pada bulan Januari. Penemuan ini dikenal juga dengan 

istilah January Effect. Beberapa penelitian lain juga menyatakan CAPM gagal 

untuk menjelaskan penilaian aset secara empiris. Guo, H. (2004), menyatakan 

CAPM gagal untuk menjelaskan prediksi return pada saham. Arnott, R.D. (2005), 

CAPM gagal secara pengamatan empiris baik teoritis dan bukti empiris salah. 

Bartholdy, J. (2005) tidak berhasil membuktikan CAPM mampu memprediksi 

return saham.  

Ross (1976) mengembangkan model Arbitrage Pricing Theory (APT) 

sebagai model alternatif CAPM. Model ini menyatakan suatu aset keuangan yang 

memiliki karakteristik sama akan memberikan return yang sama. Arbitrage terjadi 

jika ternyata dua aset dengan karakteristik yang sama ternyata return keduanya 

berbeda sehingga investor akan cenderung membeli aset dengan harga yang lebih 

murah lalu menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Selisih dari harga tersebut 

menjadi keuntungan bagi arbitrator. Dalam penelitian Nopbhanon (2009) model 

ini memang jarang sekali digunakan dikarenakan elemen-elemen dari model 

tersebut disesuaikan dengan kondisi ekonomi di negara masing-masing. Fama dan 

French (1992) juga melakukan penelitian untuk menjawab fenomena size-effect 

tersebut dan menyimpulkan bahwa ada 2 faktor lagi yang perlu diperhitungkan 

dalam menghitung return suatu saham, yaitu size dan market value. Model ini 

dikenal dengan nama model 3 faktor (tree factor model). Beberapa penelitian juga 
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membandingkan model 3 faktor ini dengan CAPM, seperti yang dilakukan 

Nopbhananon (2009) pada bursa saham Thailand yang membandingkan model 

CAPM dengan model 3 faktor dan berkesimpulan model 3 faktor lebih mampu 

menjelaskan tingkat pengembalian pada bursa saham Thailand dibandingkan 

CAPM. Hardianto, Damar (2009) pada bursa saham Indonesia yang 

berkesimpulan model 3 faktor lebih mampu menjelaskan return pada bursa saham 

Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas dan masih sedikit pengujian model Fama dan 

French tersebut di bursa saham Indonesia, maka peneliti melakukan penelitian 

untuk menyelidiki apakah model 3 faktor Fama dan French juga berlaku pada 

pasar dan perusahaan publik non keuangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Perusahaan publik sektor keuangan 

dikeluarkan dari obyek penelitian karena perusahaan ini memiliki financial 

leverage yang tinggi, di mana perusahaan menggunakan hutang dalam proporsi 

yang besar.  Dalam menaksir beta saham, maka yang ditaksir adalah beta equity-

nya, semakin besar hutang yang digunakan, maka semakin besar financial 

leverage-nya yang akan menimbulkan bias di dalam penelitian ini. Semakin tinggi 

financial laverage maka hal tersebut akan mempengaruhi besarnya arus kas 

perusahaan karena adanya pembayaran beban bunga. Sehingga akibatnya 

meningkatkan fluktuasi arus kas yang berarti semakin tinggi risiko karena akibat 

financial laverage, sedangkan penelitian ini meneliti risiko sebagai dampak dari 

fluktuasi harga saham.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

 Dalam menguji bukti empiris yang ditemukan oleh Fama dan French pada 

Bursa Efek Indonesia maka penelitian ini menetapkan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh excess return pasar terhadap excess return  

portofolio saham perusahaan publik non keuangan yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Apakah terdapat pengaruh dari faktor market , size dan value terhadap excess 

return portofolio saham. 

3. Apakah kemampuan model Fama dan French dalam menjelaskan rata-rata 

return portofolio saham lebih baik dibandingkan model CAPM. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Penelitian ini membahas pengujian terhadap model Fama French terhadap 

excess return pada perusahaan publik non keuangan di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2005 sampai dengan 2009. Maka batasan masalah penelitian 

ditetapkan sebagai berikut: 

1. Pembahasan pengaruh excess return pasar terhadap excess return portofolio 

saham perusahaan terbuka non keuangan di Bursa Efek Indonesia 

menggunakan data periode tahun 2005 sampai dengan 2009. 

2. Tinjauan pengaruh faktor market, size, dan value terhadap excess return 

portofolio saham perusahaan publik non keuangan di Bursa Efek Indonesia 

menggunakan data periode 2005 sampai dengan 2009. 
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3. Perbandingan kemampuan model Fama dan French dalam menjelaskan  rata-

rata excess return portofolio saham dibandingkan dengan model CAPM 

menggunakan data periode 2005 sampai dengan 2009. 

4. Perusahaan yang diambil menjadi sampel adalah perusahaan publik non 

keuangan di Bursa Efek Indonesia. 

5. Perusahaan publik yang memiliki book-to-market rasio dengan nilai positif saja. 

6. Perusahaan yang secara konsisten tetap listing pada Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2005 sampai dengan 2009. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh excess return pasar terhadap excess return 

portofolio saham pada perusahaan publik non keuangan di Bursa Efek 

Indonesia pada periode tahun 2005 sampai dengan 2009. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor market, size dan value terhadap excess 

return portofolio saham pada perusahaan publik non keuangan di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2005 sampai dengan 2009. 

3. Untuk mengetahui kemampuan model Fama dan French dalam menjelaskan 

rata-rata excess return portofolio saham dibandingkan dengan model CAPM 

pada perusahaan publik non keuangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2005 sampai dengan 2009. 
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1.5.  Manfaat Penelitan 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai: 

1. Bahan referensi untuk penelitian lebih dalam tentang pengaruh risiko terhadap 

return sehubungan dengan faktor-faktor market, size, dan value seperti model 

yang disarankan oleh Fama dan French terutama pada Bursa Efek Indonesia. 

2. Bahan referensi bagi para investor untuk memahami risiko saham yang tidak 

hanya dilihat dari beta saham perusahaan terkait tetapi juga melihat pengaruh 

faktor market, ukuran perusahaan (size) dan nilai (value) dari saham. 

3. Paduan dan pedoman bagi investor dalam mengalokasikan dananya di pasar 

modal. 

 

1.6.  Metode dan Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul Perbandingan Return 

Portofolio dengan Fama dan French Three Factor Model dan Capital Aset Pricing 

Model (CAPM) adalah sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian, 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, maksud dan tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II. TELAAH LITERATUR 

Bab ini menjabarkan tentang landasan teori yang relevan dengan penelitian, 

pembahasan, definisi dan model matematis yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 

terdahulu beserta teori, metodologi, kelemahan, ketidakkonsisten teori-teori, dan 

hasil-hasil temuan terdahulu. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjabarkan tentang gambaran singkat objek penelitian, penjelasan 

mengenai objek penelitian, data yang digunakan dalam penelitian, metode 

penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan 

sampel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengukur hasil 

penelitian. 

 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil penelitian dari tahap analisis, desain, hasil pengujian 

dan implementasinya berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan atau 

kuantitatif. Selain itu bab ini juga menyajikan hasil analisis secara ringkas padat 

serta disertai pernyataan mengenai temuan-temuan yang signifikan sewaktu 

melakukan analisis. 
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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban atas masalah yang dipaparkan 

dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi saran yang merupakan 

manifestasi dari penulis atas sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk 

dilaksanakan pada penelitian selanjutnya. 
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