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BAB III 

METODE PENELITAN 

3.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah model Fama dan French (model 3 faktor) dan 

model CAPM yang diuji dengan menggunakan data harga dan return saham-

saham yang terdaftar di BEI non keuangan selama periode 2005 hingga tahun 

2009. Data harian saham diperoleh dari ISMD (Indonesian Security Market 

Database), selain itu penulis juga mengambil data market capitalization dan 

book-to-market dari ICMD (Indonesian Capital Market Directory), untuk data 

risk free rate penulis mengambil dari laporan bulanan Bank Indonesia berupa data 

SBI dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Berikut ini adalah daftar perusahaan 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini: 

 

Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian 

AALI AQUA BNBR CNKO DYNA GJTL INCO KAEF 

ADHI ARNA BRAM CNTX EKAD GMTD INDF KARK 

ADMG ARTI BRNA CPDW ELTY HDTX INDR KBLI 

AIMS ASGR BRPT CPIN ENRG HERO INDS KBLM 

AISA ASII BTEK CTBN EPMT HEXA INKP KDSI 

AKKU ATPK BTON CTRS ESTI HITS INTA KICI 

AKPI AUTO BUDI DART ETWA HMSP INTP KIJA 

AKRA BATA BUMI DAVO FAST IDKM ISAT KKGI 

ALFA BAYU CEKA DLTA FASW IGAR JECC KLBF 

ALKA BHIT CENT DNET FISH IIKP JIHD KONI 

ALMI BIPP CITA DOID FMII IKAI JPFA KPIG 

AMFG BKSL CKRA DPNS FORU IKBI JPRS LAMI 

ANTA BLTA CLPI DSFI GDYR IMAS JRPT LAPD 

ANTM BMSR CMNP DUTI GEMA INAF JSPT LION 

APLI BMTR CMPP DVLA GGRM INAI JTPE LMAS 

Perbandingan Perhitungan..., Andreas Kiky, FSD UMN, 2012



33 

 

 

LMPI META PICO RALS SMAR STTP TMPO 

LMSH MITI PJAA RBMS SMCB SUGI TOTO 

LPCK MLBI PLAS RDTX SMDM SULI TRST 

LPIN MLPL PLIN RICY SMDR TBLA TSPC 

LPKR MPPA PNSE RIGS SMGR TBMS TURI 

LPLI MRAT POOL RMBA SMRA TCID ULTJ 

LSIP MTDL PRAS RODA SMSM TGKA UNIC 

LTLS MTSM PSDN SCCO SOBI TINS UNIT 

MAMI MYOR PTBA SCMA SONA TIRA UNSP 

MAPI MYTX PTRA SDPC SPMA TIRT UNTR 

MBAI NIPS PTRO SHID SQBI TKGA UNVR 

MDLN OMRE PTSP SIIP SQMI TKIM VOKS 

MDRN PANR PUDP SIMA SRSN TLKM WAPO 

MEDC PBRX PWON SIPD SSIA TMAS ZBRA 

MERK PGAS PYFA SKLT SSTM TMPI 

 

3.2.  Metode Penelitian 

Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan penelitian: 

1. Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan publik non keuangan 

yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun 

(2005 sampai 2009). Pengambilan sampel perusahaan publik non 

keuangan didasarkan penelitian Connor dan Sehgal (2001). 

2. Selain itu penelitian ini juga menghilangkan perusahaan yang ternyata 

memiliki nilai book-to-market yang negatif seperti yang dilakukan oleh 

Fama dan French (1992) dengan tujuan agar tidak bias dalam 

mengelompokan saham berdasarkan book-to-market.  

3. Perusahaan akan dikelompokan terlebih dahulu berdasarkan ukuran 

yang didasarkan pada market capitalization. Dari semua market 

capitalization akan diambil nilai median yang dijadikan acuan untuk 
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membagi saham perusahaan menjadi 2 kategori yaitu S untuk 

perusahaan dengan size kecil (small) dan B untuk perusahaan dengan 

size besar (big). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Fama 

dan French (1993) dan Hardianto, Damar (2009). 

4. Berdasarkan Fama dan French (1993) dan Nopbhanon (2009), 

perusahaan dengan ukuran kecil tersebut dikelompokkan lagi 

berdasarkan value yang diukur dengan book-to-market perusahaan. 

Book-to-market dibagi menjadi 3 bagian yaitu 30% untuk value yang 

rendah (low), 40% untuk value yang menengah (medium), dan 30% 

untuk value yang tinggi (high). Sehingga akan terbentuk  6 grup 

portofolio yaitu BH (Big-High), BM (Big-Medium), BL (Big-Low), SH 

(Small-High), SM (Small-Medium), SL (Small-Low). 

 

3.3.  Variabel Penelitian 

Berdasarkan model CAPM oleh Husnan, Suad (2009:170) variabel 

penelitian untuk model CAPM adalah excess return market sebagai independent 

variable dan excess return portofolio j sebagai dependent variable.  

�� =	�( + )�* −	�(+ � 

Jika model ini diuji menurut Tandelin, Eduardus (2010) dapat dimodifikasi 

menjadi: 


�� − �(� = 	?� +  �)�* −	�(+ + �� 

Di mana : 

Ri – Rf : excess return portofolio i 
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Rm – Rf : excess return pasar 

α : besarnya excess return portofolio i saat excess return 

market 0 

βj : sensitivitas portofolio i terhadap perubahan pasar 

ei : random residual error 

Fama dan French (1992) menemukan bahwa excess return portofolio 

selain dipengaruhi oleh faktor market, juga ternyata dipengaruhi oleh faktor size 

dan value. Oleh karena itu berdasarkan model Fama dan French (1992) 

dirumuskan sebuah model baru yang dikenal dengan model tiga faktor: 


"� − "$%� = �� + &�
"* − "$%� + 1�
"2*3� + 4�
"5*6� + �� 

Di mana : 

Ki =  historical realized return saham i 

KRF =  historical realized return aset bebas risiko (risk free asset) 

KM =  historical realized return pasar  

KSMB = historical realized return portofolio saham kecil (small) 

dikurangi dengan return portofolio saham besar (big) 

KHML = historical realized return portofolio saham book-value tinggi 

(high) dikurangi return portofolio saham book-value rendah 

(low) 

ai =  vertical axis intercept term pada saham i 

bi,ci,di = slope coefficients pada saham i 

ei =  random error 
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Maka variabel yang ditambahkan untuk model ini adalah faktor size dan 

faktor value yang tercermin dari KSMB dan KHML. Portofolio akan dibentuk 

berdasarkan 6 grup seperti yang telah dijabarkan di bab 3.3. mengenai metode 

penelitian. Berikut ini adalah deskripsi dari 6 grup portofolio yang terbentuk: 

1. B/H terdiri dari saham-saham dengan size besar (B) dan juga berada 

pada kategori saham dengan rasio book-to-market tinggi (H). 

2. B/M terdiri dari saham-saham dengan size besar (B) dan juga berada 

pada kategori saham dengan rasio book-to-market medium/sedang 

(M). 

3. B/L terdiri dari saham-saham dengan size besar (B) dan juga berada 

pada kategori saham dengan rasio book-to-market rendah (L). 

4. S/H terdiri dari saham-saham dengan size kecil (S) dan juga berada 

pada kategori kelompok saham dengan rasio book-to-market tinggi 

(H). 

5. S/M terdiri dari saham-saham dengan size kecil (S) dan juga berada 

pada kategori kelompok saham dengan rasio book-to-market 

medium/sedang (M). 

6. S/L terdiri dari saham-saham dengan size kecil (S) dan juga berada 

pada kategori kelompok saham dengan rasio book-to-market rendah 

(L). 

Tambahan independent variable untuk model Fama dan French ini adalah: 

1. Small minus Big (SMB) berfungsi untuk mencerminkan faktor risiko 

dari return yang berhubungan dengan faktor size (ukuran perusahaan). 
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SMB adalah selisih setiap bulan antara rata-rata return dari tiga 

portofolio saham kecil (S/L, S/M, dan S/H) dan rata-rata return dari 

tiga portofolio saham besar (B/L, B/M dan B/H). Hal ini merupakan  

perbedaan antara return dari portofolio saham kecil dan portofolio 

saham besar dengan weighted-average return yang sama.  

b. High Minus Low (HML) berfungsi untuk mencerminkan faktor risiko 

dari return yang berhubungan dengan faktor value (book-to-market). 

HML adalah selisih setiap bulan antara rata-rata return dari dua 

portofolio saham tinggi (S/H dan B/H) dan rata-rata return dari dua 

portofolio rendah (S/L dan B/L). 

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dengan 

teknik obeservasi dari data harga harian saham-saham yang dikumpulkan oleh 

ISMD. Saham-saham yang digunakan sebagai sampel merupakan perusahaan 

terbuka non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005 

hingga 2009. Indeks Harga Saham Gabungan pada periode yang sama serta data 

risk free rate yang diambil dari laporan bulanan Bank Indonesia. Untuk data 

market capitalization dan book-to-market diambil dari ICMD (Indonesia Capital 

Market Directory) tahun 2005 sampai tahun 2010. IHSG digunakan sebagai proxy 

untuk menghitung return pasar karena IHSG mencerminkan kondisi pasar modal 

Indonesia. 
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3.5. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian diambil dengan pertama-tama mengklasifikasi 

perusahaan menjadi 2 kategori yaitu sektor keuangan dan sektor non keuangan. 

Maka perusahaan dengan sektor industri keuangan dikeluarkan karena 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 pada akhirnya akan menimbulkan bias di dalam penelitian ini. 

Setelah itu memilih perusahaan yang secara konsisten selama periode penelitian 

dari tahun 2005 sampai tahun 2009  yang tetap listing di Bursa Efek Indonesia. 

Tahap terakhir adalah perusahaan dengan book-to-market yang negatif 

dikeluarkan dari penelitian karena nilai yang negatif bisa menimbulkan bias dalam 

mengklasifikasi value perusahaan. 

 

3.6.  Teknik Analisis Data 

1.  Pembentukan Portofolio 

Portofolio saham dibentuk berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fama dan French (1992), penelitian Connor dan Sehgal (2001) dan penelitian 

Petrus (2006). Pertama-tama perusahaan dikelompokan sesuai dengan ukuran 

yang diukur dengan market capitalization setiap akhir tahun ke-t dari tahun 2005 

sampai tahun 2009. Dari semua market capitalization akan diambil nilai median 

yang dijadikan acuan untuk membagi saham perusahaan menjadi 2 kategori yaitu 

S untuk perusahaan dengan size kecil (small) dan B untuk perusahaan dengan size 
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besar (big). Selanjutnya perusahaan dengan ukuran kecil tersebut dikelompokkan 

lagi berdasarkan value yang diukur dengan book-to-market perusahaan. Book-to-

market dibagi menjadi 3 bagian yaitu 30% untuk value yang rendah (low), 40% 

untuk value yang menengah (medium), dan 30% untuk value yang tinggi (high). 

Sehingga akan terbentuk  6 grup portofolio yaitu BH (Big-High), BM (Big-

Medium), BL (Big-Low), SH (Small-High), SM (Small-Medium), SL (Small-Low). 

Setelah memperoleh 6 grup portofolio, berdasarkan penelitian oleh Fama 

dan French (1996) Connor dan Sehgal (2001), dan Petrus (2006)  Equally-

weighted returns digunakan karena metode ini menurut Fama dan French (1996) 

akan membuat model Fama dan French – Three Factor Model berfungsi lebih 

baik jika dibandingkan dengan metode perhitungan value-weighted. Equally-

weighted bulanan dari 6 portofolio yang telah dibentuk tersebut dihitung dari 

bulan Januari tahun t sampai dengan bulan Desember tahun t, yang akhirnya 

portofolio-portofolio tersebut akan dibentuk kembali dan dilakukan penyesuaian 

kembali pada akhir bulan Desember tahun t. 

Small minus Big (SMB) berfungsi untuk mencerminkan faktor risiko dari 

return yang berhubungan dengan faktor size (ukuran perusahaan). SMB adalah 

perbedaan setiap bulan antara rata-rata sederhana return dari tiga portofolio saham 

kecil (S/L, S/M, dan S/H) dan rata-rata return dari tiga portofolio saham besar 

(B/L, B/M dan B/H). Hal ini merupakan  perbedaan antara return dari portofolio 

saham kecil dan portofolio saham besar pada weighted-average return yang sama. 

Oleh karena itu SMB telah bersih dari pengaruh B/M dan terfokus pada perbedaan 

dari perilaku antara saham kecil dan saham besar.  
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High Minus Low (HML) berfungsi untuk mencerminkan faktor risiko dari 

return yang berhubungan dengan faktor value (book-to-market equity). HML 

adalah perbedaan setiap bulannya antara rata-rata sederhana return dari dua 

portofolio saham tinggi (S/H dan B/H) dan rata-rata return dari dua portofolio 

rendah (S/L dan B/L). HML yang dibentuk juga telah terbebas dari efek size dan 

terfokus pada perbedaan dari perilaku antara saham tinggi dan saham rendah. 

 

2.  Uji Normalitas Data 

Data dikatakan terdistribusi normal menurut Lind (2008) jika memiliki 

karakteristik berbentuk seperti lonceng dengan satu puncak di tengah-tengah 

distribusi, berbentuk simetri jika dipotong tepat pada tengah distribusi, dan 

terdistribusi asymptotic yang berarti mendekati sumbu x tapi tidak pernah 

memotong atau menyentuh sumbu x. Menurut Sunyoto, Danang (2011) 

persamaan regresi yang baik harus memiliki data variabel bebas / independent (X) 

dan variabel terikat/ dependent (Y) terdistribusi secara normal atau mendekati 

normal. Uji normalitas menurut Agusyana, Yus (2011) dapat dilakukan dengan 

melakukan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan software SPSS 19. 

Hasil signifikansi menjadi acuan apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. 

H0 = tidak terdapat perbedaan antara distribusi data dengan distribusi normal. 

H1 = terdapat perbedaan antara distribusi data dengan distribusi normal.  

Dengan tingkat kepercayaan 95%, maka nilai signifikansi yang < 0.05 berarti 

tolak H0 sehingga kita dapat mengambil kesimpulan terdapat distribusi data tidak 

normal. 
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3.  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diterapkan pada persamaan regresi berganda dengan 

variabel bebas / independent yang berjumlah lebih dari satu. Uji asumsi klasik 

terdiri atas 3 jenis pengujian sebagai berikut: 

a. Uji Multikolinearitas 

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengukur keeratan antar 

variabel bebas tersebut dengan koefisien korelasi. Jika ternyata terjadi 

korelasi yang tinggi antar variabel bebas tersebut maka persamaan regresi 

menjadi tidak baik. Menurut Gujarati, Damodar (2004) dalam menilai 

multikolinearitas digunakan nilai VIF (variance inflation factor) yang 

menunjukan kecepatan pertambahan varian dan kovarian. Idealnya nilai 

VIF harus < 10 sebab semakin kecil besar nilai VIF maka pengaruhnya 

akan meningkatkan kovarian secara drastis. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan regresi berganda yang baik menurut Sunyoto, Danang (2011) 

memiliki varian residual yang sama. Jika ternyata data memiliki varian 

residual yang tidak sama maka artinya terjadi heteroskedastisitas. Dengan 

menggunakan SPSS, untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan 

scatter plot. Jika ternyata hasil output SPSS menunjukkan titik-titik data 

menyebar dan tidak memiliki pola yang teratur maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah terjadi 

korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Analisis 

regresi digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat sehingga tidak boleh ada korelasi antara data pengamatan 

sekarang dengan data periode sebelumnya. Uji autokorelasi hanya 

dilakukan hanya pada data time-series. Untuk melihat terjadi atau tidak 

autokorelasi dengan SPSS, digunakan uji Durbin-Watson. Berdasarkan 

Gujarati, Damodar (2004 : 469) berikut ini adalah lima himpunan daerah 

untuk nilai Durbin-Watson.  

Gambar 3.1. Grafik Durbin-Watson 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Gujarati, Damodar. 2004. Basic Econometrics) 

Menerima H0 atau H*0 

atau kedua-duanya 

Daerah 

Keragu- raguan 

Daerah 

Keragu-raguan 

Menolak H*0 

Bukti 

autokorelasi 

negatif 

0 dL dU 2 4 - dU 4 - dL 4 

Legenda 

  H0  :  Tidak ada autokorelasi positif 

  H*0  :  Tidak ada autokorelasi positif 

Menolak H0 

Bukti 

autokorelasi 

positif 
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Berdasarkan gambar di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Jika 0 < d < dL, dengan H0 = tidak ada autokorelasi positif, maka 

keputusan yang diambil tolak H0, terjadi autokorelasi positif. 

b. Jika dL ≤ d ≤ dU, dengan H0 = tidak ada autokorelasi positif, maka 

tidak ada keputusan. 

c. Jika 4 – dL < d < 4, dengan H0 = tidak ada autokorelasi negatif, maka 

keputusan yang diambil tolak H0, terjadi autokorelasi negatif. 

d. Jika 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL, dengan H0 = tidak ada autokorelasi negatif, 

maka tidak ada keputusan. 

e. Jika dU < d < 4 – dU, dengan H0 = tidak ada autokorelasi baik positif 

atau negatif, maka keputusan yang diambil tidak menolak H0. Dengan 

demikian tidak terjadi autokorelasi baik positif ataupun negatif. 

 

4.  Hipotesis Penelitian 

Ada tiga hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini. Masing-masing 

akan diuji setiap tahun mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009. 

a. Hipotesis Pertama 

Sesuai dengan model keseimbangan CAPM yang dikemukakan oleh 

Sharpe (1964), Lintner (1965) dan Black (1972) bahwa return dari suatu sekuritas 

berhubungan linear dengan beta pasar saham tersebut. Secara sistematis maka 

persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 
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"# =	"$%	 + 
��!�&� 

Di mana : 

Ks = tingkat return saham 

KRF = tingkat return aset bebas risiko 

RPm = return market risk premium 

bi = beta saham yang bersangkutan 

 

Dalam pengujian hipotesis pertama ini dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan return saham s (Ks) dengan menggunakan persamaan : 

" =
�� − ����
����

 

Pt = Harga Saham pada periode t 

Pt-1 = Harga Saham pada periode t-1 

 Perhitungan return saham s menggunakan asumsi pasar efisien dengan 

bentuk kuat (strong form), sehingga harga yang ada di pasar telah 

mencerminkan semua informasi. Data harga saham diambil dari ISMD 

dan dikelompokan secara bulanan dari Januari 2005 sampai dengan 

Desember 2009. 

b. Menentukan return aset bebas risiko (KRF) dengan mengambil data 

dari statistik Bank Indonesia. Dari data statistik diperoleh data SBI 

(Sertifikat Bank Indonesia) yang merupakan obligasi pemerintah yang 
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bebas risiko. Pada penelitian ini data SBI bulanan diambil dari tahun 

2005 sampai dengan tahun 2009. 

c. Menentukan return pasar dengan menggunakan IHSG sebagai 

indikator pertumbuhan pasar. IHSG dimasukan kedalam persamaan 

berikut ini: 

�� =
@A��� − @A�����

@A�����
 

IHSGt  = Harga Saham pada periode t 

IHSGt-1 = Harga Saham pada periode t-1 

 Data IHSG diperoleh dari ISMD dari tahun 2005 sampai tahun 2009. 

Selanjutnya dikelompokan secara bulanan dari Januari 2005 sampai 

dengan Desember 2009. 

Model Sharpe-Lintner-Black tersebut akan diuji secara empiris dan dimodifikasi 

sebagai berikut: 


�' − �(� = 	?' +  ')�* −	�(+ + �� 

Di mana : 

Ri – Rf : excess return portofolio i 

Rm – Rf : excess return pasar 

α : besarnya excess return portofolio i saat excess return 

market 0 

βj : sensitiviatas portofolio i terhadap perubahan pasar 

ei : random residual error 
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Pengujian dilakukan dengan analisis regresi linear sebagai berikut: 

Y = a + bX + e 

Di mana : 

Y adalah excess return portofolio i  

a adalah konstanta 

b adalah koefisien variabel independent 

X adalah excess return pasar 

e adalah random error 

 

Hipotesis penelitian pertama: 

H1 = terdapat pengaruh signifikan excess return pasar terhadap excess 

return portofolio. 

 

Pengujian hipotesis pertama dilakukan melalui dua pengujian, yaitu uji-F  dan R
2
. 

Hipotesis untuk uji-F adalah sebagai berikut: 

H0 : b = 0 

H1 : b ≠ 0 

Hipotesis nol menyatakan b = 0 yang berarti tidak ada pengaruh yang 

signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk hipotesis alternatif 

menyatakan b ≠ 0 yang berarti ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Apabila Fhitung < Ftabel, berarti perbedaan dikatakan tidak 

signifikan karena belum cukup bukti untuk menolak H0. Apabila  Fhitung > Ftabel, 

berarti terdapat perbedaan signifikan sehingga H0 ditolak dengan tingkat 
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kepercayaan tertentu.  Dengan menggunakan SPSS nilai Fhitung dapat dilihat pada 

tabel ANOVA. Jika hasil nilai Fhitung > 0.05 (pada derajat kepercayaan 95%) maka 

artinya belum cukup bukti untuk menolak H0. Dengan demikian model tersebut 

dikatakan kurang baik untuk digunakan karena tidak ada pengaruh yang signifikan  

variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika hasil nilai Fhitung < 0.05 (pada derajat 

kepercayaan 95%) maka artinya terdapat pengaruh signifikan sehingga H0 ditolak. 

Dengan demikian model tersebut dapat digunakan dengan baik. 

R
2
 adalah koefisien determinasi yang menyatakan kemampuan variabel 

bebas / independent menerangkan variabel terikat / dependent. R
2  

terletak antara 0 

sampai dengan 1. R
2 

= 0 berarti tidak ada hubungan antara variable X dan Y. 

Sedangkan R
2 

= 1, menunjukkan hubungan yang sempurna antara X dan Y, yang 

artinya perubahan X mampu menjelaskan 100% perubahan Y. R
2 

semakin 

mendekati 0 berarti model yang digunakan kurang baik. 

 

b. Hipotesis Kedua 

Berdasarkan penelitian Fama dan French (1992) return suatu sekuritas 

tidak hanya dipengaruhi secara linear oleh faktor pasar tapi ada tambahan 2 faktor 

yang perlu diperhatikan yaitu size dan value. Secara sistematis model Fama dan 

French adalah sebagai berikut: 


"� − "$%� = �� + &�
"* − "$%� + 1�
"2*3� + 4�
"5*6� + �� 

Di mana : 

Ki =  historical realized return saham i 

KRF =  historical realized return aset bebas risiko (risk free asset) 
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KM =  historical realized return pasar 

KSMB = historical realized return portofolio saham kecil (small) dikurangi 

dengan return portofolio saham besar (big) 

KHML = historical realized return portofolio saham book-value tinggi (high) 

dikurangi return portofolio saham book-value rendah (low) 

ai =  vertical axis intercept term pada saham i 

bi,ci,di = slope coefficients pada saham i 

ei =  random error 

Dalam pengujian hipotesis kedua dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan return saham s (Ks) dengan menggunakan persamaan : 

" =
�� − ����
����

 

Pt = Harga Saham pada periode t 

Pt-1 = Harga Saham pada periode t-1 

 Perhitungan return saham s menggunakan asumsi pasar efisien dengan 

bentuk kuat (strong form), sehingga harga yang ada di pasar telah 

mencerminkan semua informasi. Data harga saham diambil dari ISMD 

dan dikelompokan secara bulanan dari Januari 2005 sampai dengan 

Desember 2009. 

b. Menentukan return aset bebas risiko (KRF) dengan mengambil data 

dari statistik Bank Indonesia. Dari data statistik diperoleh data SBI 

(Sertifikat Bank Indonesia) yang merupakan obligasi pemerintah yang 
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bebas risiko. Pada penelitian ini data SBI bulanan diambil dari tahun 

2005 sampai dengan tahun 2009. 

c. Menentukan return pasar dengan menggunakan IHSG sebagai 

indikator pertumbuhan pasar. IHSG dimasukan kedalam persamaan 

berikut ini: 

�� =
@A��� − @A�����

@A�����
 

IHSGt  = Harga Saham pada periode t 

IHSGt-1 = Harga Saham pada periode t-1 

 Data IHSG diperoleh dari ISMD dari tahun 2005 sampai tahun 2009. 

Selanjutnya dikelompokan secara bulanan dari Januari 2005 sampai 

dengan Desember 2009. 

d. Menentukan variabel faktor size yang diukur dari selisih return 

portofolio saham ukuran kecil dengan return portofolio saham ukuran 

besar. Sehingga diperoleh [(SL+SM+SH) – (BL+BM+BH)]/3. Data 

harga saham diambil dari ISMD dan dikelompokan secara bulanan dari 

Januari 2005 sampai dengan Desember 2009. 

e. Menentukan variabel faktor value yang diukur dari selisih return 

portofolio saham book-to-market yang tinggi dengan return portofolio 

saham book-to-market yang rendah. Sehingga diperoleh [(BH+SH) – 

(BL+SL)]/2. Data harga saham diambil dari ISMD dan dikelompokan 

secara bulanan dari Januari 2005 sampai dengan Desember 2009. 
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Hipotesis kedua akan menguji model tersebut dengan regresi linear berganda: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Di mana : 

Y adalah excess return portofolio i  

a adalah konstanta 

b1 adalah koefisien variabel independent (market) 

X1 adalah excess return pasar 

b2 adalah koefisien variabel independent (size) 

X2 adalah return portofolio saham size kecil (small) dikurangi dengan 

return portofolio saham size besar (big) 

b3 adalah koefisien variabel independent (value) 

X3 adalah return portofolio saham value tinggi (High) dikurangi 

dengan return portofolio saham value rendah (low) 

e adalah random error 

 

Hipotesis penelitian kedua: 

H2 = terdapat pengaruh signifikan excess return pasar, return portofolio 

saham kecil dikurangi return portofolio saham besar dan return 

portofolio saham value tinggi dikurangi return portofolio value 

rendah terhadap excess return portofolio. 

 

Pengujian hipotesis kedua dilakukan melalui tiga pengujian, yaitu uji-t, uji-F dan 

R
2
. 
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Uji-t dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X1 , X2,  X3) 

secara individu terhadap variabel terikat (Y). Adapun hipotesis statistiknya dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

H0 : b1 = 0 

H1 : b2 ≠ 0 

Hipotesis nol menyatakan b = 0 yang berarti tidak ada pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Untuk  hipotesis alternatif menyatakan b ≠ 0 yang 

berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila thitung < ttabel, 

berarti perbedaan dikatakan tidak signifikan karena belum cukup bukti untuk 

menolak H0. Apabila  thitung > ttabel, berarti terdapat perbedaan signifikan sehingga 

H0 ditolak dengan tingkat kepercayaan tertentu.  Dengan menggunakan SPSS nilai 

thitung dapat dilihat pada tabel coeficient. Jika hasil nilai thitung > 0.05 (pada derajat 

kepercayaan 95%) maka artinya belum cukup bukti untuk menolak H0. Dengan 

demikian model tersebut dikatakan kurang baik untuk digunakan karena tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika hasil 

nilai thitung < 0.05 (pada derajat kepercayaan 95%) maka artinya terdapat pengaruh 

signifikan sehingga H0 ditolak. Dengan demikian model tersebut dapat digunakan 

dengan baik. 

Hipotesis untuk uji-F adalah sebagai berikut: 

H0 : b = 0 

H1 : b ≠ 0 

Hipotesis nol menyatakan b = 0 yang berarti tidak ada pengaruh yang 

signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk hipotesis alternatif 
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menyatakan b ≠ 0 yang berarti ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Apabila Fhitung < Ftabel, berarti perbedaan dikatakan tidak 

signifikan karena belum cukup bukti untuk menolak H0. Apabila  Fhitung > Ftabel, 

berarti terdapat perbedaan signifikan sehingga H0 ditolak dengan tingkat 

kepercayaan tertentu.  Dengan menggunakan SPSS nilai Fhitung dapat dilihat pada 

tabel ANOVA. Jika hasil nilai Fhitung > 0.05 (pada derajat kepercayaan 95%) maka 

artinya belum cukup bukti untuk menolak H0. Dengan demikian model tersebut 

dikatakan kurang baik untuk digunakan karena tidak ada pengaruh yang signifikan 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika hasil nilai Fhitung < 0.05 (pada derajat 

kepercayaan 95%) maka artinya terdapat pengaruh signifikan sehingga H0 ditolak. 

Dengan demikian model tersebut dapat digunakan dengan baik. 

R
2
 adalah koefisien determinasi yang menyatakan kemampuan variabel 

bebas / independent menerangkan variabel terikat / dependent. R
2  

terletak antara 0 

sampai dengan 1. R
2 

= 0 berarti tidak ada hubungan antara variable X dan Y. 

Sedangkan R
2 

= 1, menunjukkan hubungan yang sempurna antara X dan Y, yang 

artinya perubahan X mampu menjelaskan 100% perubahan Y. R
2 

semakin 

mendekati 0 berarti model yang digunakan kurang baik. 

 

c. Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga ini ingin melihat apakah model Fama dan French ini lebih 

mampu menjelaskan rata-rata return saham dibandingkan dengan model CAPM. 

Hipotesis ketiga ini dinyatakan sebagai berikut : 
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H3 = Model Fama dan French lebih mampu menjelaskan rata-rata return 

portofolio saham dibandingkan dengan model CAPM. 

Adapun cara yang dipergunakan untuk menguji hipotesis ini adalah 

dengan cara membandingkan nilai R
2
 pada model Fama dan French dengan R

2
 

pada model CAPM serta membandingkan variansi nilai R
2
 antara model Fama 

dan French dengan model CAPM
 
. Apabila R

2  
pada model Fama dan French lebih 

besar dan signifikan dari R
2  

model CAPM serta variasi R
2
 model Fama dan 

French lebih kecil, maka H3 diterima atau dapat disimpulkan bahwa model Fama 

dan French lebih mampu menjelaskan rata-rata return saham dibandingkan 

dengan model CAPM. Karena nilai R
2
 menunjukkan kemampuan model dalam 

menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang jika semakin 

tinggi maka semakin baik suatu model. Selain itu jika variasi R
2
 model lebih kecil 

maka semakin tinggi ketelitian dari model tersebut. Namun sebaliknya apabila R
2  

pada model Fama dan French lebih kecil dan tidak signifikan dari R
2  

model 

CAPM dan perbandingan variasi nilai R
2 

pada model Fama dan French lebih besar 

daripada model CAPM, maka H3 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model Fama dan French tidak lebih mampu menjelaskan rata-rata return saham 

dibandingkan dengan model CAPM. 
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