
 
Metode dan Teknik Manajemen Risiko: Model Portofolio 1 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

PERTEMUAN 07  
METODE DAN TEKNIK MANAJEMEN RISIKO: 

Model Portofolio  

 

 

TIU:  
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana teknik 

mencegah/mengurangi risiko 

 
 

 

SASARAN BELAJAR 
Mahasiswa mampu memahami tentang keputusan atas investasi dengan terlebih 

dahulu menghitung kegunaannya serta bagaimana mencari jalan keluarnya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Metode dan Teknik Manajemen Risiko: Model Portofolio 2 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

MENGAPA PERLU ANALISIS RISIKO & PORTOFOLIO 
 

Keadaan perekonomian Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir yang tidak stabil 

disebabkan oleh beberapa hal yaitu krisis ekonomi, naik turunnya harga minyak dunia, 

bencana alam besar, dan kondisi makroekonomi yang belum pulih. Hal ini diikuiti oleh 

terjadinya resesi ekonomi yaitu krisis finansial global yang membuat keadaan ekonomi 

negara-negara di dunia menjadi tidak stabil. Krisis finansial ini menyebabkan suku bunga 

tinggi, meningkatnya angka inflasi, dan dampak paling berat yaitu merosotnya 

perekonomian Indonesia. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Indonesia selalu berupaya 

mendorong tingkat pertumbuhan perekonomian dengan membuat berbagai kebijakan 

diantaranya kebijakan moneter dengan cara menurunkan suku bunga di Bank Indonesia 

agar pelaku bisnis bisa leluasa melakukan usahanya. 

Upaya yang dilakukan pemerintah ini membutuhkan dana dalam jumlah besar sehingga 

sangat diperlukan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam bentuk pengerahan 

dana investasi. Pengerahan dana investasi masyarakat ini dapat melalui lembaga 

perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu lembaga sumber pendanaan 

pembangunan di luar sektor perbankan yang memegang peranan penting dalam sistem 

perekonomian yang bekerja melalui mekanisme pasar adalah melalui pasar modal. Pasar 

modal merupakan salah satu alternatif penginvestasian dana yang dimiliki masyarakat di 

samping sektor perbankan dan jenis investasi lainnya. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 

tahun 1995 tentang Pasar Modal 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”. Keberadaan pasar modal membuat para investor dapat mengambil 

keputusan investasi dengan lebih rasional dan masyarakat memiliki kesempatan yang 

luas untuk melakukan diversifikasi investasi yang dianggap paling menguntungkan. 

Investasi di pasar modal memiliki dua potensi, yaitu dividen yang diharapkan oleh para 

pemodal dan capital gain. Selain return, kegiatan investasi juga dapat menimbulkan resiko 

bagi para investor. Semakin besar potensi return yang akan diterima maka semakin besar 

pula potensi risiko. Jogiyanto (2000) menekankan bahwa risiko investasi ini dibedakan 

menjadi dua yaitu risiko sistematis (systematic risk) dan risiko non sistematis 

(unsystematic risk). Sebagai upaya untuk meningkatkan return atas investasi, investor 

melakukan tindakan memaksimumkan expected return pada berbagai tingkat resiko. 

Salah satu cara untuk mengurangi tingkat risiko yang ada yaitu dengan melakukan 

investasi dalam bentuk portofolio. Portofolio didefinisikan sebagai sekumpulan investasi 

dimana pemodal dapat berinvestasi pada macam-macam saham dengan maksud untuk 

mengurangi risiko. Sebelum mengambil keputusan berinvestasi investor rasional akan 

memilih untuk berinvestasi pada portofolio yang paling efisien di antara kumpulan 

portofolio yang ada. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang memberikan 

ekspektasi tingkat pengembalian terbesar dengan risiko tertentu. Guna mengetahui 

bagaimana portofolio yang efisien, maka para investor masih perlu melakukan analisis 

risiko dan tingkat pengembalian portofolio sehingga mereka dapat memilih jenis saham 

yang memberikan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu. 
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INVESTASI: PROSES, TINGKAT KEUNTUNGAN & TINGKAT RISIKO 

Proses Investasi 

Husnan (1998) menjelaskan bahwa proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal 

seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas yaitu menyangkut sekuritas yang akan 

dipilih, seberapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. 

Oleh karena itu, untuk mengambil keputusan tersebut maka diperlukan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan kebijakan investasi 

2. Analisis sekuritas 

3. Pembentukan portofolio 

4. Melakukan revisi portofolio 

5. Evaluasi kinerja portofolio 

Tingkat Keuntungan 

Return ini dibedakan menjadi dua, pertama return yang telah terjadi (actual return) yang 

dihitung berdasarkan data historis, dan kedua return yang diharapkan (expected return) 

akan diperoleh investor di masa mendatang. Komponen return meliputi : 

1. Capital Gain: Merupakan keuntungan (kerugian) bagi investor yang diperoleh dari 

kelebihan harga jual (harga beli) di atas harga beli (harga jual) yang keduanya terjadi 

di pasar sekunder. 

2. Yield: Merupakan pendapatan atau aliran kas yang diterima investor secara periodik, 

misalnya berupa dividen/bunga. 

Karena return saham merupakan suatu pengharapan atau ekspektasi, maka keputusan 

yang akan diambil oleh para investor lebih banyak didasarkan pada perkiraan tingkat 

return yang diharapkan (expected return). Faktor utama yang mempengaruhi besarnya 

expected returnadalah tingkat risikonya (degree of risk) 

Tingkat Risiko 

Risiko yaitu besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan  

dengan tingkat pengembalian yang dicapai secara nyata (actual return). Semakin besar 

penyimpangannya berarti semakin besar tingkat risikonya (Halim, 2002). Apabila 

dikaitkan dengan preferensi investor terhadap risiko, maka risiko dibedakan menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Investor yang suka terhadap risiko (risk seeker) merupakan investor yang apabila 

dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang 

sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi 

dengan risiko yang lebih besar. 

2. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutrality) merupakan investor yang akan 

meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. 

3. Investor yang tidak suka terhadap risiko (risk averter) merupakan investor yang 

apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat 
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pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia akan lebih suka 

mengambil investasi dengan risiko lebih kecil. 

Siamat (1999) menjelaskan bahwa risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya 

berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (price volatility). Halim (2002) 

menjabarkan bahwa risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi investor tersebut antara 

lain sebagai berikut : 

1. Risiko bisnis (business risk): Yaitu risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas 

perusahaan emiten. 

2. Risiko likuiditas (liquidity risk): Risiko ini berkaitaan dengan kemampuan saham yang 

bersangkutan untuk dapat segera diperjual-belikan tanpa mengalami kerugian yang 

berarti. 

3. Risiko tingkat bunga (interest rate risk): Yaitu risiko yang timbul akibat perubahan 

tingkat bunga yang berlaku di pasar. 

4. Risiko pasar (market risk): Yaitu risiko yang timbul akibat kondisi perekonomian 

negara yang berubah-ubah dipengaruhi oleh resesi dan kondisi perekonomian lain. 

5. Risiko daya beli (purchasing power-risk): Yaitu risiko yang timbul akibat pengaruh 

perubahan tingkat inflasi, dimana perubahan ini akan menyebabkan berkurangnya 

daya beli uang yang diinvestasikan maupun bunga yang diperoleh dari investasi. 

6. Risiko mata uang (currency risk): Yaitu risiko yang timbul akibat pengaruh perubahan 

nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang negara lain. 

TEORI PASAR MODAL DAN MODEL PENETAPAN HARGA AKTIVA MODAL 

� Investor bergantung pada dua faktor dalam pembuatan keputusannya 

pengembalian dan varians, 

� Investor berpikiran rasional, cenderung menghindari risiko dan memilih metode 

diversifikasi portofolio, 

� Investor melakukan investasi pada periode yang sama, 

� Investor memiliki pengharapan yang sama terhadap aktiva, 

� Ada investasi bebas risiko dan investor dapat meminjam dan memberikan 

pinjaman pada tingkat suku bungan bebas risiko, dan 

� Pasar modal memiliki persaingan sempurna dan tidak ada biaya transaksi 

maupun pungutan lain (frictionless). 

Asumsi Teori Pasar Modal 

Teori pasar modal melibatkan satu set dari prediksi yang terkait dengan ekuilibrium laba 

yang diharapkan pada aset beresiko. Teori itu secara khas diturunkan dengan membuat 

beberapa asumsi penyederhanaan untuk memfasilitasi analisis dan membantu kita untuk 

memahami argumen tanpa merubah secara mendasar prediksi dari teori penetapan harga 

aset. Teori pasar modal dibangun berdasarkan teori portofolio Markowitz. Tiap investor 

diasumsikan untuk mendiversifikasi portofolionya menurut model Markowitz, memilih 

sebuah lokasi pada batasan yang efisien yang cocok dengan referensi laba-risikonya. 
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Pengenalan dari Aset Bebas Risiko 

Asumsi pertama dari teori pasar modal yang disebutkan sebelumnya adalah bahwa 

investor bisa meminjam dan meminjamkan pada tingkat bebas risiko. Meskipun 

pengenalan dari aset bebas resiko tampak menjadi sebuah langkah sederhana untuk 

diambil dalam evolusi dari portofolio dan teori pasar modal, langkah itu adalah sebuah 

langkah yang sangat signifikan. Kenyataannya, adalah pengenalan dari aset bebas resiko 

yang memungkinkan kita untuk mengembangkan teori pasar modal dari teori portofolio. 

Dengan pengenalan dari aset bebas resiko, investor sekarang bisa menghitung sbegain 

dari kekayaan mereka dalam aset ini dan sisanya dalam portofolio beresiko apapun dalam 

set efisien Markowitz. Hal ini memungkinkan teori portofolio markowitz untuk diperluas 

dalam cara yang sedemikian rupa sehingga batasan yang efisien sepenuhnya berubah, 

yang pada akhirnya mengarah pada sebuah teori umum untuk penetapan harga aset 

dalam ketidakpastian. 

Menentukan Aset Bebas Risiko 

Aset bebas resiko bisa didefinisikan sebagai aset dengan perkiraan laba yang akan 

didapatkan tertentu dan varian laba sebesar nol. (perhatikan, bahwa hal ini adalah sebuah 

laba nominal dan bukan laba riil, yang tidak pasti karena inflasi tidaklah pasti). Karena 

varian = 0, maka tingkat bebas risiko nominal dalam tiap periode akan sebanding dengan 

nilai yang diharapkannya. Selain itu, kovarian antara aset bebas risiko dan aset beresiko 

apapun i akan menjadi nol. Aset bebas risiko yang nyata secara terbaik dianggap sebagai 

sebuah Treasury Security, yang tidak memiliki risiko default, dengan maturitas yang 

sesuai dengan periode penahanan dari investor. 

Ekuilibrium Trade-Off (pilihan) Laba-Risiko 

Dengan analisis sebelumnya, kita sekarang bisa menurunkan beberapa prediksi mengenai 

ekuilibrium laba dan risiko yang diharapkan. CAPM adalah sebuah model ekuilibrium 

yang mencakup dua hubungan yang penting. 

� Garis pasar modal menentukan hubungan ekuilibrium antara laba yang diharapkan 

dan resiko bagi portofolio efisien. 

� Garis pasar sekuritas menentukan hubungan ekuilibrium antara laba yang diharapkan 

dan risiko sistematis. Hal itu berlaku bagi sekuritas individual dan juga portofolio. 

Menentukan Garis Pasar Modal 

Garis lurus ini, biasanya mengacu pada capital market line (CML), menggambarkan 

kondisi ekuilibrium yang berlaku dalam pasar untuk portofolio efisien yang mengandung 

portofolio optimal dari aset beresiko dan aset bebas resiko. Semua kombinasi dari aset 

bebas risiko dan portofolio beresiko M berada pada CML., dan, dalam ekuilibrium, semua 

investor akan berakhir dengan portofolio pada satu tempat pada CML berdasarkan pada 

toleransi risiko mereka. 
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Poin Penting Mengenai CML 

1. Hanya portofolio yang efisien yang menganding aset bebas risiko dan portofolio M 

yang berada pada CML. Portofolio M, portofolio pasar dari sekuritas yang berisiko, 

mengandung semua sekuritas dibobotkan oleh nilai pasar mereka masing-masing – 

hal itu adalah kombinasi optimum dari sekuritas berisiko, dan dengan definisi, sebuah 

portofolio efisien. Aset bebas resiko tidak memiliki risiko. 

2. Sebagai pernyataan dari ekuilibrium, CML harus selalu miring kearah atas karena 

harga dari risiko harus selalu positif. CML diformulasi dalam dunia dari laba yang 

diharapkan, dan investor penghindar resiko tidak akan berinvestasi kecuali mereka 

berharap untuk dikompensasi atas resiko itu. Semakin besar risiko, maka semakin 

besar laba yang diharapkan. 

3. Pada basis historis, bagi beberapa periode waktu tertentu seperti satu atau dua tahun, 

atau empat kuartal berurutan, CML bisa menjadi slope yang berarah kebawah; yaitu, 

laba pada RF melebihi laba pada portofolio pasar. Hal ini tidak mengurangi validitas 

dari CML; hal itu hanya mengindikasikan bahwa laba sebenarnya direalisasikan 

berbeda dari laba yang diharapkan. Jelasnya, ekspektasi investor tidak selalu 

direalisasikan. 

4. CML bisa digunakan untuk menentukan laba optimal yang diharapkan yang 

berasosiasi dengan tingkatan resiko portofolio yang berbeda. Dengan demikian, CML 

mengindikasikan laba yang dibutuhkan untuk tiap tingkatan risiko portofolio. 

Garis Pasar Sekuritas 

Garis pasar modal menggambarkan trade-off resik laba dalam pasar finansial dalam 

ekuilibrium. Namun, hal itu hanya berlaku bagi portofolio efisien dan tidak bisa 

digunakan untuk mempertimbangkan ekuilibrium laba yang diharapkan untuk satu 

negara. Dalam CAPM semua investor akan memegang portofolio pasar, yang merupakan 

portofolio pembanding terhadap portofolio lainnya yang diukur. Investor akan 

mengharapkan premium resiko untuk membeli sebuah aset beresiko seperti saham. 

Semakin besar resiko dari saham itu, maka seharusnya semakin tinggi premium resiko. 

Jika investor memegang portofolio yang didiversifikasi dengan baik, mereka harus 

tertarik dalam resiko portofolio daripada resiko sekuritas individual. Saham yang berbeda 

akan mempengaruhi sebuah portofolio yang didiversifikasi dengan baik secara berbeda. 

Resiko relevan bagi sebuah saham individual adalah kontribusinya pada resiko dari 

sebuah portofolio yang didiversifikasi dengan baik. 

BETA 

Beta menghubungkan kovarian dari sebuah aset dengan portofolio pasar dengan varian 

dari portofolio pasar, dan didefinisikasi sebagai Laba yang diharapkan CAPM – hubungan 

BETA. Garis pasar sekuritas (SML) adalah sebuah spesifikasi CAPM akan bagaimana 

resiko dan tingkat laba yang dibutuhkan untuk aset, sekuritas atau portofolio apapun 

adalah terkait. Teori ini mengajukan sebuah hubungan linier antara resiko aset dan 

tingkat laba yang dibutuhkannya. 
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Capital  Asset Pricing Model (CAPM) 

1. Investor bergantung pada dua faktor dalam pembuatan keputusannya pengembalian 

dan varians, 

2. Investor berpikiran rasional, cenderung menghindari risiko dan memilih metode 

diversifikasi portofolio, 

3. Investor melakukan investasi pada periode yang sama, 

4. Investor memiliki pengharapan yang sama terhadap aktiva, 

5. Ada investasi bebas risiko dan investor dapat meminjam dan memberikan pinjaman 

pada tingkat suku bungan bebas risiko, dan 

6. Pasar modal memiliki persaingan sempurna dan tidak ada biaya transaksi maupun 

pungutan lain (frictionless). 

Hasil umum dari pengujian empiris CAPM adalah sebagai berikut: 

� Hubungan antara beta dan pengembalian bersifat linier 

� Perkiraan persimpangan, b0, jauh berbeda dari nol, berarti berbeda dari hipotesa nilai 

ini 

� Perkiraan koofisien beta, b1, lebih kecil dari premi risiko. 

� Beta bukanlah merupakan satu-satunya faktor yang memperoleh penetapan harga 

dari pasar. 

� Dalam jangka panjang (biasanya 20 hingga 30 tahun), pengembalian portofolio pasar 

lebih besar daripada pengembalian aktiva bebas risiko. 

Beta Saham dan Beta Portfolio 

Dapat dilihat bahwa tidak berisikonya suatu portofolio tidak memiliki hubungan 

sederhana dengan risiko asset dalam portofolio tersebut. namun, beta portofolio dapat 

dihitung seperti juga taksiran pengembalian portofolio. Beta merupakan pengukur risiko 

yang relevan dan terdapat hubungan linier dan positif antara tingkat keuntungan yang 

diharapkan dengan beta Secara umum, jika kita memiliki beberapa asset dalam portofolio, 

kita akan mengalikan beta setiap asset dengan bobotnya dalan portofolio, lalu 

menjumlahkan hasilnya untuk memperoleh beta portofolio. 

Risiko sistematis dan Non-Sistematis 

Bagian yang tidak diantisipasi dari return adalah kenyataan risiko dari setiap investasi. 

Setelah itu, jika kita mendapat apa yang diekspektasikan, tidak ada risiko dan tidak ada 

ketidakjelasan. Terdapat perbedaan penting, antara berbagai macam sumber risiko. Akan 

dibagi ke dalam 2 tipe yaitu systematic portion yang disebut systematic risk dan specific 

atau unsystematic risk. 

Risiko sistematik adalah risiko yang mempengaruhi sejumlah besar asset. Keragaman 

total return sekuritas secara langsung bergabung dengan keseluruhan pergerakan pada 

pasar umum dan pasar ekonomi yang disebut systematic risk atau risiko pasar atau non-

diversiable risk. Pada dasarnya, semua sekuritas memiliki beberapa risiko sistematik baik 

obligasi ataupun saham karena risiko sistematik langsung mencakup risiko tingkat suku 

bunga, resesi, inflasi dan lain-lain. Kebanyakan saham memiliki implikasi negatif oleh 

beberapa factor, sehingga diversifikasi tidak dapat mengeliminasi risiko pasar. Sementara 

risiko non-sistematik adalah risiko yang mempengaruhi hanya satu asset atau sebagian 

kecil asset. Risiko portofolio pada umumnya menurunkan banyak saham karena eliminasi 
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nonsystematic risiko. Risiko ini unik, berhubungan dengan particular company.  

Bagaimanapun, jumlah reduksi risiko bergantung pada derajat korelasi saham-saham. 

Setidaknya saham domestic dan khususnya banyak saham domestic positif meskipun 

kurang dari1. Penambahan lebih banyak lagi saham akan mengurangi risiko tetapi tidak 

peduli berapa banyak bagian saham yang terkorelasi ditambahkan ke dalam portofolio, 

tidak dapat mengeliminasi semua risiko. Investor dapat menciptakan diversifikasi 

portofolio dan mengeliminasi bagian dari total risiko, diversifiable atau non-market. 

Seiring dengan bertambahnya sekuritas, risiko sistematik menjadi kecil dan semakin kecil 

dan total risiko untuk risiko portofolio dapat dikurangi tidak lebih kecil dari total risiko 

dari pasar portofolio. 

Model Portofolio Faktor Tunggal dan Multifaktor 

Tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan tingkat pengembalian investasi. 
Tingkat pengembalian investasi merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor 
berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas 
investasi yang dilakukannya. Investor atau orang-orang yang ingin berinvestasi di bursa 
saham harus memperhitungkan secara hati-hati keuntungan maksimal yang mungkin akan 
diterima. Agar dapat memperoleh keuntungan, para investor harus mengestimasi semua 
faktor penting seperti tingkat pengembalian saham, risiko dan ketidakpastian saham, 
jumlah waktu dan faktor lain yang berhubungan dengan aktivitas investasi di pasar modal 
yang mempengaruhi pengembalian investasi di masa mendatang. Di samping 
memperhitungkan tingkat pengembalian, investor juga perlu mempertimbangkan tingkat 
resiko suatu investasi sebagai dasar pembuatan keputusan investasi. 

Berbagai faktor penting ini membutuhkan banyak informasi yang digunakan untuk 
estimasi, ketentuan, dan menawarkan harga yang cocok dalam perdagangan saham. Untuk 
melakukan penilaian terhadap harga saham di bursa saham, penggunaan model sangat 
penting untuk menilai harga saham dan membantu para investor untuk merencanakan dan 
memutuskan investasi dengan benar dan efektif.  

Model penilaian (pricing model) merupakan sebuah model untuk menentukan tingkat 
pengembalian aset yang diperlukan atau diharapkan. Sharp (1964), Litner (1965), Mossin 
(1966) memperkenalkan Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang merupakan salah satu 
model penilaian aset yang menggambarkan hubungan antara faktor resiko pasar dan return 
yang diharapkan dan digunakan dalam penilaian harga sekuritas (Investopedia.com). Bodie 
et al. (2005) menjelaskan bahwa Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan hasil 
utama dari ekonomi keuangan modern. CAPM memberikan prediksi yang tepat antara 
hubungan risiko sebuah aset dan tingkat harapan pengembalian (expected return). Capital 
Asset Pricing Model mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu 
periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari 
mean-variance dari portofolio yang optimal. CAPM juga mengasumsikan bahwa pasar 
saham yang ideal adalah pasar saham yang besar, dan para investor adalah para price-
takers, tidak ada pajak maupun biaya transaksi, semua aset dapat diperdagangkan secara 
umum, dan para investor dapat meminjam maupun meminjamkan pada jumlah yang tidak 
terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak beresiko (fixed risk free rate). Dengan 
asumsi ini, semua investor memiliki portofolio yang risikonya identik. Capital Asset 
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Pricing Model menyatakan bahwa dalam keadaan ekuilibrium, portofolio pasar adalah 
tangensial dari rata-rata varians portofolio. Capital Asset Pricing Model berimplikasi 
bahwa premium risiko dari sembarang aset individu atau portofolio adalah hasil kali dari 
risk premium pada portofolio pasar dan koefisien beta (Naftali, Yohan; 2007).  

Keinginan utama dari investor adalah meminimalkan risiko dan meningkatkan perolehan. 
Asumsi umum bahwa investor individu yang rasional adalah seorang yang tidak menyukai 
resiko, sehingga investasi yang beresiko harus dapat menawarkan tingkat perolehan yang 
tinggi (higher rates of return), oleh karena itu investor sangat membutuhkan informasi 
mengenai resiko dan pengembalian yang diinginkan.  

Pendapat lain muncul setelah CAPM diperkenalkan. Ada banyak studi empiris yang 
menguji apakah model tersebut cukup menggambarkan perilaku harga saham pasar dalam 
praktik. Penyimpangan dari prediksi model terus muncul menyiratkan bahwa investor bisa 
mendapatkan abnormal return lebih dari yang diperkirakan. Beberapa kelemahan dalam 
prediksi oleh CAPM mulai muncul selama tahun 1980, ketika para peneliti mulai melihat 
faktor-faktor lain selain beta saham yang merupakan resiko sistematis CAPM yang 
mempengauhi harga saham.  

Melihat kelemahan model sebelumnya, Ross (1976) mengembangkan model yang 
membaca banyak factor untuk menilai return saham. Model ini disebut Arbitrage Pricing 
Theory (APT). Huberman (2005) dalam bukunya Arbitrage Pricing Theory menyebutkan 
bahwa APT merupakan model penilaian aset di mana setiap investor berpendapat bahwa 
sifat stokastik pengembalian aset modal konsisten dengan struktur faktor. Meskipun model 
APT lebih efisien dari CAPM, model tersebut memiliki banyak kekurangan di dalam 
pemakaian umum. Unsur-unsur yang berbeda tergantung kondisi dan sistem ekonomi 
setiap negara membuat model APT tidak terlalu terkenal sebagaimana mestinya.  

Fama dan French (1992) mengembangkan model penilaian yang mengkombinasikan 
beberapa faktor yaitu pasar (market) (ada di dalam CAPM), ukuran (size), dan rasio pasar 
(book to market ratio). Fama dan French mempelajari model dengan benar dan efisien 
secara terus menerus. Hasil dari penelitian tersebut dapat membuktikan bahwa model Fama 
dan French dapat menjelaskan pengembalian rata-rata (average return) saham di bursa 
saham lebih baik dibandingkan dengan CAPM. Menurut Fama dan French (2004), Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) memiliki perkiraan kuat dan baik mengenai pengukuran 
resiko (risk measurement) dan hubungan antara pengembalian dan resiko yang diharapkan. 
Sayangnya, dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwa hasil empiris dari model 
tersebut masih kurang. Di Indonesia sendiri, penggunaan Fama and French Three Factors 
Model dalam menjelaskan pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia juga telah mulai 
banyak diteliti, beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu 
(2009), Rizkiana (2011) 

Portofolio Pasar  

Teori portofolio berkaitan dengan estimasi investor tehadap ekspektasi risiko dan return, 
yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio investasinya. Portofolio merupakan 
gabungan dari berbagai aset baik aset real maupun aset keuangan atau sekuritas dalam 
uncertainty condition. Disamping itu dalam melakukan investasi para investor dianggap 
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bertindak rasional dan menghindari resiko, jadi semakin tinggi resiko maka tingkat 
pengembalian yang diharapkan tinggi pula atau dikenal sebagai “High Risk High Return”. 
Teori portofolio juga berdasarkan pada tindakan investor di bursa sekunder melakukan 
diversifikasi atau membentuk portofolio. Pada dasarnya tindakan ini bertujuan untuk 
mengurangi resiko. Markowitz (1952) menjabarkan cara mengkombinasikan aset ke dalam 
diversifikasi portofolio yang efisien. Dalam portofolio ini, risiko dapat dikurangi dengan 
menambah jumlah jenis aset ke dalam portofolio dan tingkat expected return dapat naik 
jika investasinya terdapat perbedaan pergerakan harga dari aset-aset yang dikombinasi 
tersebut. Pada prakteknya para pemodal pada sekuritas sering melakukan diversifikasi 
dalam investasinya dengan mengkombinasikan berbagai sekuritas, dengan kata lain mereka 
membentuk portofolio. 

Menurut Husnan (2003), portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini menyangkut 
identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana yang akan 
ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas (pemodal 
melakukan diversifikasi) dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. 
Pemilihan sekuritas ini dipengaruhi antara lain oleh preferensi risiko, pola kebutuhan kas, 
status pajak, dan sebagainya. Dalam kenyataannya akan sulit membentuk portofolio yang 
terdiri dari semua kesempatan investasi, karena itu biasanya digunakan suatu proksi yang 
terdiri dari sejumlah besar saham atau indeks pasar. Contohnya di Bursa Efek Indonesia 
yang menggunakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau Indeks LQ45  

Konsep Tingkat Pengembalian dan Resiko  

Para investor tentunya termotivasi untuk melakukan investasi pada suatu instrumen yang 
diiginkan dengan harapan untuk mendapat kembalian investasi yang sesuai. Return 
(kembalian) adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh investor atas suatu investasi 
yang dilakukannya. Tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi, 
tentunya investor tidak akan mau repot-repot melakukan investasi yang pada akhirnya tidak 
ada hasilnya. Jadi jelas, setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang 
mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut return baik secara 
langsung maupun tidak langsung (Ang, 1997). 

Return dari suatu investasi tergantung pada instrumen investasinya. Ada yang menjamin 
tingkat kembalian (return) yang akan diterima investor misalnya sertifikat deposito di bank 
yang memberikan bunga sebesar presentase tertentu dan pasti, dan obligasi yang 
menjanjikan kupon bunga yang akan dibayarkan secara periodik atau sekaligus dan pasti, 
tidak tergantung pada keuntungan perusahaan. Lain halnya dengan saham, saham tidak 
menjanjikan suatu return yang pasti bagi investor. Namun beberapa komponen return pada 
saham yang memungkinkan investor meraih keuntungan adalah deviden, saham bonus dan 
capital gain (Ang, 1997).  

Konsep return dan resiko merupakan salah satu konsep dasar investasi yang menjadi dasar 
pijakan dalam setiap proses pembuatan keputusan investasi oleh investor. Konsep ini perlu 
dipahami oleh investor karena sebelum melakukan investasi pada sekuritas, investor perlu 
merumuskan terlebih dahulu kebijakan investasinya sedangkan masalah utama yang 
dihadapi investor adalah menentukan sekuritas beresiko mana yang harus dipilih. Salah 
satu tujuan investasi bagi investor adalah memperoleh return atau tingkat pengembalian 
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yang tinggi atas dana yang diinvestatsikan. Hal mendasar yang perlu dipahami oleh 
investor adalah pemahaman mengenai hubungan antara return yang diharapkan dengan 
resiko yang akan ditanggung dari sebuah investasi. Hubungan return yang diharapkan 
dengan resiko yang akan ditanggung dari sebuah investasi merupakan hubungan yang 
searah dan linier. Artinya bahwa semakin besar resiko yang ditanggung maka semakin 
besar pula tingkat return yang diharapkan (Tandelilin, 2001). 

Tingkat Pengembalian Portofolio  

Tingkat pengembalian realisasi portofolio (portofolio realized return) merupakan rata-rata 
tertimbang dari realisasi tingkat pengembalian masing-masing sekuritas tunggal di dalam 
portofolio tersebut (Husnan, 1993). Samsul (2006) menjelaskan bahwa return portofolio 
adalah return investasi dalam berbagai instrumen keuangan dalam suatu periode tertentu.  

Abnormal Return  

Para investor termotivasi untuk melakukan investasi pada suatu instrumen yang diinginkan 
dengan harapan memperoleh kembalian investasi yang sesuai. Return adalah tingkat 
keuntungan yang dinikmati para investor atas suatu investasi yang dilakukan (Ang, 1997). 
Return dapat dibedakan menjadi return ekspektasi atau return yang diharapkan akan terjadi 
dan return sesungguhnya yang telah terjadi. Abnormal return adalah selisih dari return 
yang sesungguhnya dibandingkan dengan return yang diharapkan (Budiman 2009). Jika 
return yang sesungguhnya melebihi return yang diharapkan maka disebut positive 
abnormal return. Sedangkan jika return sesungguhnya kurang dari return yang diharapkan 
maka disebut negative abnormal return.  

Risiko Portofolio  

Risiko portofolio adalah resiko investasi dari kelompok saham dalam porotfolio atau 
sekelompok instrumen keuangan dalam portofolio. Risiko portofolio dapat dihitung dari 
resiko harian, resiko mingguan, risiko bulanan, dan risiko tahunan. Jika dihitung sebagai 
resiko bulanan, maka data yang digunakan sebagai dasar penghitungan adalah data 
bulanan. Terdapat dua ukuran yang digunakan sebagai resiko, yaitu deviasi standar dan 
beta saham. Deviasi standar menggambarkan gejolak return saham dari return rata-rata. 
Gejolak return tersebut dapat bersifat positif, yaitu berada diatas return rata-rata, atau 
bersifat negatif, yaitu berada dibawah return rata-rata.  

Hubungan Tingkat Pengembalian dan Risiko Portofolio  

Return portofolio adalah sama dengan return rata-rata tertimbang masing-masing 
sekuritasnya. Return portofolio dapat menjadi lebih besar dan lebih kecil dari return 
masing-masing sekuritas yang ada dalam sebuah portofolio. Risiko portofolio adalah varian 
return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio. Risiko portofolio dapat dikurangi 
namun tidak dapat dihilangkan. Risiko portofolio dapat dikurangi dengan cara 
menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Artinya, sebuah 
portofolio minimal terdiri dari dua sekuritas tunggal. Asumsi utama untuk dapat 
mengurangi risiko adalah return masing-masing sekuritas tidak berkorelasi secara positif 
dan sempurna.  
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Investor cenderung lebih menyukai return yang tinggi tetapi tidak menyukai resiko yang 
tinggi. Dua hal penting yang harus dipahami dalam portofolio adalah berapa besar return 
yang diharapkan dan berapa besar resiko yang melekat pada masing-masing sekuritas 
dalam sebuah portofolio. Return dan resiko merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. 
Return dan resiko memiliki hubungan yang positif. Semakin besar resiko yang ditanggung 
investor, semakin besar pula return yang dikompensasikan demikian juga sebaliknya. 
Investor yang rasional harus memperhatikan bagaimana investasi dapat menghasilkan 
return yang optimal pada tingkat resiko yang minimal.  

Dalam memaksimalkan return dan meminimalkan resiko, investor dapat melakukan 
diversifikasi. Diversifikasi dapat diwujudkan dengan mnegkombinasikan berbagai pilihan 
saham dalam investasinya. Melalui portofolio ini, investor dapat memaksimalkan 
keuntungan yang diharapkan dari tingkat resiko tertentu atau berusaha meminimalkan 
resiko untuk tingkat keuntungan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak investor 
harus melakukan suatu analisis terhadap saham-saham yang akan dibeli. Hasil analisis 
dapat digunakan untuk pembentukan portofolio investasi. Dengan adanya analisis 
diharapkan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Keputusan yang tepat akan dapat 
memberikan hasil yang optimal.   

Teori Penilaian Asset (Asset Pricing Theory)  

Menurut Cochrane (2001) teori penilaian aset mencoba untuk memahami harga atau nilai 
pembayaran klaim yang tidak pasti. Harga aset yang rendah mengimplikasikan tingkat 
pengembalian yang tinggi sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan teori dan 
menjelaskan alasan beberapa aset mendapatkan pengembalian rata-rata yang lebih tinggi 
daripada aset lain. Untuk nilai aset perlu diperhitungkan keterlambatan untuk resiko 
pembayaran. Cochrane (2001) juga menyebutkan bahwa hasil penelitian empiris dan 
teoritis dalam literatur mengenai asset pricing lebih sering merujuk pada pengembalian 
aset.  

Model Penilaian Aset (Asset Pricing Model)  

Model penilaian harga aset adalah cara pemetaan harga aset keuangan seperti saham dan 
obligasi. Di dalam model penilaian aset, harga selalu dilihat sebagai variabel endogen 
bukan sebaliknya. Burton (1998) menyebutkan beberapa jenis umum model yang dibahas 
dalam literatur peneilitian antara lain Capital Asset Pricing Model (1966), Arbitrage 
Pricing Theory (1976), dan Model Tiga Faktor Fama dan French (1992). Di dalam 
penelitian ini akan dibahas perbandingan antara Capital Asset Pricing Model dengan Model 
Tiga Faktor Fama dan French.  

Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

Model ini diperkenalkan oleh Treynor (1961), Sharp (1964), dan Litner (1965). Menurut 
penelitian ketiga ahli tersebut, CAPM memberikan teori dimana tidak ada biaya pajak atau 
biaya transaksi, semua investor memiliki garis investasi yang sama, semua investor 
memiliki pendapat yang sama tentang pengembalian yang diharapkan, volatilas dan 
pengembalian investasi yang diharapkan. Capital Asset Pricing Model adalah sebuah 
model yang menggambarkan hubungan antara resiko dan hasil yang diharapkan yang 
digunakan dalam penilaian harga aset beresiko. Ang (1997) menjelaskan Capital Asset 
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Pricing Model (CAPM) ini merupakan suatu model yang menggunakan beta untuk 
menghubungkan risiko dan return secara bersama-sama. Pengembangan model ini 
berfungsi untuk menjelaskan tigkah laku dari harga-harga sekuritas dan memberikan 
mekanisme bagi investor untuk menilai pengaruh suatu sekuritas yang diusulkan terhadap 
risiko dan return portofolio mereka. CAPM mengurai risiko portofolio ke dalam risiko 
sistematis dan spesifik. Di bidang keuangan, CAPM digunakan untuk menentukan tingkat 
pengembalian aset secara teoritis. Model ini memperhitungkan sensitivitas aset untuk untuk 
non-diversifiable risk (juga dikenal sebagai risiko sistematis atau risiko pasar) yang sering 
diwakili oleh beta kuantitas (β) dalam industri keuangan, serta pengembalian yang 
diharapkan dari pasar dan pengembalian yang diharapkan dari pengembalian aset bebas.  

CAPM merupakan sebuah model utnuk menilai sekuritas atau portofolio individu. Untuk 
sekuritas individual, CAPM menggunakan security market line (SML) serta hubungannya 
dengan expected return dan systematic risk (beta) untuk menunjukkan bagaimana pasar 
menilai risiko sekuritas individu dalam hubungannya dengan tingkat risiko sekuritas 
mereka. SML dapat digunakan untuk menghitung reward-to-risk ratio untuk sekuritas 
apapun dalam hubungannya dengan pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika 
tingkat pengembalian yang diharapkan untuk sekuritas apapun dikurangi dengan koefisien 
beta, reward-to-risk ratio setiap individu di pasar adalah sama dengan reward-to-risk ratio, 
dimana: 

��� � ��

��
� ���	
 � �� 

dengan pengaturan ulang untuk pemecahan di atas dan pemecahan untuk E(Ri), maka 
didapatkan model CAPM: 

��� � �� � ������	
 � �� 

dimana:  
��� : return yang diharapkan dari capital asset  
�� : tingkat suku bunga bebas resiko  
�� : sensitivitas kelebihan return aset yang diharapkan pada kelebihan return pasar yang 
diharapkan  
���	
 : return pasar yang diharapkan  
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MODEL PORTOFOLIO TIGA FAKTOR FAMA DAN FRENCH  

Model ini diperkenalkan oleh Eugene F. Fama dan Kenneth R. French pada tahun 1992. 
Fama dan French memperluas model CAPM dengan faktor firm size dan book to market 
ratio (B/M) selain faktor resiko pasar dalam CAPM. Model ini mempertimbangkan fakta 
bahwa nilai dan saham dari perusahaan kecil dapat mengungguli pasar secara teratur 
(Aaker dan Jacobson, 1994). Dengan memasukkan dua faktor tambahan diyakini dapat 
menjelaskan kecenderungan keunggulan pasar sehingga menjadi alat yang baik untuk 
mengevaluasi kinerja manajer. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 

�� � �� � � � ����	 � ��� � ����� � ����� � � 

dimana:  
��  : Return saham i historis (bulanan)  
��  : Return asset bebas resiko histories  
� : Intercept  
��  : Beta pasar koefisien regresi  
Rm : Return atau tingkat keuntungan pasar histories bulanan dari IHSG  
��  : Koefisien regresi saham i terhadap return SMB  
SMB : Small Minus Big, yaitu selisih return portofolio saham kecil (firm size kecil) dengan 
portofolio saham besar (firm size besar)  
��  : Koefisian saham i terhadap return HML  
HML: High Minus Low, yaitu selisih return portofolio saham dengan book to market ratio 
tinggi dengan portofolio saham dengan book to market ratio rendah.  
� : Error term  
Model Tiga Faktor Fama dan French ini menyediakan alat yang sangat berguna untuk 
memahami kinerja portofolio, mengukur dampak manajemen yang aktif, konstruksi 
portofolio dan memperkirakan keuntungan di masa yang akan datang. 

Return saham  

Return merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh dari suatu investasi (Jogiyanto, 
1998). Dalam melakukan investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian (uncertainty) 
antara return yang akan diperoleh dengan resiko yang akan dihadapinya. Semakin besar 
return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula risikonya, 
sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki hubungan positif dengan resiko. 
Resiko yang lebih tinggi biasanya dikorelasikan dengan peluang untuk mendapatkan return 
yang lebih tinggi pula (high risk high return, low risk low return). Ang (1997), menyatakan 
bahwa tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi tentunya 
investor tidak mau berinvestasi jika pada akhirnya tidak ada hasil. Lebih lanjut setiap 
investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek mempunyai tujuan untuk 
mendapatkan keuntungan.  

Book to Market Ratio  

Book to market ratio merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk menentukan nilai 
perusahaan dengan membandingkan nilai buku dari suatu perusahaan terhadap nilai 



 
Metode dan Teknik Manajemen Risiko: Model Portofolio 15 
ROWLAND B. F. PASARIBU 

pasarnya. Nilai buku dihitung dengan melihat biaya historis perusahaan terhadap nilai 
pasarnya, sedangkan nilai pasar ditentukan di pasar saham melalui kapitalisasi pasar. 

Expected Return  

Ang (1997) menjelaskan bahwa expected return dapat didefinisikan sebagai return 
(kembalian) yang diharapkan oleh seorang investor atas suatu investasi yang diterima di 
masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi return suatu investasi meliputi:  

a. Faktor internal perusahaan seperti kualitas dan reputasi manajemen, struktur 
permodalan, struktur hutang perusahaan, dan sebagainya.  

b. Faktor eksternal perusahaan seperti pengaruh kebijakan moneter dan fiskal, 
perkembangan sektor industri, dan sebagainya.  

c. Faktor ekonomi meliputi terjadinya inflasi dan deflasi.  

Perbedaan Penilaian Asset Menurut CAPM dan Fama dan French  

Capital Asset Pricing Model merupakan suatu model keseimbangan yang bisa 
menggambarkan atau memprediksi realitas di pasar yang bersifat kompleks, sehingga dapat 
membantu melihat hubungan return dan resiko di dunia nyata yang terkadang sangat 
kompleks. Selain itu CAPM juga dapat dipergunakan untuk menentukan harga suatu aktiva 
modal (capital assets), dengan mengingat segala karakteristik aktiva tersebut. Yang 
dimaksud karakteristik aktiva tersebut adalah resikonya. CAPM pertama kali diperkenalkan 
oleh Sharp, Litner dan Mossin pada pertengahan 1960-an. 

CAPM merupakan suatu model yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan dari 
suatu aset yang beresiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi yang seimbang. 
CAPM didasari oleh teori portfolio yang dikembangkan oleh Markowitz. Berdasarkan 
model Markowitz, masing-masing investor diasumsikan akan mendiversifikasikan 
portofolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensi investor terhadap 
return dan resiko, pada titik-titik portofolio yang terletak di sepanjang garis portofolio yang 
efisien. Model CAPM didasarkan pada asumsi bahwa pasar itu efisien. CAPM mengukur 
resiko suatu saham dalam artian risiko yang berhubungan dengan kondisi pasar (semakin 
peka suatu saham terhadap pasar, semakin besar resiko saham tersebut) karena model 
tersebut berpendapat bahwa hanya ada satu faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan 
saham, yaitu faktor pasar.  

Model keseimbangan lainnya adalah Fama and French Three Factor Model yang 
dikembangkan oleh Fama dan French (1992). Fama and French Three Factor Model 
merupakan perluasan CAPM yang memberikan hasil lebih baik dalam menentukan return 
saham dibandingkan dengan CAPM. Model ini mengembangkan faktor lain selain faktor 
pasar yaitu ukuran perusahaan (size) dan rasio book equity/ market equity (B/M ratio). 
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MODEL PORTOFOLIO EMPAT FAKTOR 

Estimasi tingkat pengembalian saham yang diharapkan adalah penting untuk banyak 
keputusan keuangan seperti prediksi biaya ekuitas keputusan investasi, manajemen 
portofolio, penganggaran modal, dan evaluasi kinerja. Model yang sering digunakan 
untuk mengestimasi biaya modal rata-rata tertimbang adalah versi klasik CAPM-nya 
Sharpe (1964), Lintner (1965) dan Mossin (1966) seperti dilaporkan oleh Graham dan 
Harvey (2001). 

CAPM ini menunjukkan bahwa variasi lintas sektor dalam tingkat pengembalian yang 
diharapkan dapat dijelaskan hanya dengan beta pasar. Sementara telah banyak bukti 
penelitian sebelumnya yang menunjukkan (Fama dan French, 1992; Strong dan Xu, 
1997; Jagannathan dan Wang, 1996; Lettau dan Ludvigson, 2001) bahwa tingkat 
pengembalian saham lintas sektor tidak bisa secara penuh diuraikan oleh faktor tunggal 
beta. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa, di samping beta pasar, tingkat 
pengembalian rata-rata saham berhubungan dengan ukuran perusahaan (Banz, 1981), 
rasio earning/price (Basu, 1983), rasio book-to-market equity (Rosenberg et al., 1985), 
dan pertumbuhan penjualan masa lalu (Lakonishok et al., 1994). Tingkat pengembalian 
saham juga memperlihatkan karakter pembalikan jangka panjang (Debondt dan Thaler, 
1985) dan momentum jangka pendek (Jegadeesh dan Titman, 1993). 

Atas anomali ini, para akademisi telah menguji kinerja model alternatif yang dapat 
menjelaskan lebih baik mengenai tingkat pengembalian saham. Dalam literatur asset 
pricing, model ini mengambil tiga arah yang terpisah: 1) model multifaktor, yang 
menambahkan beberapa faktor kepada tingkat pengembalian pasar, seperti CAPM antar 
massa-nya Merton (1973), Model Fama-French; 2) Teori Harga Arbitrage-nya Ross 
(1977) dan; 3) model non-parametric yang mengkritik linearitas CAPM seperti di 
dalam Bansal dan Viswanathan (1993) dan mengikutsertakan moment tambahan yang 
digambarkan oleh Harvey dan Siddique (2000) serta Dittmar (2002). 

Fama dan French (1992) menyatakan bahwa dua variabel, yakni ukuran perusahaan dan 
rasio book-to-market memberikan penjelasan yang lebih baik menyangkut nilai rata-
rata tingkat pengembalian saham lintas sektor dibanding CAPM. Sebagai konsekuensi, 
Fama dan French (1993) memperluas model faktor tunggal menjadi model tiga faktor, 
dengan menambahkan rata-rata sensititivitas tingkat pengembalian saham ke ukuran 
perusahaan dan rasio book-to-market. Hal ini menunjukkan bahwa model penetapan 
harga tiga faktor (TFPM) dapat menangkap anomali pasar lebih besar kecuali anomali 
moment (Fama dan French, 1996; Asness,1997). 

Selanjutnya, Jegadeesh dan Titman (1993, 2001) berpendapat bahwa terdapat bukti-
bukti substansial yang menunjukkan bahwa kinerja saham yang baik atau buruk selama 
tiga hingga satu tahun cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan (tetap 
baik atau buruk) untuk periode berikutnya. Strategi trading moment yang 
mengeksploitasi fenomena ini secara konsisten telah memberikan keuntungan di pasar 
Amerika Serikat dan di pasar yang sedang berkembang. Menyikapi kondisi demikian, 
Carhart (1997) mengusulkan model penetapan harga empat faktor (FFPM) dengan 
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menambahkan moment pada model Fama dan French untuk menjelaskan tingkat 
pengembalian saham rata-rata. 

Penelitian alternatif pun bermunculan dengan garis merah pada latar belakang datang 
untuk memberi penjelasan tambahan atau bahkan modifikasi ulang atas kurang 
memadainya kinerja CAPM. Mereka mengembangkan CAPM tiga Momen, dimana 
para investor mempertimbangkan skewness dalam pilihan portofolionya, sebagai dua 
momen tambahan pada CAPM klasik. Dittmar (2002) memperluas CAPM tiga momen 
menjadi CAPM empat momen dengan menambahkan kurtosis bagi preferensi investor. 

Karena ketidakpuasan atas model asset pricing faktor tunggal dalam menjelaskan 
ekspektasi tingkat pengembalian saham, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 
penyimpangan dari risiko trade-off dan tingkat pengembalian CAPM memiliki 
hubungan diantara variabel-variabel lainnya; ukuran perusahaan (Banz, 1981), earning 
yield (Basu, 1977 dan 1983), leverage (Bhandari, 1988) dan rasio nilai buku perusahaan 
terhadap nilai pasarnya (Stattman, 1980; Rosenberg et.al 1985; Chan, Hamao dan 
Lakonishok, 1991). Secara khusus, Basu (1977, 1983), Banz (1981), Reinganum 
(1981), Lakonishok dan Shapiro (1986), Kato dan Shallheim (1985) dan Ritter (2003), 
melakukan studi empiris mengenai pengaruh earning yield dan ukuran perusahaan 
terhadap tingkat pengembalian saham. Kraus dan Lintzenberg (1976) mengusulkan 
moment-skewness berikutnya sebagai faktor tambahan, sementara Harvey dan Siddique 
(2000) menjelaskan bahwa investor itu menyukai portfolio yang memiliki skewness ke 
kanan dibanding portfolio yang arah skewness-nya ke kiri. Karenanya, asset dengan 
tingkat pengembalian memiliki skewness ke arah kiri lebih diinginkan dan 
menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan yang tinggi, demikian sebaliknya. 
Hal ini memberikan pertimbangan bagi model CAPM 3 Moment (SCAPM). Dittmar 
(2002) memperluas preferensi investor ini dengan menambah pertimbangan skewness 
dan kurtosis. Moment keempat, kurtosis ditambahkan untuk menjelaskan probabilitas 
hasil yang esktrim yakni hasil yang sangat menyimpang dari rata-rata.  

Fama dan French (1993, 1996) mengusulkan model tiga faktor dimana ekspektasi 
tingkat pengembalian suatu asset tergantung pada sensitivitas tingkat pengembaliannya 
terhadap tingkat pengembalian pasar dan tingkat pengembalian pada dua portofolio 
yang diproksikan sebagai tambahan faktor risiko mengacu pada ukuran perusahaan dan 
rasio BE/ME. Penggunaan kedua proksi ini didukung oleh Huberman dan Kandel 
(1987) serta Chan et al (1985). Mengenai proksi SMB, Huberman dan Kandel (1987) 
menyatakan bahwa terdapat korelasi antara pengembalian dan saham kecil tidak 
terdeteksi oleh pengembalian pasar. Sementara perihal HML, Chan et al (1985) 
menyatakan bahwa korelasi antara tingkat pengembalian dan level distress relatif 
perusahaan yang diukur dengan rasio BE/ME tidak terdeteksi portfolio pasar. 

Penggunaan proksi WML untuk menjelaskan tingkat pengembalian saham telah 
dilakukan oleh Jegadeesh dan Titman (1993) yang menunjukkan bahwa terdapat 
asosiasi antara tingkat pengembalian dan kinerja saham periode sebelumnya yang tidak 
terdeteksi oleh portofolio pasar, ukuran perusahaan, dan faktor distress-relative. Lebih 
lanjut, Carhart (1997) menyatakan bahwa kelebihan tingkat pengembalian dari suatu 
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saham dapat dijelaskan oleh portofolio pasar dan model tiga faktor yang dirancang 
untuk meniru variabel resiko ukuran yang dihubungkan dengan ukuran perusahaan, 
rasio book-to-market (BE/ME) dan momentum. Bennaceur dan Chaibi (2007), 
memodifikasi penelitian Fama dan French (1996), Carhart (1997) serta Dittmar (2002) 
untuk prediksi tingkat pengembalian saham yang diharapkan dalam mengestimasi biaya 
ekuitas emiten di Tunisia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa model asset pricing-
nya Carhart (1997) superior dibanding model asset pricing lainnya. 

Penelitian yang mencermati penggunaan faktor momentum sebagai varian model asset 
pricing juga sudah pernah dilakukan di Indonesia. Beberapa diantara adalah hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2009), Prabawanti (2010), serta Kowanda dan 
Pasaribu (2012). 

Persamaan Model Asset Pricing Empat Faktor  

Carhart (1997) mengembangkan model asset pricing tiga factor dengan menambahkan 
faktor keempat yaitu anomali momentum (WML). Pengaruh penggunaan strategi 
momentum dalam memprediksi return ekspektasi saham dapat diukur dengan 
menghitung selisih antara value weighted return portofolio saham winners dengan 
value weighted return portofolio saham losers, yang dinotasikan sebagai WML 
(Winners Minus Losers). 

����
 � �� � ����	 � ��� � ����� � ����� � ����� � � 

Keterangan: 
E(Ri) = expected return saham i 
Rf = risk free rate asset 
E(Rm) = rate of return on market 
SMB = selisih value weighted return portofolio saham kapitalisasi kecil dan value 
weighted return portofolio saham kapitalisasi besar. 
HML = selisih value weighted return portofolio saham dengan book to market tinggi 
dan value weighted return portofolio saham book to market rendah. 
WML = selisih value weighted return portofolio saham dengan winner dan value 
weighted return portofolio saham loser. bi,si,,h i, wi= slope regresi 

�� � �� � � � ����	 � ��� � ����� � ����� � ����� � � 

Apabila strategi momentum berlaku, maka seharusnya WML berpengaruh positif 
terhadap return. Hal ini berarti kinerja saham winner konsisten baik sedangkan saham 
loser tetap belum dapat meningkatkan kinerjanya sehingga return saham winner lebih 
besar dari return saham loser. 
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MODEL MULTIFAKTOR PADA EKSPEKTASI TINGKAT PENGEMBALIAN SAHAM 

Setelah melihat beberapa pembahasan singkat diatas, pertanyaannya adalah apakah 
multifactor hanya terdapat pada tingkat portofolio dan apakah pengaruh faktor-faktor 
lainnya tersebut tidak berpengaruh pada tingkat saham individual? Pada tingkat riset 
akademik pertanyaan tersebut dapat segera dijawab dengan jawaban “BISA”. Misalnya, 
kita ingin mengetahui apakah tingkat pengembalian pasar internasional dan valuta asing 
berpengaruh terhadap tingkat pengembalian saham-saham likuid di bursa efek 
Indonesia (biasanya sering disebut Saham LQ45). Mari kita buktikan pertanyaan 
tersebut secara ilmiah. Berikut adalah data tingkat pengembalian pasar pada beberapa 
bursa saham, nilai tukar valuta asing, dan tingkat pengembalian saham-saham likuid 
periode 2005-2006.  

Tabel 1. Tingkat Pengembalian Instrument Investasi Triwulan I 2005 

Ket Min Max Rata2 Std. 
Deviation Ket Min Max Rata2 Std. 

Deviation 

IHSG -2.80% 1.78% 0.13% 0.98% CMNP -5.95% 7.41% 0.00% 2.23% 

HANGSENG -2.12% 1.52% 0.04% 0.69% ELTY -8.04% 12.63% 0.43% 3.31% 
KLCI -1.14% 0.91% -0.11% 0.52% INDF -9.64% 33.33% 0.63% 5.96% 

IDR_USD -1.31% 0.67% 0.03% 0.31% ISAT -5.65% 8.11% 0.67% 2.84% 

IDR_EUR -1.20% 1.19% -0.06% 0.58% KLBF -6.42% 5.93% -0.22% 2.37% 

IDR_JPY -1.35% 0.70% -0.04% 0.43% KIJA -7.89% 11.39% 0.59% 3.13% 

AALI -2.72% 1.81% 0.12% 0.96% LSIP -8.70% 20.69% 0.56% 4.89% 

ADMG -4.76% 9.38% 0.47% 2.73% MEDC -3.33% 8.28% 0.39% 2.41% 

ANTM -10.17% 32.98% 0.65% 5.40% PTBA -4.42% 7.14% 0.32% 2.27% 

ASII -6.00% 12.79% 0.49% 2.91% SMCB -5.63% 3.95% 0.08% 1.80% 

ASGR -4.63% 4.48% 0.17% 2.08% SULI -11.32% 9.84% -0.36% 2.98% 

BLTA -5.63% 8.57% 0.13% 2.31% TLKM -4.55% 15.38% 0.61% 3.10% 

BNBR -5.38% 9.23% 0.50% 2.88% UNSP -3.41% 3.35% -0.10% 1.51% 

BRPT -25.00% 433.33% 7.70% 56.99% UNTR -6.38% 12.90% 0.66% 3.03% 

 

Berdasarkan tabel diatas kita memperoleh gambaran rata-rata tingkat pengembalian dan 
risiko saham serta pasar HANYA selama periode triwulan I 2005. Pertanyaannya apakah 
informasi tersebut selalu sama nilainya, tentu tidak karena beberapa alasan, salah satunya 
adalah hokum permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. 
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Model CAPM  

Berikut adalah hasil empiris model CAPM untuk saham LQ45 Triwulan I 2005 

SAHAM AALI 
 

Model Summary  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .181a .033 .016 .0094879 

a. Predictors: (Constant), IHSG 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .000 1 .000 1.923 .171b 

Residual .005 57 .000   

Total .005 58    

a. Dependent Variable: AALI 

b. Predictors: (Constant), IHSG 
 

Coefficients a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .001 .001  1.154 .253 

IHSG -.176 .127 -.181 -1.387 .171 

a. Dependent Variable: AALI 
 

Berdasarkan hasil olah data dengan SPSS, diperoleh persamaan bahwa:  

ASGR = 0.001-0,176IHSG. Yang untuk koefisien alpha, artinya jika tidak terjadi 
perubahan pada tingkat pengembalian pasar (IHSG), maka ekspektasi tingkat pengembalian 
saham AALI meningkat sebesar 0,1% sementara pada untuk koefisien beta (pasar), jika 
terjadi peningkatan pada tingkat pengembalian pasar ternyata justru akan mengurangi 
ekspektasi tingkat pengembalian saham AALI sebesar 0,176. Dari koefisien adj.R2 kita 
juga memperoleh bahwa tingkat pengembalian pasar hanya mampu menjelaskan fluktuasi 
tingkat pengembalian saham AALI sebesar 1,6%. Hubungan tingkat pengembalian pasar 
dan tingkat pengembalian saham AALI adalah lemah meski positif (lihat koefisien 
korelasi).  
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Sekarang kita mencoba dengan pendekatan multifaktor yang terdiri bursa asing, dan untuk 
memprediksi tingkat pengembalian saham AALI periode 2005-2006 

Model Summary  

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .174a .030 .018 .0122034 

a. Predictors: (Constant), IDR_JPY, KLCI, IHSG, HANGSENG, 

IDR_USD, IDR_EUR 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .002 6 .000 2.474 .023b 

Residual .071 474 .000   

Total .073 480    

a. Dependent Variable: AALI 

b. Predictors: (Constant), IDR_JPY, KLCI, IHSG, HANGSENG, IDR_USD, IDR_EUR 
 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .001 .001  1.930 .054 

IHSG .042 .046 .042 .900 .369 

HANGSENG .116 .068 .078 1.701 .090 

KLCI -.161 .109 -.067 -1.479 .140 

IDR_USD -.110 .139 -.051 -.790 .430 

IDR_EUR .099 .129 .055 .765 .444 

IDR_JPY -.234 .141 -.123 -1.660 .098 

a. Dependent Variable: AALI 

 
Dari hasil kalkulasi, diperoleh bahwa bursa regional dan tingkat pengembalian investasi 
pada kurs valas hanya mampu menjelaskan fluktuasi tingkat pengembalian saham 
AALI sebesar 1,8% sementara 98,2% lainnya adalah faktor-faktor lain yang tidak 
digunakan dalam perhitungan.Hasil ini baru hanya untuk saham AALI, mari kita lihat 
beberapa hasil perhitungan untuk saham-saham lainnya: 
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SAHAM ANEKA TAMBANG 

 

Model Summary  

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .545a .297 .288 .0339584 

a. Predictors: (Constant), IDR_JPY, KLCI, IHSG, HANGSENG, 

IDR_USD, IDR_EUR 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .231 6 .038 33.319 .000b 

Residual .547 474 .001   

Total .777 480    

a. Dependent Variable: ANTM 

b. Predictors: (Constant), IDR_JPY, KLCI, IHSG, HANGSENG, IDR_USD, IDR_EUR 
 

Coefficients a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.002 .002  -1.302 .193 

IHSG 1.765 .129 .546 13.648 .000 

HANGSENG -.066 .190 -.014 -.345 .730 

KLCI -.352 .303 -.045 -1.162 .246 

IDR_USD .145 .386 .021 .376 .707 

IDR_EUR -.216 .359 -.037 -.600 .549 

IDR_JPY .283 .392 .045 .723 .470 

a. Dependent Variable: ANTM 

Ternyata untuk saham ANTM, seluruh prediktor memiliki kapasitas menjelaskan 
tingkat pengembalian saham lebih besar dibanding pada saham AALI yakni sebesar 
28,8%. Secara parsial kita dapat lihat juga (tabel coeffients), bahwa hanya IHSG yang 
berpengaruh signifikan parsial terhadap tingkat pengembalian saham ANTM (karena 
nilai sig.t < nilai α 0.05). 
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Berikut adalah contoh rekapitaluasi kalkulasi untuk ke dua saham untuk beragam 
penggunaan periode perhitungan: 

SAHAM AALI 

Periode Ket αααα IHSG Hangseng KLCI Rp-$ Rp-€ Rp-¥ R² Sig.F 

Tw.1 2005 
Koefisien .002 -.240 -.081 -.251 -.640 .539 -.360 

16.08% .149b 
Sig,t .200 .067 .671 .291 .153 .049 .292 

Tw.2 2005 
Koefisien .000 .224 .338 -.385 -.289 -.058 -.061 

14.09% .194b 
Sig,t .932 .085 .142 .097 .523 .830 .861 

Tw.3 2005 
Koefisien .000 -.011 -.113 -.433 .418 -.091 -.286 

2.72% .951b 
Sig,t .812 .937 .640 .370 .362 .839 .581 

Tw.4 2005 
Koefisien .002 .199 -.351 -.333 -.383 -.028 .300 

12.18% .332b 
Sig,t .132 .174 .053 .320 .295 .918 .353 

Tw.1 2006 
Koefisien .001 .092 .385 .100 .047 -.147 -.080 

10.25% .417b 
Sig,t .517 .497 .050 .786 .891 .652 .796 

Tw.2 2006 
Koefisien .001 -.127 .172 -.083 -.663 -.338 -.391 

19.43% .065b 
Sig,t .737 .404 .444 .863 .227 .615 .523 

Tw.3 2006 
Koefisien .002 -.024 .049 -.329 .253 .623 -.551 

11.43% .329b 
Sig,t .067 .873 .783 .323 .528 .099 .114 

Tw.4 2006 
Koefisien .003 .039 .071 -.090 .114 .205 -.313 

2.09% .977b 
Sig,t .054 .799 .630 .616 .837 .611 .484 

Mid.1 2005 
Koefisien .001 .023 .056 -.328 -.341 .206 -.245 

6.24% .279b 
Sig,t .362 .800 .701 .047 .266 .277 .293 

Mid.2 2005 
Koefisien .001 .035 -.169 -.285 .107 .006 -.101 

2.24% .851b 
Sig,t .578 .711 .263 .322 .697 .982 .734 

Mid.1 2006 
Koefisien .001 -.019 .251 -.062 -.389 -.211 -.264 

13.83% .008b 
Sig,t .662 .846 .090 .829 .223 .537 .405 

Mid.2 2006 
Koefisien .003 -.009 .066 -.123 .299 .429 -.448 

5.53% .389b 
Sig,t .011 .936 .556 .427 .330 .113 .118 
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Saham ANTM 

Periode Ket αααα IHSG Hangseng KLCI Rp-$ Rp-€ Rp-¥ R² Sig.F 

Tw.1 

2005 

Koefisien .004 2.136 .128 .192 .146 .098 .485 
15.27% .177b 

Sig,t .564 .005 .906 .886 .954 .949 .801 

Tw.2 

2005 

Koefisien .001 2.671 -.778 .068 -.201 -.198 .359 
40.88% .000b 

Sig,t .890 .000 .341 .934 .901 .838 .774 

Tw.3 

2005 

Koefisien -.003 2.557 -.374 .790 .338 .028 -.414 
71.89% .000b 

Sig,t .363 .000 .352 .322 .655 .970 .628 

Tw.4 

2005 

Koefisien -.002 1.366 .284 .520 .323 .368 -.017 
43.88% .000b 

Sig,t .486 .000 .368 .379 .615 .436 .976 

Tw.1 

2006 

Koefisien -.002 1.197 -.325 .017 .357 -.685 .510 
43.71% .000b 

Sig,t .459 .000 .280 .977 .503 .179 .288 

Tw.2 

2006 

Koefisien -.008 1.008 -.056 -.238 -1.838 1.040 .293 
55.97% .000b 

Sig,t .014 .000 .845 .694 .010 .226 .705 

Tw.3 

2006 

Koefisien .003 2.470 -.492 -4.064 1.625 -.561 .312 
23.71% .017b 

Sig,t .618 .003 .598 .023 .442 .775 .863 

Tw.4 

2006 

Koefisien -.003 .744 -.060 -.259 -2.996 -.703 -.267 
22.15% .027b 

Sig,t .420 .088 .886 .610 .060 .538 .833 

Mid.1 

2005 

Koefisien .002 2.433 -.286 .020 -.016 -.169 .461 
24.90% .000b 

Sig,t .643 .000 .658 .978 .990 .841 .656 

Mid.2 

2005 

Koefisien -.003 2.292 -.104 .493 -.007 -.101 .239 
63.72% .000b 

Sig,t .166 .000 .693 .328 .989 .818 .648 

Mid.1 

2006 

Koefisien -.005 1.073 -.120 -.046 -.808 .046 .375 
47.90% .000b 

Sig,t .008 .000 .559 .909 .070 .924 .396 

Mid.2 

2006 

Koefisien -0.00 1.643 -.023 -1.172 -.109 -.642 .440 
15.31% .005b 

Sig,t .951 .001 .963 .090 .936 .591 .727 
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