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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan akurasi antara metode 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam 

memprediksi return saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini 
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penutupan bulanan per saham, harga penutupan bulanan JII, tingkat imbalan 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan variabel makro seperti, inflasi, kurs 

Rp/USD dan tingkat imbalan SBIS. Dalam analisisnya, penelitian menggunakan 

Mean Absolute Deviation (MAD) untuk mengetahui tingkat akurasi kedua 

metode. Sedangkan untuk mengetahui signifikansi perbedaan kedua metode 

diukur dengan paired t-test. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode CAPM lebih akurat 

dibandingkan metode APT. Serta, setelah diuji paired t-test  diketahui bahwa 
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CONTENT 

This study aims to determine the difference in accuracy between the method of 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) and Arbitrage Pricing Theory (APT) in 

predicting Islamic stock returns in the Jakarta Islamic Index (JII). This study used 

a purposive sampling method, with a total of 14 companies which during 2013-

2017 could survive in JII. This study uses monthly closing prices per share, JII 

monthly closing price, rate of return of Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) 

and macro variables such as inflation, exchange rate of Rp / USD and SBIS rate. 

Analysis method that used on this study was Mean Absolute Deviation (MAD) to 

determine the accuracy of the two methods. To find out the significance of the 

differences between the two methods measured by paired t-test..  

The results of this study indicate that the CAPM method is more accurate than the 

APT method. And, after testing with the paired t-test, it was found that there were 

significant differences between the two methods. 
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 وزارة البحوث، التكنولوجية والرتبية العالية
 جامعة أيرالنغاكلية االقتصاد والتجارة 

 : االقتصاد اإلسالمي  القسم
 : ................ رقم التسجيل

 املستخلص

 البحث العلمي ملرحلة البكالوريوس بقسم االقتصاد اإلسالمي

 نوفالية رمحاساري:   االسم
 311211100140:  رقم القيد

 4312:  سنة اإلعداد
 العنوان:

ية ونظرية موازنة األسعار يف تكهن إعادة األسهم مقارنة بني منوذج تسعري األصول الرأمسال 
4312-4310يف الفرتة  الشرعي يف جاكرتا إسالمي إنديكس  

 
 احملتويات:

يهدف هذا البحث إىل معرفة فرق الدقة بني منوذج تسعري األصول الرأمسالية ونظرية موازنة األسعار 
وهذا البحث يستخدم طريقة يف تكهن إعادة األسهم الشرعي يف جاكرتا إسالمي إنديكس. 

يف جاكرتا إسالمي  4312-4310شركة منذ قرتة  11املعاينات املستهدفة بعدد العينات 
إنديكس. يستخدم هذا البحث السعر النهائي الشهري لكل السهم، السعر النهائي الشهري 

كبري مثل جلاكرتا إسالمي إنديكس، درجة أجرة شهادة البنك اإلندونيسيا الشريعة، واملتغري ال
التضخم املايل، عملة روبية ودوالر، ودرجة أجرة شهادة البنك اإلندونيسيا الشريعة. ويف إجراءت 
التحليل، استخدمت الباحثة طريقة احنراف املتوسط املطلق ملعرفة درجة الدقة بني النموذجني. وأما 

 ت الزوجي.-ملعرفة قطعية الفروق بينهما، استخدمت الباحثة اختبار
البحث تدل على أن منوذج تسعري األصول الرأمسالية أدق من ونظرية موازنة األسعار.  فنتائج

 ت الزوجي تدل على أن هناك فرق قطعي بني طريقتني.-وثالتايل، نتيجة اختبار
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-

Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan menteri P&K RI No. 0543/b/U/1987 

tertanggal 22 Januari 1988. 

1. Konsonan Tunggal 

No. Arab Latin Keterangan 

 Tidak dilambangkan - ا 1

 - B ب 2

 - T ت 3

 ṡ s (dengan titik di atasnya) ث 4

 - J ج 5

 ḥ h (dengan titik di bawahnya) ح 6

 - Kh خ 7

 - D د 8

 Ż z (dengan titik di atasnya) ذ 9

 - R ر 10

 - Z ز 11

 - S س 12

 - Sy ش 13

 ṣ s (dengan titik di bawahnya) ص 14

 ḍ d (dengan titik di bawahnya) ض 15

 ṭ t (dengan titik di bawahnya) ط 16

 ẓ z (dengan titik di bawahnya) ظ 17

 Koma terbalik terletak di atas ‟ ع 18

 - G غ 19

 - F ف 20

 - Q ق 21

 - k ك 22
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 - l ل 23

 - m م 24

 - n ن 25

 - w و 26

 - h ه/ه 27

 Apostrof „ ء 28

 - y ي 29

 

2. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap termasuk kata syiddah ditulis rangkap. Contoh: kata اذه 

ditulis innahu. 

3. Ta’ Marbutoh Diakhir Kata 

3.1 Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap 

menjadi bahasa Indonesia seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya. Contoh:  

 ditulis jamã’ah جماعة

 .ditulis maktabah مكتبة  

3.2 Bila dihidupkan ditulis t 

Contoh : مكتبةامعة الجا  ditulis maktabatu-ljãmi’ah. 

4. Vokal Panjang 

Fathah (baris diatas) ditulis ã, kasrah (baris dibawah) ditulis ĩ, serta 

dhummah (baris didepan) ditulis dengan ũ. Misalnya الناس ditulisan-nãs, 

,ditulis arrahĩm الرحيم المسلمون    ditulis almuslimũn. 

 
5. Vokal Pendek yang Berurutan Dipisahkan dengan Tanda Pisah (-) 

Contoh: شيءقدير ditulis syai-in qadĩr. 
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Bila alif+lam diikuti huruf-huruf qamariyah yang terkumpul dalam kata 

ت، م، ق، ع، ف، خ،و،  ك، غ، ي، ە، ج، ب،   (alif , b, g, y, h, j, k, w, kh, f, “, q, m, t) ا

misalnya المسامون ditulis almuslimũn. Sedangkan bila diikuti huruf syamsiyah 

(huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti dengan huruf yang 

mengikutinya, misalnyaحيمالر diitulis arrahĩm. 

6. Kata dan Rangkaian Frasa atau Kalimat 

Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (“), sedangkan penghubung 

dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-). 

Contoh: بسم اهللا الر حمن الر حيم ditulis bism’il-lãhi’r-rahmãni’r-rahĩm.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan nilai asset di masa depan. Islam menganjurkan investasi untuk 

mencegah idle asset agar sumberdaya yang ada tidak hanya disimpan, tetapi juga 

diproduktifkan sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat (Taufik, 

2011:24). Salah satu instrumen  investasi adalah saham. Ekspektasi dari para 

investor terhadap investasinya pada saham adalah memperoleh return saham 

sebesar-besarnya dengan risiko tertentu. Return tersebut dapat berupa capital gain 

ataupun dividen untuk investasi pada saham. Dividen merupakan salah satu 

bentuk peningkatan wealth pemegang saham. Investor akan sangat senang apabila 

mendapatkan return investasi yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Oleh 

karena itu, investor dan investor potensial memiliki kepentingan untuk mampu 

memprediksi berapa hasil investasi mereka. Investor selalu mencari alternatif 

investasi yang memberikan return tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. 

Mengingat risiko yang melekat pada investasi saham lebih tinggi dari pada 

investasi pada perbankan misalnya, return yang diharapkan juga lebih tinggi. 

 Keinginan utama dari investor adalah meminimalkan risiko dan 

meningkatkan return. Asumsi umum bahwa investor individu yang rasional adalah 

seorang yang tidak menyukai risiko, sehingga investasi yang berisiko harus dapat 

menawarkan tingkat perolehan tinggi (high rates of return), oleh karena itu 

investor sangat membutuhkan informasi mengenai risiko dan pengembalian yang 

diinginkan. Industri keuangan syariah kini telah merambah ke pasar saham 
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Indonesia sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan likuiditas. Inovasi produk 

keuangan syariah yang semakin berkembang, Bapepam-LK meluncurkan Pasar 

Modal Syariah sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI). DSN-MUI juga telah melakukan penandatanganan Nota 

Kesepahamam dengan PT. Danareksa Investment Management yang selanjutnya  

membentuk Jakarta Islamic Index (JII) untuk invetasi syariah. Jakarta Islamic 

Index berisikan saham-saham dari perusahaan terdaftar di Bursa Rfek Indonesia 

(BEI) yang memenuhi kriteria aspek syariah. JII menjadi tolak ukur standar 

kinerja bagi investasi saham secara Islami di Pasar Modal Syariah 

(www.idx.co.id). 

Selain JII, pasar modal syariah di Indonesia memiliki Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI), dimana berisikan seluruh saham syariah yang terdaftar 

di  BEI. Perkembangan kapitalisasi saham syariah periode  2013-2017 

berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara singkat dapat diamati 

dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Perkembangan Kapitalisasi Saham JII dan ISSI 

Periode 2013-2018 

Periode JII ISSI 

2013 1.672.099,91 2.557.846,77 

2014 1.944.531,70 2.946.892,79 

2015 1.737.290,98 2.600.850,72 

2016 2.041.070,80 3.175.053,04 

2017 2.288.015,67 3.704.543,09 
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2018 2.239.507,78 3.666.688,31 

Sumber: www.idx.co.id 

Tabel di atas menggambarkan kapitalisasi Bursa Efek Indonesia dengan 

saham syariah beberapa tahun terakhir. Pada akhir tahun 2016 kapitalisasi pasar 

saham syariah sebesar Rp 3.175,05 triliun. Sedangkan Jakarta Islamic Index (JII) 

menunjukkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 2.041,07 triliun. Pada tahun 

selanjutnya, yaitu diakhir tahun 2017, kapitalisasi di saham syariah mengalami 

peningkatan sebesar 529,4 triliun dan pada Jakarta Islamic Index (JII) juga 

mengalami peningkatan Rp 246,9 triliun dari tahun sebelumnya. Kondisi ini 

disebabkan adanya tantangan global seperti kenaikan suku bunga Bank Sentral 

Amerika yang menyebabkan investor asing melarikan sebagian dananya keluar 

instrumen portofolio di Indonesia.  

Pada dasarnya, investor menginginkan return saham yang paling tinggi 

dengan resiko serendah-rendahnya. Upaya untuk meminimalkan resiko yaitu 

dengan melakukan portofolio. Portofolio saham dilakukan dengan menempatkan 

investasi pada banyak saham, sehingga risiko kerugian satu saham dapat ditutupi 

dengan keuntungan saham lainnya. Melihat hal itu, perlunya memilih keputusan 

investasi yang optimal diperlukan prediksi yang akurat dalam menghitung return 

saham yang diharapkan. Dalam memprediksi expected return untuk menghasilkan 

keuntungan yang tinggi pada tingkat risiko tertentu, umumnya digunakan Capital 

Asset Pricing Model (CAPM). Namun CAPM bukan satu-satunya cara untuk 

menghitung keuntungan yang dipandang layak pada sebuah investasi. Cara 

lainnya yaitu Arbitrage Pricing Theory atau biasa disebut APT. 
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 Model penilaian (pricing model) merupakan sebuah model untuk 

menentukan tingkat pengembalian aset yang diperlukan atau diharapkan. Sharpe 

(1964) mempublikasikan tulisannya dengan menurunkan model penilaian aset 

yang dikenal dengan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Model yang sama 

juga dikembangkan hampir berurutan oleh Lintner pada tahun 1965 dan Mossin 

pada tahun 1966. Model CAPM merupakan suatu revolusi dalam ekonomi 

keuangan yang dapat menjelaskan   dan   menentukan   apa   itu   risiko dalam   

suatu   pasar   modal   dan menetapkan suatu risiko dihargai (dinilai), atau return 

ekstra apa yang akan diterima oleh seorang investor berkenaan dengan tingkat 

risiko yang dihadapinya. 

 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 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. Capital Asset Pricing Model 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 pada jumlah 

yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak berisiko (fixed risk 

free rate).  

 Salah satu prinsip syariah yang penting dan perlu diperhatikan dalam 

aktivitas investasi saham yaitu prinsip bahwa risiko selalu menyertai return, 

sehingga tidak ada keuntungan yang diperoleh tanpa menanggung resiko. Hal ini 
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tentu bertolak belakang dengan konsep risk free. Islam memandang risiko sebagai 

sunatullah. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Luqman ayat 34 yaitu : 

 ِ َ نَّ إ اَعةِ ِعۡلُم  ۥِعنَدهُ  ٱّللَّ ُل  ٱلسَّ اَذا  ٱۡۡلَۡرَحاِم  َويَۡعلَُم َما فِي  ٱۡلَغۡيثَ َويُنَزِّ َوَما تَۡدِري نَۡفٞس مَّ

 إِنَّ 
ُۚ
َ تَۡكِسُب َغٗدا  َوَما تَۡدِري نَۡفُسۢ بِأَيِّ أَۡرٖض تَُموُت َعلِيٌم َخبِيرُ  ٱّللَّ  

innallāha 'indahụ 'ilmus-sā'ah, wa yunazzilul-gaīṡ, wa ya'lamu mā fil-ar-ḥām, wa 

mā tadrī nafsum māżā taksibu gadā, wa mā tadrī nafsum bi`ayyi arḍin tamụt, 

innallāha 'alīmun khabīr 

Artinya :  

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari 

Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada 

dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 

yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 

di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal. 

Dengan dasar tersebut, konsep bebas risiko (risk free) dalam perspektif 

ekonomi syariah jelaslah tidak ada karena setiap pekerjaan memiliki tingkat risiko 

yang berbeda-beda. Mengharapkan hasil atau return harus berkenan menanggung 

risiko yang menyertainya. Investasi Islami adalah investasi yang didasarkan atas 

prinsip win win solution, misalnya profit and loss sharing (Ryandono, 2009:27). 

Teori awal yang mendapatkan dukungan sebagai alternatif atas CAPM 

adalah Arbitrage Pricing Theory (APT) yang dikembangkan di pertengahan tahun 

1970-an oleh Stephen Ross (1976). APT diyakini secara matematis dan intuisi 

lebih menantang daripada CAPM dimana APT mengawali pembahasannya 

dengan memposisikan situasi pasar modal dimana sekuritas yang diperdagangkan 

terpecah kecil-kecil (frictionless). Pada dasarnya, model CAPM adalah model 

APT hanya saja faktor risiko yang dipertimbangkan adalah risiko sistematis pasar 
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sedangkan model APT lebih bervariasi, yaitu dengan memasukkan beberapa 

faktor risiko sekaligus misalnya perubahan tingkat inflasi, perubahan suku bunga, 

perubahan premi risk default, dll.  

Dari penelitian sebelumnya, ada beberapa yang menyebutkan CAPM lebih 

akurat dalam memprediksi nilai saham dibandingkan dengan APT. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Lemiyana (2015) dan Indra (2018).  Pada 

Penelitian Lemiyana yang membandingkan model CAPM dalam APT dalam 

memprediksi tingkat return saham syariah di JII menghasilkan bahwa model 

CAPM lebih akurat. Begitu juga pada penelitian Indra, yang membandingkan 

model CAPM dan APT, dengan studi kasus perusahaan sektor konsumsi dan 

pertambangan yang terdaftar di ISSI. Sedangkan pada penelitian Irfan (2017), 

yang membandingkan kedua metode tersebut untuk memprediksi expected saham 

LQ45, menghasilkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode 

CAPM dan APT. Namun, peneliti terdahulu, Laia (2015) menyebutkan dalam 

penelitiannya bahwa model APT dengan 3 faktor makroekonomi lebih akurat 

dalam memprediksi expected return pada bank umum swasta nasional devisa 

dibandingan dengan model CAPM. 

Ada perbedaan yang utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

yaitu peneliti menambahkan SBIS sebagai variabel makroekonomi untuk 

menghitung expected return pada metode APT. Hal ini dilakukan karena pada 

hasil penelitian Muharrami (2017) menyebutkan bahwa SBIS berpengaruh 

signifikan terhadap harga saham PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk serta hasil 

penelitian Ardana (2016) yang menyebutkan bahwa variabel SBIS mempunyai 
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pengaruh signifikan terhadap ISSI, mempunyai hubungan jangka pendek dan 

jangka panjang positif terhadap ISSI. Ini menunjukkan bahwa SBIS sebagai faktor 

makroekonomi layak untuk dapat ditambahkan menjadi variabel penghitungan 

nilai expected return saham-saham di JII. 

 Guna mempermudah dan memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka 

penelitian ini akan dikhususkan pada saham-saham yang ada pada JII, yaitu 

saham-saham terpilih yang telah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah yang 

memiliki kapitalisasi besar dan likuiditas tinggi. Dengan demikian, apabila 

investor menanamkan dananya ke dalam saham yang termasuk saham JII, maka 

kemungkinan besar return yang akan diterima akan lebih besar, dan risiko yang 

muncul juga dapat diperkecil karena saham-saham yang terdaftar dalam JII 

merupakan saham terpilih dan berkinerja baik dan tentu saja halal. 

Periode saham JII yang digunakan dalam penelitian ini selama lima tahun 

yaitu periode 2013-2017. Alasannya, periode lima tahun merupakan rentang 

waktu yang tidak panjang dalam menghitung validitas CAPM dan APT guna 

menghindari adanya bias dalam pengujian karena CAPM dan APT tidak efisien 

digunakan pada periode yang panjang.  

Dengan demikian, perlu untuk diuji ulang mengenai mana metode yang 

lebih akurat. Sehingga penelitian ini akan membahas Perbandingan Metode 

CAPM dan APT Dalam Memprediksi Return Saham Syariah di Jakarta 

Islamic Index (JII) Periode 2013-2017. Hasil penelitian ini yang utama untuk 

mengetahui perbedaan akurasi penghitungan return saham syariah dengan metode 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan metode Arbitrage Pricing Theory 
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(APT). Maka jika penelitian ini terbukti, maka dapat membantu para investor 

untuk menggunakan metode tersebut dalam mempertimbangkan sebuah keputusan 

investasi. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apakah Capital Assets Pricing Model (CAPM) akurat dalam memprediksi 

return saham syariah pada Jakarta Islamic Index (JII)? 

2. Apakah Arbitrage Pricing Theory (APT) akurat dalam memprediksi return 

saham syariah pada Jakarta Islamic Index (JII)? 

3. Apakah terdapat perbedaan akurasi antara model  CAPM dengan model 

APT dalam memprediksi return saham syariah pada Jakarta Islamic Index 

(JII)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah Capital Assets Pricing Model (CAPM) akurat 

dalam meprediksi return saham syariah pada Jakarta Islamic Index (JII). 

2. Untuk mengetahui apakah Arbitrage Pricing Theory (APT) akurat dalam 

meprediksi return saham syariah return saham syariah pada Jakarta Islamic 

Index (JII). 
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3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan akurasi antara model CAPM 

dengan model APT dalam memprediksi return saham syariah pada Jakarta 

Islamic Index (JII). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1.4.1. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

melakukan keputusan investasi dengan menggunakan perhitungan yang lebih 

akurat agar mendapatkan return harapan yang optimal pada perusahaan-

perusahaan yang ada di Jakarta Islamic Index (JII) 

1.4.2 Bagi Akademisi 

Sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan ilmu ekonomi Islam pada khususnya dalam upaya pengembangan teori dan 

penelitian lanjutan terkait materi yang dibahas 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi tambahan mengenai cara memprediksi return saham 

dengan dua cara yang berbeda serta upaya untuk mengembangkan investasi pada 

sektor saham khususnya pada saham syariah. 

1.4.4 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian lanjutan yang 

berkaitan dengan cara memprediksi return saham khususnya pada saham-saham 

syariah. 
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1.5. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan adalah pola/gambaran garis besar dalam penyusunan 

laporan dengan tujuan agar tersusun secara sistematis dan memudahkan dalam 

memahami hubungan antar bab satu dengan lainnya sebagai suatu rangkaian yang 

terorganisir. 

Adapun sistematika penulisan yang dimaksud terdiri dari:  

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah sebagai landasan 

pemikiran secara garis besar sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan 

tentang fenomena/permasalahan terkait yang memerlukan pemecahan melalui 

penelitian. Pertanyaan atas permasalahan penelitian yang muncul selanjutnya 

dirumuskan dalam suatu rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika 

penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian tinjauan pustaka terdiri atas landasan teori yang menjadi dasar dan 

referensi dalam menganalisis permasalahan penelitian berdasarkan teori-teori 

yang sudah ada. Dilengkapi Penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis berisikan dugaan awal 

penelitian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Serta dalam bab ini juga 

dilengkapi dengan kerangka berpikir. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian, 

mencakup jenis pendekatan penelitian, identifikasi dan definisi variabel, definisi 
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operasional, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan 

data serta teknik analisis. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menjabarkan tahapan dalam membandingkan keakuratan 

antara metode CAPM dan APT dalam menghitung return saham JII. Pembahasan 

diawali dari penentuan saham konsisten dari saham-saham yang terdaftar dalam 

JII sampai dengan pengujian hipotesis. Serta,objek penelitian diuraikan secara 

deskriptif, interpretasi dan hasil penelitian berdasarkan teknik analisis yang 

digunakan serta argumentasi atas hasil analisis. 

BAB 5: PENUTUP 

Bagian penutup ini berisi simpulan dari hasil penelitian serta saran terhadap 

penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Investasi 

Menurut Suryomurti (2011:2) investasi merupakan penundaan konsumsi 

saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Investasi diawali dengan 

mengorbankan konsumsi saat ini untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di 

masa yang akan datang. Pada dasarnya, investasi dilakukan dengan tujuan untuk 

menghasilkan sejumlah uang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

investor. 

Menurut Fahmi dan Hadi (2009:7), investasi dibagi menjadi dua yaitu 

investasi pada real asset dan financial asset. Real asset adalah aset berwujud 

seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan financial asset 

adalah dokumen  klaim tidak langsung pemegangnya terhadap real asset pihak 

yang menerbitkan sekuritas tersebut, seperti saham, sukuk, reksadana dan 

sebagainya. Perbedaan antara kedua bentuk investasi tersebut terletak pada tingkat 

likuiditasnya. Investasi pada real investment relative lebih sulit untuk dicairkan, 

sedangkan financial investment lebih mudah dicairka  karena dapat 

diperjualbelikan tanpa terikat waktu. 

Properti investasi menurut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akutansi 

Keuangan revisi yang disahkan 27 Agustus 2014, yaitu properti berupa tanah, 

bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya, yang dikuasai oleh 
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pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan kenaikan nilai 

atau keduanya, dan tidak untuk: 

a. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk 

tujuan administratif; atau 

b. Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.  

c. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: 

d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan 

properti investasi akan mengalir ke entitas 

e. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal.  

Menurut Suad Husnan (2005), investasi adalah setiap penggunaan uang 

dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Dalam setiap investasi dapat 

dipastikan mengandung unsur risiko. Keputusan investasi berkaitan positif dengan 

perbandingan antara tingkat pengembalian dan risiko. Jika dihubungkan dengan 

risiko, jenis investasi dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Investasi bebas risiko: jenis investasi ini memiliki risiko relatif kecil dan 

biasanya memiliki tingkat keuntungan rendah. Yang termasuk dalam 

investasi bebas risiko ialah deposito berjangka dan obligasi. 

b. Investasi berisiko: jenis investasi ini memiliki keuntungan dan risiko yang 

besar namun berfluktuasi. investor dapat memiliki keuntungan yang begitu 

besar, namun bisa juga sebaliknya. Yang termasuk dalam jenis investasi 

ini adalah saham. 
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Ada beberapa hal yang membedakan investasi biasa dengan investasi 

syariah, terutama prinsipnya. Beberapa prinsip investasi keuangan syariah 

menurut Pontjowinoto (2003) yaitu: 

a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan 

menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang 

memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. 

b. Uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan di mana 

fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya 

beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang 

ditimbulkan berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli 

dengan uang tersebut. 

c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur 

penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. 

d. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan 

mrisiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko. Dalam 

Islam setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia 

menanggung resiko. 

e. Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak 

mengandung unsur spekulasi dan menghormati hak asasi manusia serta 

menjaga lestarinya lingkungan hidup. 

2.1.2. Pasar Modal 

Pasar modal (capital market) adalah pertemuan antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 
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memperjualbelikan sekuritas. Pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk 

memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun, 

seperti obligasi dan saham. (Tandeilin, 2010:26). 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar 

modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut 

pengantar pasar modal yang terdapat di website resmi Bursa Efek Indonesia, pasar 

modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu Negara karena pasar 

modal menjalankan fungsi sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana 

bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari pemodal (investor). Dana yang 

diperoleh dari pasar modal akan digunakan untuk baik pengembangan usaha, 

ekspansi, maupun penambahan modal kerja. Selain itu pasar modal menjalankan 

fungsi sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan 

seperti saham, obligasi, reksadana dan sebagainya. Dengan demikian, masyarakat 

dapat menepatkan dana yang dimiliki sesuai dengan karakteristik keuntungan dan 

risiko masing-masing instrumen. 

Berikut instrumen keuangan yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia 

menurut website resminya (www.idx.co.id): 

1. Saham   : Tanda penyertaan modal terhadap suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. 

2. Obligasi : Surat utang jangka menegah panjang yang dapat 

dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk 
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membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi 

utang pokok pada waktu yang sudah ditentukan. 

3. Reksadana : Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun  dana dari 

masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio 

efek oleh manajer investasi. 

4. ETF : Exchange Traded Fund adalah reksadana berbentuk kontrak 

Investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. 

5. Derivatif : Kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna 

memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset yang dijadikan sebagai 

objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan 

kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. 

2.1.3. Pasar Modal Syariah 

 Menurut Mannan (2009:54) pasar modal syariah pada hakikatnya sama 

saja dengan pengertian pasar modal pada umumnya, yang membedakan hanyalah 

pasar modal dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi 

perdagangan surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

syariat Islam. Dalam Fatwa DSN No.40/DSN-MUI/IX/20013 tentang pasar modal 

dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, 

mendefinisikan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN METODE CAPM... NOVALIA RAHMASARI



17 

 

 Menurut Metwally (1995:177) fungsi dari keberadaan pasar modal syariah 

adalah sebagai berikut: 

1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis 

dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. 

2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna 

mendapatkan likuiditas. 

3. Memungkinkan perusahaan meningkatlkan modal dari luar untuk 

membangun dan mengembangkan lini produksinya. 

4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dan fluktuasi jangka pendek pada 

harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. 

5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja 

kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.  

 Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya 

Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 

1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Danareksa 

meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk 

memandu investor yang ingin menginvestasikan danaya ke indeks syariah 

(Hermuningsih, 2012:228). Dengan adanya indeks tersebut, maka para pemodal 

telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai 

dengan prinsip syariah. 

 Sampai saat ini perkembangan pasar modal syariah di Indonesia semakin 

pesat. Secara umum ditandai dengan berbagai indikator, diantaranya yaitu 

semakin banyak pelaku pasar modal syariah ditambah lagi dengan diluncurkannya 
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Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) oleh IDX pada tanggal 12 Mei 2011. 

Indeks ini berisi saham-saham yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah yang 

dikeluarkan sesuai regulasi Bapepam-LK No.II.K.I seiap 6 bulannya dibulan Mei 

dan November (Jogianto, 2013:135). Jumlah perusahaan yang saat ini terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia (per April 2019) sebanyak 325 perusahaan. Jadi 

di Indonesia saat ini memiliki dua indeks saham yang berbasis syariah. 

 Untuk masuk ke dalam pasar modal syariah, ada beberapa kriteria yang 

harus dipenuhi oleh emiten. Menurut Soemitro (2009) beberapa kriteria tersebut, 

yaitu: 

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara 

pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan public yang menerbitkan 

efek syariah tidak bertentanagan dengan prinsip-prinsip syariah. 

2. Tidak menjalankan jenis kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah seperti perjudian, menjual produk haram, atau usaha yang 

mengandung unsur riba dan nisbah. 

3. Jika ingin menerbitkan efek syariah perusahaan wajib menandatangani dan 

memenuhi ketentuan-ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek 

syariah yang dikeluarkan 

4. Perusahaan yang mengeluarkan efek syariah wajib menjamin bahwa 

kegiatan usahanya memenuhi syarat prinsip-prinsip syariah dan memiliki 

Shariah Compliance Officer (SCO) 
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5. Jika sewaktu-waktu perusahaan tidak memenuhi persyaratan, maka efek 

syariah yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek 

syariah. 

2.1.4. Saham Syariah 

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KMK 013/1990 

saham merupakan hak kepemilikan atas suatu perusahaan atau bisa juga disebut 

sebagai penyertaan modal dalam pemilikan Perseroan Terbatas. Menurut Hartono 

(2008:107) bersasarkan hak tagihnya, saham dibagi menjadi berikut: 

1. Saham biasa  

Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba 

atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham 

biasalah yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dan 

penjualan asset perusahaan. 

2. Saham Preferen 

Saham preferen mempunyai sifat gabungan atara obligasi dan saham biasa. 

Sama halnya dengan obligasi yang membayarkan bunga atas pinjamannya, saham 

preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Dibandingkan 

dengan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak yaitu ha katas 

dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika ada likuidasi. Oleh karena 

itu, saham preferen dianggap mempunyai karakteristik ditengah-tengah antara 

obligasi dan saham biasa. 

Saham yang dibahas dalam penelitian ini adalah saham syariah. Di 

Indonesia, seluruh saham syariah harus terdaftar dalam Indeks Saham Syariah 
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Indonesia (ISSI) yang merupakan bagian dari Bursa Efek Indonesia (BEI). ISSI 

menyeleksi saham yang terdaftar dua kali dalam setahun, yaitu Mei dan 

November. Sehingga Daftar Efek Syariah (DES) setiap periode berbeda.  

Selain ISSI, ada indeks yang lain yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia, 

yaitu Jakarta Islamic Index (JII). JII sendiri merupakan indeks pertama yang 

dimiliki BEI yang diluncurkan pada tahun 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 

30 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di BEI. Seleksi saham syariah 

yang menjadi konstituen JII dilakukan juga dua kali dalam setahun, yaitu Mei dan 

November. Proses yang dilakukan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang dapat 

terdaftar di JII adalah sebagai berikut (www.idx.com): 

a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 bulan terakhir 

b. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi 

selama 1 tahun terakhir 

c. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata 

nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi 

d. 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. 

2.1.5. Risiko 

Menurut Agus Sartono (2009), risiko merupakan penyimpangan tingkat 

keuntungan yang diharapkan. Dimana, semakin besar penyimpangan tingkat 

keuntungan yang diharapkan berarti semakin besar tingkat risikonya. Sedangkan 

menurut Ferry N. Idroes (2006), risiko disebutkan sebagai “chance of a bad 

outcome”, yang artinya suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak 
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diinginkan, yang dapat menimbulkan  kerugian apabila tidak diantisipasi serta 

dikelola dengan semestinya. 

Risiko ada beberapa jenis. Menurut Suad Husnan (1998:6), risiko investasi 

memiliki dua jenis yaitu: 

1. Risiko sistematis 

 Risiko ini memiliki dampak yang tidak bisa dihindarkan sebagai akibat 

dari kondisi ekonomi negara secara umum, sehingga berpengaruh terhadap semua 

perusahaan. 

2. Risiko tidak sistematis 

 Risiko ini dapat dihindarkan dengan melakukan diversifikasi investasi 

dengan melakukan portofolio saham. Langkah ini dilakukan karena risiko tidak 

sistematis ini berkaitan dengan kondisi perusahaan secara spesifik, sehingga 

berpengaruh terhadap sekelompok kecil perusahaan. 

2.1.6. Return 

Menurut Abdul Halim (2005) return saham yang disebut juga sebagai 

pendapatan saham merupakan perubahan nilai harga saham pada periode t dengan 

t-1. Dapat diartikan, bahwa semakin tinggi perubahan harga saham maka semakin 

tinggi return saham yang dihasilkan. 

Menurut Tandellin (2010) return saham merupakan salah satu factor yang 

memotivasi investor berinvestasi serta merupakan imbalan atas keberanian 

investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Return mempunyai 

dua komoponen utama, yaitu: 
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1. Yield, komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan 

yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yield hanya berupa 

angka nol (0) dan positif (+) 

2. Capital gain (loss), komponen return yang merupakan kenaikan atau 

penurunan harga yang menguntungkan maupun merugikan bagi investor. 

Capital gain dapat berupa minus (-), nol (0) dan positif (+). 

Secara sistematika, return suatu investasi dapat ditulis sebagai berikut: 

Return total = yield + capital gain (loss) 

 Menurut Jogiyanto (2003) ada dua jenis return, yaitu: 

1. Actual return (return realisasi), yang merupakan return yang telah terjadi. 

Return ini dihitung menggunakan data historis. Actual return dianggap 

penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan, 

juga berguna dalam penentuan return ekspektasi dan risiko yang akan 

datang. 

2. Expected Return (return ekspektasi) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh para investor di masa yang akan dating. 

Sedangkan menurut Tjiptono D. dan Hendy M. Fakhrudin (2001), pada dasarnya 

berpendapat dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau 

memiliki saham, yaitu: 

1. Deviden merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan 

2. Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, yang 

terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 
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2.1.7. Beta 

Menurut Jogiyanto (2015), beta merupakan suatu pengukur volatilitas 

(volatility) return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. 

Untuk menghitung Beta portofolio, maka beta masing-masing sekuritas perlu 

dihitung terlebih dahulu. Beta portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari Beta 

masing-masing sekuritas. Mengetahui Beta masing-masing sekuritas juga berguna 

untuk pertimbangan memasukkan sekuritas tersebut ke dalam portofolio yang 

akan dibentuk. Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang 

menggunakan data historis. 

Menurut Sulistiarini (2009:42), beta adalah risiko yang berasal dari 

hubungan antara return suatu saham dengan return pasar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi beta: 

1. Cyclicality, yaitu seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi perubahan 

kondisi makroekonomi. Semakin peka terhadap kondisi, maka beta akan 

semakin tinggi. 

2. Operating Leverage, yaitu proporsi dari biaya perusahaan yang merupakan 

biaya tetap. 

3. Financial Leverage, yaitu proporsi penggunaan utang dalam struktur 

pembiayaan perusahaan. 

Dari penjelasan diatas, beta merupakan sensitivitas atau respon suatu saham 

terhadap perubahan pasarnya. Fahmi dalam bukunya (2012:174) menjelaskan: 

1. Jika ß > 1, ini menunjukkan harga saham perusahaan lebih mudah berubah 

dibandingkan indeks pasar. 
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2. Jika ß < 1, ini menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah 

berdasarkan kondisi perubahan pasar. 

3. Jika ß = 1, ini menunjukkan bahwa kondisi saham sama dengan indeks 

pasar. 

2.1.8. Memprediksi Return Saham 

2.1.8.1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

CAPM merupakan sebuah model hubungan antara risiko dan expected 

return suatu sekuritas atau portofolio. Menurut Liliana (2000:60), Capital Asset 

Pricing Model atau lebih dikenal dengan CAPM merupakan model untuk 

menjelaskan bersaran expected return. Sedangkan menurut Suad Husnan 

(1998:6), CAPM adalah return dan risiko memiliki korelasi yang positif dan 

linier. Sehingga kenaikan risiko juga menyebabkan naiknya return, dengan 

demikian asumsi CAPM sangatlah rasional, yaitu risiko yang tinggi diharapkan 

dapat menuai return yang tinggi pula. 

Fungsi utama Capital Assets Pricing Model menurut Zubir (2011), yaitu: 

1. Sebagai tolak ukur (benchmark) dalam mengevaluasi tingkat pengembalian 

(rate of return) 

2. Membantu dalam menduga atau memprediksi expected return suatu asset 

yang atau belum diperdagangkan di pasar. 

Beberapa asumsi yang mendasari standar CAPM menurut Tandeilin 

(2010:187), yaitu sebagai berikut: 

1. Semua investor mempunyai distribusi profitabilitas tingkat return di masa 

depan yang identic, karena mereka mempunyai harapan atau ekspektasi yang 
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hamper sama. Semua investor menggunakan sumber informasi seperti tingkat 

return, varians return, dan matriks korelasi yang sama dalam kaitannya 

dengan pembentukan portofolio yang efisien. 

2. Semua investor mempunyai satu periode waktu yang sama 

3. Semua investor dapat meminjam (borrowing) atau meminjamkan (lending) 

uang pada tingkat return yang bebas risiko. 

4. Tidak ada biaya transaksi 

5. Tidak ada pajak penghasilan 

6. Terdapat banyak sekali investor, dan tidak suka ada satupun investor yang 

dapat mempengaruhi harga suatu sekuritas. Semua investor adalah price-taker 

7. Pasar dalam keadaan seimbang (equilibrium) 

Asumsi-asumsi tersebut dirasa tidak realistis, namun demikian isu penting 

yang harus diperhatikan adalah seberapa baik teori CAPM memprediksi atau 

menjelaskan realitas dan bukannya realism dari asumsi-asumsinya (Tandeiilin, 

2010:187). Berikut rumus CAPM menurut Jogiyanto  (2013:207) untuk 

menghitung nilai expected return: 

E(Ri) = Rf + βi [ E(Rm) – Rf] 

Keterangan : 

E(Ri) : Tingkat pendapatan yang diharapkan dari sekuritas i  

Rf : Tingkat pendapatan bebas risiko. 

E(Rm) : Tingkat pendapatan pasar yang diharapkan. 

βi  :Tolak ukur risiko yang tidak bisa terdiversifikasi dari sekuritas I (beta) 
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 CAPM sebagai salah satu metode dalam menghitung expected return tentu 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan utama yang dimiliki CAPM yaitu 

CAPM mampu mengestimasi return dengan mudah dan baik (Jogiyanto, 2013). 

Selain itu, menurut Murtini (2008) CAPM di pasar modal Indonesia sangat cocok 

digunakan untuk membentuk return portofolio, karena investor lebih 

memperhatikan tingkat pengembalian dan risiko dari sudut harga saham dan 

dibandingkan dari sudut size dan value.  

 Dalam pandangan islam, CAPM sebenarnya tidak diperkenankan. Karena 

salah satu variabelnya yaitu risk free. Menurut islam, tidak ada asset yang 

memiliki nol risiko. Dengan alasan tersebut, ada istilah baru bernama Sharia 

Compliant Asset Pricing Model (SCAPM). Istilah tersebut pertamakali kali oleh 

Cyril dan Ri’fat pada tahun 1987 dengan mengubah model CAPM dengan 

menghilangkan risk free didalam model tersebut. Cyril dan Ri’fat menilai setiap 

investasi pasti terdapat risiko, tidak ada investasi maupun usaha yang bebas risiko. 

Sedangkan di tahun yang sama peneliti lain bernama Ashker, mengubah model 

CAPM dengan mengganti risk free dengan presentase zakat yaitu 2,5%. Ashker 

beralasan setiap muslim wajib mengeluarkan zakat pada penghasilannya, maka 

dari itu return bebas risiko yang ia yakini sebesar preesentase zakat.  

 Dalam penelitian lain disebutkan bahwa inflasi dapat menggantikan nilai 

risk free. Menurut Hanif (2011), variabel risk free menggunakan rate surat 

berharga, yang di Indonesia menggunakan SBI rate, sedangkan rate surat berharga 

itu sendiri mengacu pada inflasi. Sehingga, variabel rf tersebut terdiri dari dua 

komponen yaitu real dan inflation charge. Karena nilai riil dari rf tersebut 
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mencerminkan time value of money, maka penggunaannya dilarang secara syariah, 

namun belum ada pelarangan atas penggunaan inflation charge, sehingga 

diperbolehkan menggunakan nilai inflasi untuk memprediksi return atas investasi. 

2.1.8.1.1. Actual Return 

 Menurut Jogiyanto (2010), actual return merupakan return yang telah 

terjadi. Actual return yang digunakan dalam menganalisis data adalah hasil yang 

diperoleh dari menghitung selisih harga saham individual periode berjalan dengan 

periode sebelumnya dengan mengabaikan deviden. Untuk menghitungnya, 

Brigham dan Houston (1998:316) menggunakan persamaan sebagai berikut: 

Rit = (Pi,t – Pi,t-1) 

Pi,t-1 

Dimana: 

Rit  :Return saham ke-i pada periode t 

Pi,t  : Harga saham ke-i pada periode t 

Pi,t-1 : Harga saham ke-I pada sebelum periode t 

2.1.8.1.2. Market Return 

 Menurut Zubir (2011), market return dapat diukur dengan perubahan 

indeks harga saham gabungan (IHSG), karena indeks harga saham gabungan 

dianggap dapat mencerminkan perubahan nilai dari seluruh saham yang ada di 

pasar. Namun yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks Jakarta Islamic 

Index (JII), dikarenakan yang diprediksi adalah return saham syariah pada JII. 

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung market return adalah sebagai 

berikut: 
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Return pasar (Rm) = JIIt-JIIt-1 

JIIt-1 

Dimana: 

Rm  : Return pasar 

JIIt  : JIIpada periode t  

JIIt-1: JII pada periode t-1 

2.1.8.1.3. Tingkat Pengembalian Bebas Risiko (Rf) 

 Menurut Husnan (2005) tingkat pengembalian bebas risiko merupakan 

tingkat pengembalian tertentu dengan besarnya risiko beta (ß) sama dengan nol. 

Tingkat pengembalian bebas risiko dilihat dari tingkat suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia Syariah (SBIS). Rumus yang digunakanuntuk menghitung tingkat 

pengembalian bebas risiko adalah: 

Rf = ∑ Rf 

 N 

atau 

Imbal Hasil SBIS =  RFt1 + RFt2+…..+RFtn 

n 

2.1.8.2. Arbitrage Pricing Theory (APT) 

Menurut Stephen Ross (1976), Arbitrage Pricing Theory atau lebih 

dikenal denga APT, merupakan harga suatu aktiva yang bisa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. APT menyatakan hukum satu harga (The Law of One Price), 

yaitu aktiva yang sejenis dan tidak sejenis tetapi berkarakteristik sama mempunyai 

harga yang sama. Apabila hukum ini tidak tidak terpenuhi, akan terjadi kondisi 

akan terjadi kondisi dimana investor akan mengambil posisi long atau membeli 
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aktiva dengan harga yang lebih murah, kemudian selang beberapa waktu, investor 

menjual kembali atau short pasar yang lain. Kondisi arbitrase ini menimbulkan 

zero investmen portfolio dimana investor seolah-olah tidak menggunakan dananya 

untuk berinvestasi karena posisi long dan short pada waktu yang berdekatan tetapi 

memiliki laba yang pasti tanpa risiko selisih dari harga aktiva. 

Sedangkan menurut Zubir (2011) APT adalah expected return suatu asset 

yang merupakan fungsi linear dari berbagai factor makro ekonomi dan sensitivitas 

perubahan setiap faktor dinyatakan oleh koefisien beta masing-masing faktor 

tersebut. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa APT adalah 

suatu model untuk menentukan harga suatu asset yang dipengaruhi berbagai 

faktor. Faktor-faktor tersebut adalah variabel makroekonomi dan sensitivitas 

return saham atas perubahan faktor-faktor tersebut. 

Seperti halnya CAPM, APT memiliki beberapa asumsi, menurut Gumanti 

(2011:161) asumsi APT sebagai berikut: 

1. Investor memiliki kepercayaan yang sama atau homogeny. 

2. Investor memiliki ciri memaksimalkan utilitas penghindar risiko. 

3. Pasarnya adalah pasar persaingan sempurna. 

4. Return diperoleh dari model factor. 

Menurut Ahmad Rodoni dan Othman Yong (2002),  APT tetap berasaskan 

CAPM namun ia juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

keuntungan saham. Bagi sekuritas i dalam jangka waktu t, keuntungannya dapat 

diwakili oleh kombinasi antar pengharapan keuntungan seimbang dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Pengharapan keuntungan seimbang ini adalah 
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ditentukan oleh permintaan dan penawaran sekuritas perusahaan. Dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ri = E(Ri) + β1,i F1 + β2,i F2 + …. + βn,i Fn+ εi 

Dimana: 

E(Ri)  : Return harapan pada sekuritas i 

Ri : tingkat pengembalian sebenarnya pada sekuritas i 

β1,2,..n  : Sensitivitas return saham terhadap suatu faktor. 

F1,2,..n  : Surprise untuk suatu faktor (actual value- expected value) 

εi  : unsystematic risk / random error 

 Salah satu perbedaan metode APT dari metode CAPM yang juga menjadi 

kelebihan yaitu, metode APT memperhitungkan variabel makro untuk 

memprediksi return saham. Menurut Murhadi (2009), dalam APT ada beberapa 

variabel/ faktor makroekonomi yang mempengaruhi pergerakan saham seperti 

inflasi, tingkat suku bunga dan nilai tukar. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Ardina dan Imron (2019), apabila suatu negara mengalami perubahan kondisi 

makroekonomi baik positif maupun negatif, seorang investor akan 

mempertimbangkan hal tersebut dalam pengambilan keputusan investasi. 

Sehingga keputusan investasi yang diambil sesuai dengan kondisi ekonomi yang 

ada. Dalam penelitian Laia (2015) juga disebutkan bahwa APT dengan 3 faktor 

makroekonomi lebih akurat dalam memprediksi expected retun saham 

dibandingkan metode CAPM. Namun, tentu APT juga memiliki kekurangan. 

Salah satunya adalah adanya kesulitan untuk menentukan faktor-faktor risiko 
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yang relevan. Karena hasilnya akan berbeda atau kurang mendukung jika 

menggunakan faktor-faktor yang kurang relevan. 

2.1.8.2.1. Inflasi 

Menurut Ebert dan Griffin (2003:19) inflasi merupakan kondisi dimana 

jumlah barang yang beredar lebih sedikit dari jumlah permintaan sehingga akan 

mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang meluas dalam sistem 

perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik 

(www.bps.go.id), inflasi adalah sebagai salah satu indikator untuk melihat 

stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan 

harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dengan indeks harga 

konsumen. Kenaikan inflasi yang signifikan akan mempengaruhi daya beli 

konsumen berupa penurunan kemampuan daya beli. Ketika suatu negara 

mengalami kenaikan inflasi yang tinggi dan bersifat uncertainty (tidak menentu) 

maka resiko dari investasi dalam asset-aset keuangan akan meningkat dan 

kredibilitas mata uang domestik akan melemah terhadap mata uang global. 

Tingkat inflasi biasanya diukur melalui tingkgat perubahan indeks harga 

konsumen atau consumer price index (CPI). 

Rumus untuk menghitung tingkat inflasi adalah: 

TI = Pt -Pt-1  x 100% 

Pt-1 

Keterangan: 

TI : Tingkat Inflasi 

Pt  : Inflasi atau indeks harga konsumen periode t 

Pt-1 : Inflasi atau indeks harga konsumen periode sebelumnya 
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2.1.8.2.2.  Kurs Valuta Asing 

Foreign Exhange rate atau nilai tukar mencerminkan berapa unit dari 

setiap mata uang lokal yang dapat dipergunakan untuk membeli mata uang 

lainnya. Menurut Sukirno (2006), nilai mata uang asing adalah suatu nilai yang 

menunjukkan jumlah uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu 

unit mata uang asing. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai kurs 

rupiah terhadap dollar. 

Untuk menghitung perubahan nilai tukar atau kurs adalah menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

pNT = NTt – NTt-1  x 100% 

 NTt-1 

Keterangan: 

pNT : Perubahan nilai kurs 

NTt : Nilai kurs periode t 

NTt-1 : Nilai tukar periode sebelumnya 

2.1.8.2.2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

Sebelum dikenal dengan nama Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), 

SBIS lebih dikenal dengan nama Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). 

Menurut Wirdyaningsih dkk (2005:149) SWBI adalah instrumen kebijakan 

moneter  yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada 

bank yang peroperasi dengan prinsip syariah. Berdasarkan peraturan Bank 

Indonesia No. 2/9/PBI/2000, yang dimaksud SWBI adalah sertifikat yang 

diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dan berjangka pendek dengan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN METODE CAPM... NOVALIA RAHMASARI



33 

 

prinsip wadiah (Pasal 1 ayat 4). Sedangkan maksud wadiah tertera pada Pasal 1 

ayat 3, yaitu perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak 

penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. 

Selanjutnya SWBI digantikan dengan SBIS. Menurut Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank 

Indonesia, pengertian  Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat 

berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang 

rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan sebagai salah satu 

instrument instrument operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter 

yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad ju’alah. 

Ju’alah adalah kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan 

tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang 

dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama (Zainul Arifin, 

2009:36). Dalam hal ini pihak pertama adalah Bank Indonesia dan pihak kedua 

adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI, SBIS diterbitkan 

dengan mekanisme lelang. Yang pesertanya adalah hanya BUS dan UUS  yang 

memenuhi persyaratan Financing to Deposit Ratio (FDR) yang telah ditetapkan 

Bank Indonesia yaitu kurang dari 80%. Sama halnya dengan Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) pada umumnya, Bank Indonesia memberikan imbalan atas 

penerbitan SBIS. Tingkat imbalan mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang 

Sertifikat Bank Indoensia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersama 
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dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan menggunakan metode fixed rate 

tender dan variabel rate tender. 

SBIS digunakan peneliti untuk menggantikan tingkat suku bunga sebagai 

salah satu variabel makro dalam menghitung Arbitrage Pricing Theory (APT) 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel dan 

Metode 

Hasil 

Kristin Laia 

dan Ivonne 

Saerang. 

Jurnal EMBA 

Vol.3 No.2 

Juni 2015, Hal. 

247- 257. 

Perbandingan 

Keakuratan 

Capital Assets 

Pricing Model  

(CAPM) dan 

Arbitrage 

Pricing Theory 

(APT) dalam 

Investasi 

Saham pada 

Bank Umum 

Swasta 

Nasional 

Devisa yang 

Terdaftar di 

BEI 

1. Variabel CAPM: 

Return saham 

dan return pasar 

2. Variabel APT: 

Return asset 

bebas risiko, 

tingkat inflasi, 

tingkat SBI, dan 

nilai kurs. 

3. Metode: 

Menghitung uji 

beda yaitu 

Paired Sample 

T-Test dan 

standar deviasi 

 Model APT 

dengan 3 faktor 

makroekonomi 

lebih akurat 

dalam 

memprediksi 

expected return 

pada bank 

umum swasta 

nasional devisa 

Muhammad 

Irfan Ibrahim, 

Jullia Titaley, 

dan Tohap K. 

Manurung. 

Universitas 

Sam Ratulangi 

Manado. JdC, 

Vol. 6, No. 1, 

Maret 2017. 

Analisis 

Keakuratan 

Capital Asset 

Pricing Model 

(CAPM) dan 

Arbitrage 

Pricing Theory 

(APT) dalam 

Memprediksi 

Expected 

1. Variabel CAPM: 

Return saham 

dan return pasar 

2. Variabel APT: 

Return saham, 

tingkat inflasi, 

nilai kurs dan 

tingkat harga 

minyak mentah 

dunia. 

Dari hasil MAD, 

antara CAPM dan 

APT memiliki 

selisih yang kecil. 

Dan dilihat dari 

hasil uji t sampel 

independen, tidak 

terdapat perbedaan 

yang signifikan 

diantara keduanya. 
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Saham pada LQ 

45 

3. Metode: 

Menghitung 

keakuratan  

dengan MAD 

(Mean Absolute 

Deviation), serta 

uji beda 

Independent 

Sample T Test 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu (Sambungan) 
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Memprediksi 

Tingkat Return 
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1. Variabel CAPM: 

Return saham dan 

return pasar 
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return saham 
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industry barang 
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2013-2015. 
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Penelitian Terdahulu (Sambungan) 
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Penelitian 

Variabel dan 
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Denny Cahyo 
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Fakultas 
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Universitas 
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2015 
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Indra. Journal 

of Economic, 
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Accounting 
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Juni 2018. 

Perbandingan 
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Metode Capital 

Asset Pricing 

Model dan 
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Pricing Theory 

dalam 

Memprediksi  

Return Saham 

(Stud Pada 

Perusahaan 

Sektor Barang 

Konsumsi dan 

Sektor 

Pertambangan 

yang Terdaftar 

di ISSI (Periode 

2013-2016) 

1. Variabel CAPM: 

Return saham dan 

return pasar. 

2. Variabel APT: 

Return saham, 

tingkat inflasi, 

tingkat kurs dan  

jumlah uang 

beredar 

3. Metode: 

Menghitung 

standar deviasi, uji 

normalitas 

menggunakan uji 

skewness,uji 

homogenitas dan 

menghitung MAD 

nya. 

Terdapat perbedaan 

yang signifikan 

antara CAPM dan 

APT setelah 

pengolahan data 

dengan uji Mann-

Whitney. Dan 

dengan metode 

MAD diketahui 

bahwa CAPM lebih 

akurat disbanding 

APT dalam 

memprediksi return 

saham ISSI. 
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2.3. Hipotesis   

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0  : Tidak terdapat perbedaan akurasi antara metode CAPM dengan metode 

APT dalam memprediksi return saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII) 

H1 :Terdapat perbedaan akurasi antara metode CAPM dengan metode APT 

dalam memprediksi return saham syariah di Jakarta Islamic Index (JII) 

2.4. Model Analisis 

Berdasarkan hipotesis dan rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam 

bab sebelumnya, maka model analisis yang digunakan adalah uji keakuratan 

dengan menggunakan Mean Absolute Deviation (MAD). Mean Absolute Deviation 

(MAD) digunakan untuk membandingkan tingkat keakuratan dari metode CAPM 

dan APT. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan MAD CAPM dan 

MAD APT. Nilai MAD terkecil menunjukkan tingkat keakuratan yang lebih baik 

dibandingkan dengan metode yang lainnya. Tahap pertama dengan melakukan 

penghitungan CAPM. Expected return CAPM dapat dihitung dengan rumus 

berikut: 

E(𝑅𝑖)=𝑅𝑓+𝛽𝑖[𝐸(𝑅m)−𝑅𝑓] 

E(Ri)  = Return harapan aset ke-i 

E(Rm)  = Return harapan portofolio pasar 

Rf  = Tingkat bunga bebas risiko (SBI) 

[E(Rm) – Rf]  = Premi risiko pasar 
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βi  = Risiko aset ke-i 

Sedangkan metode APT, expected return dalam penelitian ini dihitung 

dengan rumus berikut: 

E(Ri) = R𝑓 + βInflasi λ Inflasi+ βKursλ Kurs+ βSBISλ SBIS 

E(Ri) = Return harapan pada sekuritas i 

Rf = Tingkat bunga bebas risiko (SBIS) 

βInflasi= Sensitivitas return saham terhadap inflasi. 

βKurs = Sensitivitas return saham terhadap kurs Rp/USD. 

βSBIS = Sensitivitas return saham terhadap tingkat imbalan SBIS. 

Kemudian untuk mengukur keakuratan CAPM dan APT, maka dihitung 

nilai Mean Absolute Deviation (MAD) dengan rumus berikut: 

MAD = ∑   | Ri − E(Ri) | 

n 

MAD = Rata-rata penyimpangan absolut 

Ri = Return saham i yang sesungguhnya (actual return)  

E(Ri) = Return saham yang diharapkan (expected return) 

n = Jumlah data  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009) bahwa metode 

kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang telah memenuhi syarat yaitu 

konkrit, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode kuantitatif digunakan 

untuk meneliti suatu populasi tertentu, pengumpulan data serta menguji  Tujuan 

dari penelitian kuantitatif menurut penelitian Rianse dan Abdi pada 2008 yaitu 

untuk menunjukkan hubungan antar variabel, memverifikasi prediksi dan 

generalisasi. 

3.2. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah faktor yang tidak tetap atau berubah-ubah. Variabel 

penelitian menurut Sugiyono (2009:38) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

dan dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, return saham syariah yang ada 

di Jakarta Islamic Index (JII) dihitung menggunakan dua metode yaitu, Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). Adapun 

variabel untuk menghitung CAPM dalam penelitian ini antara lain: 

1. Actual Return Saham JII Terpilih (Ri) 

2. Market Return (Rm) 

3. Pendapatan Aset Bebas Risiko (Rf) 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN METODE CAPM... NOVALIA RAHMASARI



42 

 

4. Beta (ß) 

Sedangkan variabel untuk menghitung APT dalam penelitian ini antara lain: 

1. Actual Return Saham JII Terpilih (Ri) 

2. Beta (ß) 

3. Surprise Faktor (F) yaitu faktor makroekonomi, dimana dalam penelitian 

ini menggunakan tingkat inflasi, tingkat imbalan SBIS dan nilai kurs. 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian adalah penjelasan dari masing-

masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional variabel 

berfungsi untuk memberikan batasan-batasan yang memudahkan dan menghindari 

kesalahan presepsi pembaca. Berikut ini adalah definisi operasional dari masing-

masing variabel penelitian 

3.3.1. Variabel pada Model CAPM 

3.3.1.1. Return Saham Aktual (Ri) 

 Menurut Jogiyanto (2009), return saham aktual adalah return yang telah 

terjadi dihitung berdasarkan data historis. Berikut rumus untuk menghitung saham 

aktual:  

Ri,t = Pi,t – Pi,t-1 

Pi,t-1 

Ri,t  = Return saham ke-i pada periode t 

Pi,t = Harga Saham ke-i pada periode t 

40 
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Pi,t-1 = Harga Saham ke-i pada periode t 

3.3.1.2. Return Pasar (Rm) 

 Return pasar adalah tingkat pengembalian yang didasarkan pada 

perkembangan indeks harga saham. Indeks yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Jakarta Islamic Index  (JII) karena indeks ini menggunakan seluruh saham 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai komponen penghitungan indeks 

sehingga sesuai disebut return pasar. Return pasar dapat dihitung sebagai berikut: 

Return pasar (Rm) = JIIt-JIIt-1 

                                  JIIt-1 

Rm  = Return pasar 

JIIt  = JII pada periode t  

JIIt-1  = JII pada periode t-1 

3.3.1.3. Return Aset Bebas Risiko (Rf) 

 Return Aset Bebas Risiko (Rf),yaitu return yang diperoleh dari tingkat 

imbalan SBIS. Variabel ini digunakan sebagai konstanta pada model CAPM. 

Tingkat imbalan SBIS dapat dilihat perbulannya dari website resmi Bank 

Indonesia (www.bi.go.id). 
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3.3.2. Variabel pada Model APT 

3.3.2.1. Perubahan Tingkat Inflasi 

 Perubahan tingkat inflasi (F1) digunakan sebagai perhitungan risiko 

sistematis inflasi pada model APT. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

F1  =  Inflasit – Inflasit-1 

3.3.2.2. Perubahan Tingkat Pengembalian SBIS 

 Perubahan tingkat SBIS (F2) digunakan sebagai perhitungan risiko 

sistematis SBIS pada model APT. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :  

F2 = SBIS ratet –  SBIS ratet-1 

3.3.2.3. Perubahan Nilai Kurs Rupiah Terhadap Dollar 

Perubahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar (F3) digunakan sebagai 

perhitungan risiko sistematis nilai tukar mata uang pada model APT. Rumus 

untuk menghitungnya : 

F3 = Kurst – P. Kurst-1 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain. Pada umumnya, data sekunder berupa bukti, catatan, 

dokumentasi atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam hal ini, peneliti 
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mengumpulkan data yang berasal dari website resmi Bank Indonesia, website 

resmi Bursa Efek Indonesia 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder 

time series bulanan, yaitu sebagai berikut: 

1. Daftar saham yang tergabung dalam JII periode Januari 2013 sampai 

Desember 2017, diperoleh dari website www.idx.co.id. 

2. Data bulanan harga penutupan (closing price) saham-saham syariah yang 

konsisten terdaftar dalam JII periode Januari 2013 sampai Desember 2017, 

diperoleh dari www.seputarforex.com 

3. Data bulanan JII (JKII) dari periode Januari 2013 sampai Desember 2017, 

diperoleh dari id.investing.com 

4. Data bulanan inflasi, kurs Rp/dollar, dan tingkat imbalan SBIS dari  periode 

2013 sampai 2017 yang diperoleh dari website www.bi.go.id. 

3.5. Prosedur Pengumpulan Data  

 Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data-data 

dari literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Literatur yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku, jurnal, dan artikel ekonomi. Data 

juga didapatkan dari berbagi data sekunder yang diperoleh dan disediakan oleh 

instansi dan badan maupun biro terkait seperti data Bank Indonesia dan website 

Bursa Efek Indonesia). Selain itu, beberapa penelitian terdahulu juga digunakan 
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sebagai tambahan sumber informasi dan sebagai acuan terkait permasalahan yang 

dibahas peneliti. 

3.6. Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2009), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini ini, populasi yang diambil adalah saham- 

saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2017. 

 Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. 

Berikut kriteria yang digunakan: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 

2013-2017. 

2. Konsisten berada di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2013-2017. 

Daftar saham yang konstan terdaftar di JII pada 2013-2017: 

Tabel 3.1  

Daftar Saham Konstan yang terdaftar di JII Periode 2013-2017 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. ADRO Adaro Energy Tbk. 

2. AKRA AKR Corporindo Tbk. 

3. ASII Astra Internasional Tbk. 

4. BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 

5. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

6. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

7. KLBF Kalbe Farma Tbk. 

8. LPKR Lippo Karawaci Tbk. 
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Tabel 3.1  

Daftar Saham Konstan yang terdaftar di JII Periode 2013-2017 

(Sambungan) 

9. LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

10. PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

11. SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

12. TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

13. UNTR United Tractors Tbk. 

14. UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

Sumber: Data diolah dari idx.co.id, 2019 

3.7. Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, yaitu 

metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya (Illona dkk, 2014). Tujuan dari statistik deskriptif pada dasarnya 

merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga 

mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. 

 Analisis dan pengujian data dengan menggunakan alat bantu statistik yaitu 

Mean Absolute Deviation (MAD). MAD digunakan untuk mencari perbedaan 

keakuratan model CAPM dan APT dalam memprediksi return saham yang 

terdaftar di JII. 

3.7.1. Menghitung Expected Return 

 Expected return adalah pendapatan masing-masing saham yang 

diharapkan oleh investor pada masa yang akan datang. Pada penelitian ini, peneliti 

membandingan antara metode CAPM dan APT. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam menghitung dengan metode CAPM antara lain: 
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1. Menghitung beta dengan meregresikan return saham aktual dengan return 

pasar periode 2013-2017. 

2. Menghitung expected return tahun 2013-2017 berdasarkan metode CAPM. 

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung dengan 

metode APT yaitu: 

1. Menghitung perubahan masing-masing faktor makro ekonomi pembentuk 

metode APT. 

2. Menghitung beta atau risiko sistematis masing-masing faktor makro 

ekonomi terhadap saham. 

3. Menghitung expected return tahun 2013-2017 berdasarkan metode APT. 

3.7.2. Mean Absolute Deviation (MAD) 

 Kemudian untuk mengukur akurasinya, dihitung rata-rata penyimpang 

absolut (MAD) dari masing-masing metode CAPM dan APT. MAD menghitung 

rata-rata dari nilai absolut selisih return aktual saham dengan return harapannya. 

Semakin kecil MAD semakin baik. Karena semakin kecil MAD, berarti 

menandakan bahwa return harapan tidak jauh menyimpang dari return aktualnya. 

Sehingga MAD yang kecil dikatakan memiliki akurasi yang tinggi. Berikut rumus 

Mean Absolut Deviation (MAD): 

MADi = ∑n t=1 | Rit - E(Rit)|  

n 

Keterangan: 

MADi = Mean Absolute Deviation pada perusahaan i 

Rit = Actual return saham i pada periode t 
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E(Rit) = Expected return saham i pada periode t 

n = Jumlah data 

3.7.3. Uji Normalitas 

Sebelum melakukan uji beda, perlu untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan terdistribusi normal atau tidak. Sehingga dilakukan uji normalitas 

menggunakan One Sample Kolmogrov Sminorv Test dengan tingkat signifikansi 

5%. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% maka data berdistribusi 

normal. Namun, jika p- value lebih besar dari tingkat signifikansi 5% maka data 

berdistribusi tidak normal. 

3.7.4. Uji Beda 

 Uji beda paired t-test untuk menghitung apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara metode CAPM (MADCAPM) dengan metode APT (MADAPT). 

Langkah-langahnya sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis 

H0 : MADCAPM = MADAPT = Tidak terdapat perbedaan akurasi (nilai MAD) 

yang signifikan antara CAPM dan APT dalam menghitung return saham. 

H1 : MADCAPM ≠ MADAPT = Terdapat perbedaan akurasi (nilai MAD) yang 

signifikan antara CAPM dan APT dalam menghitung return saham. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) = 5%  

H0 diterima apabila p value ≥ α = 5% 

H1 diterima apabila p value ˂ α = 5% 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

 Jakarta Islamic Index (JII) merupakan bentuk perkembangan indeks saham 

yang berbasis syariah, yang diluncurkan pada 3 Juli 2000 oleh  PT. Bursa Efek 

Indonesia dan PT. Danareksa Investment Management (DIM). Diharapkan indeks 

ini dapat menjadi tolak ukur kinerja saham-saham syariah untuk mengembangkan 

pasar modal syariah. 

 Jakarta Islamic Index (JII) terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-

saham yang sesuai dengan syariah Islam. Awalnya, pemilihan saham yang masuk 

dalam kriteria syariah melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. Danareksa 

Investement Management. Namun saat ini, tugas pemilihan saham-saham tersebut 

dilakukan oleh Bapepam-LK, bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional. Hal 

ini tertulis pada Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan 

Penerbitan Daftar Efek Syariah. 

 Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam-LK 

Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu 

badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah islam adalah: 

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang 

2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli 

risiko yang mengandung gharar dan maysir. 
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3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan: 

barang atau jasa yang haram zatnya (haram li dzathi), barang atau jasa yang 

haram bukan karna zatnya (haram li ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-

MUI, serta barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

 Untuk masuk ke dalam indeks syariah seperti Jakarta Islamic Index (JII) 

tidak hanya memenuhi ketentuan tersebut. Ketentuan selanjutnya yaitu, tentang 

rasio keuangan. Total hutang badan usaha yang berbasis bunga dibandingkan 

dengan total aset tidak lebih dari 45%. Serta total pendapatan bunga dan 

pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan (revenue) 

tidak lebih dari 10%. 

 Untuk menetapkan saham-saham yang masuk dalam perhitungan Jakarta 

Islamic Index (JII) dilakukan proses seleksi sebagai berikut: 

1. Saham-saham yang dipilih berdasarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang 

dikeluarkan oleh Bapepam-LK 

2. Memilih 60 saham dari Daftar Efek Syariah tersebut berdasarkan urutan 

kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. 

3. Dari 60 saham tersebut, dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas 

yaitu nilai transaksi di pasar reguler selama 1 tahun terakhir. 

 Evaluasi Jakarta Islamic Index dilakukan dengan cara review setiap 6 

bulan, yaitu pada bulan Januari dan Juli atau berdasarkan periode yang ditetapkan 

oleh Bapepam-LK yaitu saat diterbitkannya Daftar Efek Syariah. 
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4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1. Capital Asset Pricing Modal (CAPM) 

4.2.1.1.Return Saham JII 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan atau 

closing price bulanan saham-saham yang tergabung dalam JII pada tahun 2013-

2017. Return saham yang dihitung adalah return saham aktual, dimana saham 

aktual ini didapatkan dari harga penutupan bulan saat ini (Pt) dikurangi dengan 

harga penutupan bulan sebelumnya (P0). Rata-rata return saham perusahaan yang 

menjadi sampel dari tahun 2013 hingga 2017 tertulis pada Tabel 4.1. Berdasarkan 

perhitungan, dapat dilihat rata-rata return saham tahunan tertinggi ialah Unilever 

Indonesia Tbk (UNVR) yaitu sebesar 0,0178. Sedangkan rata-rata return saham 

tahunan yang paling rendah adalah Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., yaitu 

sebesar -0,0101. Untuk masing-masing tahun, rata-rata return saham tertinggi 

untuk tahun 2013 dipegang oleh Bumi Serpong Damai Tbk yaitu sebesar 0,0250, 

sedangkan tahun 2014 dipegang oleh Kalbe Farma Tbk yaitu sebesar 0,0330. 

Selanjutnya tahun 2015 rata-rata return saham tertinggi diperoleh AKR 

Corporindo Tbk yaitu sebesar 0,0490. Secara berturut-turut selanjutnya tahun 

2016 diperoleh Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 0,0290 dan tahun 2017 

diperoleh United Tractors Tbk sebesar 0,0441. 

 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN METODE CAPM... NOVALIA RAHMASARI



53 

 

Tabel 4.1 

Rata-Rata Return Saham Perusahaan di JII Tahun 2013-2017 

No Kode 

Saham 

Return 

2013 

Return 

2014 

Return 

2015 

Return 

2016 

Return 

2017 

Rata-

rata 

1 ADRO -0,0200 -0,0002 -0,0526 0,1092 0,0100 0,0093 

2 AKRA 0,0118 -0,0013 0,0490 -0,0120 0,0068 0,0109 

3 ASII -0,0070 0,0086 -0,0132 0,0290 0,0012 0,0037 

4 BSDE 0,0250 0,0300 0,0047 0,0016 -0,0022 0,0118 

5 ICBP 0,0241 0,0230 0,0046 -0,0193 0,0038 0,0072 

6 INDF 0,0127 0,0024 -0,0186 0,0398 -0,0023 0,0068 

7 KLBF 0,0197 0,0330 -0,0248 0,0141 0,0098 0,0104 

8 LPKR 0,0038 0,0140 0,0075 -0,0265 -0,0278 -0,0058 

9 LSIP 0,0075 0,0034 -0,0179 0,0296 -0,0099 0,0026 

10 PGAS 0,0038 0,0250 -0,0552 0,0064 -0,0304 -0,0101 

11 SMGR -0,0048 0,0122 -0,0252 -0,0167 0,0084 -0,0052 

12 TLKM 0,0177 0,0257 0,0083 0,0223 0,0107 0,0169 

13 UNTR -0,0008 -0,0061 0,0003 0,0231 0,0441 0,0121 

14 UNVR 0,0197 0,0188 0,0129 0,0062 0,0316 0,0178 

Sumber: Data diolah dari www.seputarforex.com, 2019 

4.2.1.2. Market Return 

 Indeks pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jakarta Islamic 

Index. Data yang digunakan yaitu data harga penutupan (closing price bulanan 

pada periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2017). Data ini diambil dari 

id.investing.com 
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Tabel 4.2 

Market Return (Rm) Periode 2013-2017 

Bulan 2013 2014 2015 2016 2017 

Januari 0,0318 0,0338 0,0119 0,0048 -0,0005 

Februari 0,0768 0,0456 0,0304 0,0337 0,0175 

Maret 0,0303 0,0320 0,0125 0,0160 0,0337 

April 0,0190 0,0151 -0,0783 -0,0014 0,0210 

Mei 0,0067 0,0111 0,0255 -0,0086 0,0093 

Juni -0,0493 -0,0031 -0,0586 0,0458 0,0160 

Juli -0,0433 0,0431 -0,0220 0,0397 0,0019 

Agustus -0,0901 0,0094 -0,0610 0,0326 0,0039 

September 0,0289 0,0001 -0,0633 -0,0039 0,0063 

Oktober 0,0450 -0,0093 0,0547 0,0108 0,0178 

November -0,0563 0,0118 -0,0019 -0,0505 -0,0089 

Desember 0,0042 0,0150 0,0330 0,0287 0,0678 

Return 

Tahunan 

0,0004 0,0170 0,0119 0,0123 0,0155 

Rata-rata Total 0,0114 

Sumber: Data diolah dari id.investing.com , 2019 

 Tabel 4.2 menunjukkan bahwa keseluruhan rata-rata market return bernilai 

positif yaitu sebesar 0,0114. Tingkat Rm tertinggi secara tahunan terjadi pada 

tahun 2014 yaitu sebesar 0,0170. Sedangkan tingkat Rm tertinggi pada bulan 

terjadi pada bulan Februari 2013 yaitu sebesar 0,0768. Apabila tingkat Rm sedang 

meningkat, hal itu menunjukkan bahwa kondisi perdagangan saham pada Jakarta 

Islamic Index (JII) periode tersebut sedang aktif. Tingkat terendah Rm secara 

tahunan terjadi pada tahun 2013 sebesar 0,0004. Dan tingkat terendah Rm secara 

bulanan terjadi pada bulan Agustus 2013 sebesar -0,0901. Hal ini menunjukkan 

kondisi perdagangan saham di JII pada bulan tersebut mengalami kelesuan. 
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 Market Return (Rm) merupakan salah satu variabel yang digunakan untuk 

menghitung expected return dalam CAPM. Selain itu market return juga dapat 

digunakan untuk tolak ukur performance investasi saham. Variabel lain yang 

digunakan dalam CAPM adalah risk free. Apabila tingkat market return lebih 

kecil dari tingkat return bebas risiko, maka performance investasi dapat dikatakan 

tidak baik. 

4.2.1.3. Risk Free Rate 

 Risk Free (Rf) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat imbalan 

dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan periode tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017. Data SBIS rate diperoleh dari website Bank Indonesia. 

Tabel 4.3 

Risk Free Rate Tahun 2013-2017 

Bulan 2013 2014 2015 2016 2017 

Januari 0,0484 0,0723 0,0693 0,0670 0,0600 

Februari 0,0486 0,0717 0,0667 0,0650 0,0600 

Maret 0,0486 0,0712 0,0665 0,0675 0,0604 

April 0,0489 0,0713 0,0665 0,0675 0,0606 

Mei 0,0502 0,0714 0,0666 0,0675 0,0607 

Juni 0,0527 0,0713 0,0666 0,0650 0,0607 

Juli 0,0552 0,0709 0,0668 0,0650 0,0602 

Agustus 0,0585 0,0697 0,0680 0,0650 0,0559 

September 0,0695 0,0688 0,0715 0,0625 0,0525 

Oktober 0,0697 0,0684 0,0715 0,0600 0,0529 

November 0,0722 0,0686 0,0715 0,0600 0,0526 

Desember 0,0721 0,0690 0,0715 0,0600 0,0527 

Tahunan 0,0578 

 

0,0704 

 

0,0686 

 

0,0640 

 

0,0574 

 

Sumber: Data diolah dari www.bi.go.id , 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rata-rata risk free rate 

tahun 2013 sebesar 0,0578, tahun 2014 sebesar 0,0704, tahun 2015 0,0686, 

tahun 2016 sebesar 0,0640 dan tahun 2017 sebesar 0,0574. Jika dilihat secara 

keseluruhan, nilai risk free rate sangat fluktuatif. Seperti pada tahun 2013, 

tingkat imbalan SBIS berkisar antara 4,8% sampai 7,2%. Sedangkan tahun 

2014, tingkat imbalan SBIS relatif diatas angka 7% namun pada bulan 

Agustus mengalami penurunan menjadi 6,9%. Kemudian di tahun 2015 

tingkat imbalan SBIS berkisar 6,8%, namun bulan September mengalami 

kenaikan menjadi 7,1%. Selanjutnya untuk tahun 2016, tingkat imbalan SBIS 

mengalami penurunan cukup tinggi dari tahun 2015 yaitu menjadi 6,7% dan 

menurun terus sampai bulan November berada pada angka 6%. Begitu pula 

pada tahun 2017 yang mengalami penurunan menjadi 5,5% pada bulan 

Agustus. Untuk rata-rata keseluruhan selama 5 tahun, tingkat imbalan SBIS 

sebesar 6,3%. 

4.2.1.4.Risiko Sistematis CAPM (β) 

Risiko sistematis (β) adalah pengukur sistematis risiko pasar yang dapat 

berpengaruh pada harga suatu sekuritas. Saham yang memiliki nilai beta rendah, 

maka memiliki risiko yanag rendah dan pendapatan saham yang diterima 

perusahaan juga lebih kecil dari pendapatan saham pasar. Investor harus 

mempertimbangkan nilai beta saham karena akan berpengaruh pada fluktuasi 

harga suatu saham dan besar kecilnya tigkat pengembalian yang diharapkan. Hasil 
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perhitungan beta saham dari saham-saham yang terdaftar di JII tahun 2013-2017 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 

Risiko Sistematis Tahun 2013-2017 

No Kode 

Saham 

Beta (β) 

2013 

Beta (β)  

2014 

Beta (β) 

2015 

Beta (β) 

2016 

Beta (β) 

2017 

1 ADRO -0,5557 0,4013 0,6703 1,7088 1,4047 

2 AKRA 2,1073 0,8822 0,5266 0,6934 0,0970 

3 ASII 0,8243 0,9876 1,6009 1,3510 1,0163 

4 BSDE 2,3580 1,3388 1,6968 1,8231 0,4513 

5 ICBP 1,8402 -0,3453 1,0115 -0,0397 0,8442 

6 INDF 0,8960 0,8700 1,1047 1,4062 0,9775 

7 KLBF 1,5791 0,4530 0,7716 1,3716 1,0041 

8 LPKR 2,0744 1,8246 0,8532 1,8550 -0,0168 

9 LSIP -0,1940 0,3137 1,0985 -0,7630 -4,0767 

10 PGAS 0,7519 0,7101 1,3727 0,8272 0,6587 

11 SMGR 1,8493 1,0464 0,8668 0,7545 0,8139 

12 TLKM 1,2557 0,9390 0,6710 0,8926 1,3145 

13 UNTR 0,1533 0,9853 0,6091 0,4118 0,2141 

14 UNVR 0,6436 0,8583 0,3111 1,2034 1,3098 

Rata-rata 1,113 0,8046 0,9404 0,9640 0,4295 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.4, nilai beta saham pada hampir semua perusahaan 

bernilai positif, kecuali ADRO pada tahun 2013, ICBP pada 2014 dan 2016, 

LPKR pada 2017 dan LSIP di tahun 2013, 2016 dan 2017. Beta saham positif 

menunjukkan bahwa kenaikan return pasar JII akan mengakibatkan kenaikan pada 

return saham perusahaan tersebut. Rata-rata secara keseluruhan dari beta saham 

setiap tahunnya juga bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN METODE CAPM... NOVALIA RAHMASARI



58 

 

antara return market dan retrun saham dari masing-masing perusahaan adalah 

searah. 

Nilai beta saham yang paling tinngi adalah beta saham dari perusahaan 

Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) pada tahun 2013 sebesar 2,3580, hal tersebut 

menunjukkan bahwa return saham dari Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) paling 

sensitif terhadap return market jika dibandingkan dengan return saham 

perusahaan yang lain. Sedangkan nilai beta saham terendah dimiliki oleh 

perusahaan PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) yaitu sebesar -4,0767, hal 

itu berarti bahwa hubungan return market dengan return perusahaan tersebut 

berbanding terbalik. 

4.2.1.5. Expected Return dengan Metode CAPM 

Tabel 4.5 

Expected Return CAPM 

No Kode 

Saham 

E(Ri) 
CAPM 
2013 

E(Ri) 
CAPM 
2014 

E(Ri) 
CAPM 
2015 

E(Ri) 
CAPM 
2016 

E(Ri) 
CAPM 
2017 

1 ADRO 0,0904 0,0468 0,0176 -0,0244 -0,0124 

2 AKRA -0,0653 0,0186 0,0286 0,0283 0,0526 

3 ASII 0,0097 0,0124 -0,0531 -0,0058 0,0069 

4 BSDE -0,0800 -0,0082 -0,0604 -0,0304 0,0350 

5 ICBP -0,0497 0,0907 -0,0083 0,0664 0,0155 

6 INDF 0,0055 0,0193 -0,0154 -0,0087 0,0089 

7 KLBF -0,0344 0,0438 0,0099 -0,0069 0,0075 

8 LPKR -0,0634 -0,0368 0,0037 -0,0320 0,0583 

9 LSIP 0,0692 0,0520 -0,0149 0,1040 0,2600 

10 PGAS 0,0139 0,0287 -0,0358 0,0214 0,0247 

11 SMGR -0,0502 0,0089 0,0027 0,0251 0,0170 

12 TLKM -0,0155 0,0152 0,0176 0,0180 -0,0079 
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13 UNTR 0,0489 0,0125 0,0223 0,0429 0,0468 

14 UNVR 0,0203 0,0200 0,0449 0,0018 -0,0077 

Sumber: Data diolah, 2019 

Dari tabel 4.5 di atas, nilai expected return tertinggi dimiliki oleh PP 

London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP)  pada tahun  2017 yaitu sebesar 0.2600, 

sedangkan nilai expected return terendah dimiliki oleh Bumi Serpong Damai Tbk 

(BSDE) yaitu sebesar -0.0800. Selain itu dapat pula dilihat saham-saham yang 

undervalued dan overvalued. Berdasarkan pada Tabel di atas, sebagian besar nilai 

expected return saham lebih tinggi dari pada actual return (Ri) sehingga 

berdasarkan perhitungan dengan metode CAPM, saham-saham tersebut layak 

untuk dibeli. 

4.2.2. Arbitrage Pricing Theory (APT)  

4.2.2.1. Variabel Makro Ekonomi 

Variabel makroekonomi yang digunakan untuk model APT dalam 

penelitian ini adalah perubahan tingkat inflasi, perubahan nilai kurs, 

perubahan tingkat imbalan SBIS. Perubahan tersebut diperoleh dari 

pergerakan setiap variabel makro bulanan dari satu bulan sebelumnya atau 

bisa disebut dengan actual value dari masing-masing variabel makro yang 

digunakan. 

Tabel 4.6 

Perubahan Inflasi Periode 2013-2017 

Bulan 2013 2014 2015 2016 2017 

Januari 0,0628 -0,0191 -0,1675 0,2358 0,1556 
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Februari 0,1619 -0,0572 -0,0963 0,0676 0,0974 

Maret 0,1111 -0,0555 0,0143 0,0068 -0,0574 

April -0,0559 -0,0096 0,0643 -0,1910 0,1551 

Mei -0,0180 0,0097 0,0530 -0,0750 0,0384 

Juni 0,0183 -0,0847 0,0154 0,0360 0,0092 

Juli 0,0592 -0,3239 0,0000 -0,0696 -0,1121 

 

Tabel 4.6 

Perubahan Inflasi Periode 2013-2017 (Sambungan) 

Agustus 0,4593 -0,1192 -0,0110 -0,1308 -0,0155 

September 0,0209 0,1353 -0,0487 0,1004 -0,0262 

Oktober -0,0444 0,0662 -0,0849 0,0782 -0,0376 

November -0,0036 0,2899 -0,2176 0,0816 -0,0782 

Desember 0,0012 0,3419 -0,3149 -0,1564 0,0939 

Rata-rata 0,0644 0,0145 -0,0662 -0,0014 0,0186 
 Sumber: Data diolah dari www.bi.go.id, 2019 

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat tingkat inflasi tertinggi secara umum 

terjadi pada bulan Agustus 2013 sebesar 0.4593, sedangkan tingkat inflasi 

yang terkecil terjadi pada bulan Juli 2014 yaitu -0,3239. Jika dilihat tingkat 

inflasi per tahun, pada tahun 2013 inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus 

dan terendah terjadi pada bulan April. Sedangakan pada tahun 2014 tingkat 

inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember dan terendah terjadi pada bulan 

Agustus. Pada tahun 2015, tingkat inflasi terbesar pada bulan April dan 

tingkat inflasi terkecil terjadi pada bulan Desember. Sedangkan pada tahun 

2017, tingkat inflasi terbesar pada bulan Januari dan tingkat inflasi terkecil 

terjadi pada bulan April. Pada tahun 2015, tingkat inflasi terbesar pada bulan 

Januari dan tingkat inflasi terkecil terjadi pada bulan Juli. Secara umum 
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perubahan tingkat inflasi cukup berfluktuasi, namun perubahan inflasi 

tertinggi ada pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2015.  

 

 

 

 

Tabel 4.7 

Perubahan Kurs Periode 2013-2017 

Bulan 2013 2014 2015 2016 2017 

Januari 0,0029 0,0030 0,0149 0,0037 -0,0069 

Februari -0,0032 -0,0484 0,0189 -0,0326 0,0003 

Maret 0,0054 -0,0198 0,0172 -0,0089 -0,0019 

April 0,0003 0,0112 -0,0112 -0,0054 0,0005 

Mei 0,0082 0,0069 0,0212 0,0311 -0,0005 

Juni 0,0130 0,0308 0,0092 -0,0320 -0,0002 

Juli 0,0351 -0,0316 0,0112 -0,0065 0,0003 

Agustus 0,0629 0,0109 0,0405 0,0157 0,0021 

September 0,0631 0,0422 0,0449 -0,0227 0,0106 

Oktober -0,0326 -0,0106 -0,0695 0,0041 0,0059 

November 0,0661 0,0094 0,0147 0,0392 -0,0043 

Desember 0,0177 0,0200 -0,0033 -0,0094 0,0025 

Rata-rata 0,0199 0,0020 0,0091 -0,0020 0,0007 

Sumber: Data diolah dari www.kemendag.co.id, 2019 

Perubahan nilai kurs rupiah terhadap dollar yang terangkum dalam Tabel 

4.7 dapat dilihat bahwa perubahan nilai kurs tertinggi terjadi pada bulan Agustus 

2013 dan terendah pada bulan Oktober 2015. Jika dilihat secara keseluruhan, 

perubahan nilai kurs terendah pada tahun 2016 (-0,0020) dan 2017 (0,0007), 

sedangkan perubahan nilai kurs tertinggi ada pada tahun 2013 (0,0199). Terdapat 

beberapa alasan yang dapat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar 
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mengalami kenaikan dan penurunan. Misalnya, terjadinya kenaikan inflasi yang 

dapat menyebabkan nilai mata uang Rupiah menjadi anjlok, perbandingan 

kenaikan harga ekspor dan impor, stabilitas politik dan ekonomi Negara. 

 

 

Tabel 4.8 

Perubahan SBIS 2013-2017 

Bulan 2013 2014 2015 2016 2017 

Januari 0,0083 0,0028 0,0043 -0,0629 0,0000 

Februari 0,0041 -0,0083 -0,0375 -0,0299 0,0000 

Maret 0,0000 -0,0070 -0,0030 0,0385 0,0067 

April 0,0062 0,0014 0,0000 0,0000 0,0033 

Mei 0,0266 0,0014 0,0015 0,0000 0,0017 

Juni 0,0498 -0,0014 0,0000 -0,0370 0,0000 

Juli 0,0474 -0,0056 0,0030 0,0000 -0,0082 

Agustus 0,0598 -0,0169 0,0180 0,0000 -0,0714 

September 0,1880 -0,0129 0,0515 -0,0385 -0,0608 

Oktober 0,0029 -0,0058 0,0000 -0,0400 0,0076 

November 0,0359 0,0029 0,0000 0,0000 -0,0057 

Desember -0,0014 0,0058 0,0000 0,0000 0,0019 

Rata-rata 0,0356 -0,0036 0,0031 -0,0142 -0,0104 

Sumber: Data diolah dari www.bi.go.id, 2019 

Variabel makro ekonomi yang terakhir adalah perubahan tingkat imbalan 

SBIS. Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa perubahan tingkat imbalan SBIS 

tertinggi terjadi pada bulan September 2013 sebesar 0.1880 dan yang terendah 

terjadi pada Agustus 2017 sebesar -0,0714. Sedangkan jika dilihat secara tahunan, 

perubahan tingkat imbalan SBIS terendah pada tahun 2013 terjadi pada bulan 

Desember sebesar -0.0014 dan tertinggi pada bulan September sebesar 0.1880. 
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Tahun 2014, perubahan tingkat imbalan SBIS yang paling besar terjadi pada bulan 

Desember (0,0058) dan terkecil terjadi pada bulan Agustus (-0,0169). Sedangkan 

pada tahun 2015, perubahan tingkat imbalan SBIS terendah terjadi pada bulan 

Februari (-0,0375) dan tertinggi terjadi pada bulan September (0,0515). Pada 

tahun 2016, perubahan tingkat imbalan SBIS terendah terjadi pada bulan Januari 

(-0,0629) dan tertinggi terjadi pada bulan Maret (0,0385). Pada tahun 2017, 

perubahan tingkat imbalan SBIS terendah terjadi pada bulan Februari (-0,0714) 

dan tertinggi terjadi pada bulan Oktober (0,0076).  

4.2.2.2. Risiko Sistematis APT (β) 

Metode APT memiliki risiko sistematis yang berbeda dengan metode 

CAPM. Risiko sistematis dalam APT diperoleh dari sensitivitas return saham 

terhadap suatu variabel makro ekonomi. Variabel makro yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah inflasi, kurs, dan tingkat imbalan SBIS. Risiko sistematis 

APT pada saham JII periode 2013-2017 disajikan pada tabel di bawah ini 

Tabel 4.9 

Risiko Sistematis (β) Inflasi 

No Kode 

Saham 

Beta 

Inflasi 

2013 

Beta 

Inflasi 

2014 

Beta 

Inflasi 

2015 

Beta 

Inflasi 

2016 

Beta 

Inflasi 

2017 

1 ADRO 0,6134 -0,1604 -0,0405 -0,0928 -0,0795 

2 AKRA -0,1575 -0,2691 -0,3015 0,2240 0,2749 

3 ASII -0,0699 -0,0331 -0,2530 0,0631 0,1609 

4 BSDE -0,2971 0,0092 -0,4795 -0,1709 0,0973 

5 ICBP -0,3129 0,1592 -0,2253 0,1302 0,2415 

6 INDF 0,1229 -0,0543 -0,2051 0,2957 0,3271 

7 KLBF -0,1257 0,0006 0,0168 -0,1133 0,0073 
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8 LPKR -0,1297 -0,2071 0,1689 0,0225 0,1117 

9 LSIP 0,4548 0,0491 -0,1375 0,2961 -0,7433 

10 PGAS -0,0292 -0,0624 -0,1465 -0,3013 0,2965 

11 SMGR -0,3333 -0,0968 -0,3757 -0,1149 0,2341 

12 TLKM -0,1735 -0,0079 -0,2176 -0,0960 0,0338 

13 UNTR -0,1808 -0,1146 -0,0855 -0,0773 -0,0076 

14 UNVR -0,1174 -0,0146 0,0067 0,0557 0,2516 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan perhitungan yang terdapat pada Tabel 4.9, saham-saham 

memiliki beta inflasi yang positif dan negatif. Saham yang memiliki beta inflasi 

positif menunjukkan bahwa kenaikan inflasi akan mengakibatkan kenaikan return 

saham tersebut. Sebaliknya, saham yang memiliki beta inflasi negatif 

menunjukkan bahwa kenaikan inflasi akan mengakibatkan penurunan  return 

saham tersebut. 

Tabel 4.10 

Risiko Sistematis (β) Kurs 

No Kode 

Saham 

Beta 

Kurs 

2013 

Beta 

Kurs 

2014 

Beta 

Kurs 

2015 

Beta 

Kurs 

2016 

Beta 

Kurs 

2017 

1 ADRO 1,4735 -0,7471 -1,1399 -2,5477 2,0165 

2 AKRA -2,3189 -0,1410 -0,0324 -0,6100 2,6871 

3 ASII -0,5041 -1,1284 -1,2907 -1,6653 1,8200 

4 BSDE -2,5874 -1,3871 -1,7084 -2,5469 -2,5057 

5 ICBP -2,1764 0,8236 -0,2613 0,1560 2,5003 

6 INDF -0,0481 -0,5257 -0,1358 -2,5207 2,8758 

7 KLBF -2,2669 0,1635 -1,0825 -0,6675 -0,9634 

8 LPKR -2,6838 -2,5287 0,1143 -2,1281 -1,1591 

9 LSIP 0,0183 -1,7499 -0,3595 1,9026 -1,4281 

10 PGAS -1,0231 -0,2080 -2,8084 -0,9462 -6,4501 

11 SMGR -1,9928 -1,3811 -0,9717 -1,0592 4,4163 
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12 TLKM -1,8126 0,2866 -0,1736 -1,0201 -3,5474 

13 UNTR -0,2382 -0,4036 -0,7189 0,8762 1,7237 

14 UNVR -1,2514 0,0334 0,0410 -1,7635 -2,6925 

Sumber: Data diolah, 2019 

 Pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa beta kurs saham kebanyakan bernilai 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan nilai kurs rupiah terhadap dollar 

atau depresiasi nilai rupiah akan mengakibatkan penurunan return saham-saham 

tersebut. Sedangkan beta kurs saham yang bernilai positif menunjukkan bahwa 

kenaikan nilai kurs rupiah atau depresiasi akan mengakibatkan kenaikan return 

saham-saham tersebut. 

Tabel 4.11 

Risiko Sistematis (β) SBIS 

No Kode 

Saham 

Beta 

SBIS 

2013 

Beta 

SBIS 

2014 

Beta 

SBIS 

2015 

Beta 

SBIS 

2016 

Beta 

SBIS 

2017 

1 ADRO 0,2334 -1,7651 -0,4173 -0,8828 -0,1063 

2 AKRA -0,5567 -9,6685 -0,8601 -1,8399 0,0030 

3 ASII 0,1299 0,9786 -1,7797 -0,4431 0,3049 

4 BSDE -0,3854 1,4974 -2,6241 0,1217 0,0703 

5 ICBP -0,5809 2,9709 0,0081 -1,4265 -0,2364 

6 INDF 0,1927 -0,1885 0,3340 -1,6024 0,0243 

7 KLBF -1,1431 3,5102 -1,7711 0,6307 0,4153 

8 LPKR -0,9924 -0,5179 -0,0150 -0,5009 -0,8080 

9 LSIP -0,7084 -1,2231 2,4978 1,6615 -0,3810 

10 PGAS -0,4667 0,7167 -2,2658 1,6771 2,1898 

11 SMGR -0,4500 0,1577 -0,6968 -0,0302 0,0866 

12 TLKM -0,5345 0,8952 -1,4031 -0,2594 0,0956 

13 UNTR 0,1379 2,3976 -2,6742 -0,4025 0,2781 

14 UNVR -0,3986 1,1840 -0,6501 -0,8137 0,5455 

Sumber: Data diolah, 2019 
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 Pada tabel 4.11 menampilkan beta tingkat imbalan SBIS terhadap saham. 

Beta SBIS yang bernilai positif menunjukkan bahwa kenaikan tingkat imbalan 

SBIS akan mengakibatkan kenaikan return saham perusahaan tersebut. 

Sebaliknya, beta SBIS yang bernilai negatif menunjukkan bahwa kenaikan tingkat 

imbalan SBIS mengakibatkan turunnya return saham perusahaan tersebut. 

4.2.2.3. Expected Return dengan Metode APT 

Berikut ini adalah expected return saham yang dihitung menggunakan 

metode Arbitrage Pricing Theory (APT) 

Tabel 4.12 

Expected Return APT 

No Kode 

Saham 

E(Ri) 
APT 2013 

E(Ri) 
APT 2014 

E(Ri) 
APT 2015 

E(Ri) 
APT 2016 

E(Ri) 
APT 2017 

1 ADRO 0,1350 0,0730 0,0596 0,0820 0,0585 

2 AKRA -0,0183 0,1013 0,0855 0,0913 0,0644 

3 ASII 0,0480 0,0641 0,0680 0,0738 0,0585 

4 BSDE -0,0265 0,0623 0,0766 0,0678 0,0567 

5 ICBP -0,0263 0,0635 0,0811 0,0840 0,0661 

6 INDF 0,0717 0,0692 0,0820 0,0916 0,0653 

7 KLBF -0,0361 0,0580 0,0521 0,0569 0,0526 

8 LPKR -0,0393 0,0642 0,0584 0,0756 0,0671 

9 LSIP 0,0623 0,0720 0,0823 0,0367 0,0466 

10 PGAS 0,0190 0,0665 0,0457 0,0429 0,0356 

11 SMGR -0,0193 0,0656 0,0824 0,0670 0,0640 

12 TLKM -0,0084 0,0676 0,0770 0,0701 0,0546 

13 UNTR 0,0464 0,0592 0,0593 0,0684 0,0556 

14 UNVR 0,0112 0,0659 0,0665 0,0792 0,0545 

Sumber: Data diolah, 2019 
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Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan 

expected return semua saham bernilai positif berdasarkan perhitungan 

menggunakan metode APT, kecuali pada tahun 2013. Pada tahun 2013, AKR 

Corporindo Tbk, Bumi Serpong Damai Tbk, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 

Kalbe Farma Tbk, Lippo Karawaci Tbk, Semen Indonesia (Persero) Tbk dan 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk memiliki expected return yang negatif. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa saham-saham tersebut adalah saham yang 

overvalued karena nilai E(Ri) lebih rendah dari nilai Ri. Sedangkan saham lainnya 

yang bernilai positif merupakan saham undervalued karena nilai expected return 

lebih tinggi dibandingkan nilai Rinya. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat saham perusahaan yang memiliki 

expected return paling tinggi adalah saham Adaro Energy Tbk. (ADRO) pada 

tahun 2013 yaitu sebesar 0.1350. Sedangkan saham yang memiliki expected 

return paling rendah adalah Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pada tahun 2013 yaitu 

sebesar -0.0393. 

4.2.3. Perbandingan Akurasi Model Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

dan Arbitrage Pricing Theory (APT) 

Untuk melihat metode mana yang lebih akurat dalam menghitung return 

saham JII, maka akan dihitung nilai MAD dari kedua model tersebut. Hasil 

perhitungan dari MAD dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini: 

Tabel 4.13 

MAD CAPM dan APT 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan 

MAD 

CAPM 
MAD APT 
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1 ADRO Adaro Energy Tbk. 0,0767 0,0832 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk. 0,0407 0,0660 

3 ASII Astra Internasional Tbk. 0,0202 0,0588 

4 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 0,0555 0,0562 

5 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk. 
0,0504 0,0666 

6 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 0,0174 0,0692 

7 KLBF Kalbe Farma Tbk. 0,0246 0,0486 

8 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 0,0427 0,0682 

9 LSIP PP London Sumatra Indonesia 

Tbk. 
0,0915 0,0574 

 

Tabel 4.13 

MAD CAPM dan APT  (Sambungan) 

10 PGAS Perusahaan Gas Negara 

(Persero) Tb  k. 
0,0207 0,0520 

11 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 0,0254 0,0630 

12 TLKM Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk. 
0,0152 0,0457 

13 UNTR United Tractors Tbk. 0,0226 0,0457 

14 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 0,0155 0,0410 

Rata-rata 0,0371 0,0587 

Sumber: Data diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.13 tersebut, secara keseluruhan rata-rata nilai MAD 

CAPM (0.0371) lebih kecil dibandingkan nilai MAD APT (0,0587). Jika dilihat 

satu persatu, ada satu perusahaan yang memiliki nilai MAD APT lebih kecil 

dibandingkan nilai MAD CAPMnya, yaitu PP London Sumatra Indonesia Tbk. 

Namun, dari 14 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, hanya perusahaan 

tersebut yang memiliki nilai MADAPT lebih kecil sedangkan perusahaan lainnya 

memiliki nilai MADCAPM lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

metode CAPM lebih baik dibandingkan metode APT dalam memprediksi return 

saham syariah JII.  
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Sumber: Data diolah, 2019 

Gambar 4.1 

Grafik MAD CAPM dan APT 

 

 Dari gambar 4.1 dapat memperkuat pernyataan bahwa metode CAPM 

lebih baik dibandingkan metode APT  dalam memprediksi return saham syariah di 

JII. Karena dari gambar tersebut terlihat secara keseluruhan bahwa grafik MAD 

CAPM terletak dibawah grafik MAD APT.  

4.3. Analisis Hasil Penelitian 

4.3.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogrov Sminorv Test 

 MADCAPM MADAPT 

N 14 14 

Normal Parametersa,b Mean .037062 .058679 

Std. Deviation .0239901 .0115773 

Most Extreme Differences Absolute .258 .111 

Positive .258 .111 

Negative -.181 -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z .966 .416 

Asymp. Sig. (2-tailed) .309 .995 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Sumber: Data diolah di SPSS 22, 2019 

 Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk melihat data sampel yang 

diperoleh mempunyai sebaran yang normal atau tidak. Distribusi data yang 

normal merupakan salah satu syarat dalam melakukan uji parametrik. Apabila 

hasil pengujian normalitas menyatakan data terdistribusi normal, maka pengujian 

hipotesis menggunakan analisis parametrik yaitu Paired T-Test. Apabila hasil 

pengujian normalitas menyatakan data tidak terdistribusi normal, maka dilakukan 

pengujian hipotesis non parametric menggunakan Wilcoxon Signed- Ranked Test 

(Uji Peringkat Bertanda). 

 Nilai MADCAPM dan MADAPT diuji normalitas menggunakan SPSS 22 

dengan metode analisis One Sample Kolmogrov Smirnov Test. Tingkat 

signifikansi yang digunakan sebesar 5% (0,05). Data dinyatakan terdistribusi 

normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 dan data dinyatakan tidak 

terdistribusi normal apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dari Tabel 4.13 

dapat dilihat bahwa data  berdistribusi  normal,  baik  nilai MAD CAPM 0.309 > 

0.05, maupun nilai MAD APT 0.995 >  0.05. Maka  dapat dilakukan uji Paired T-

Test. 

4.3.2. Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Paired T-Test 

 N Mean SD Mean  t Sig 

MADCAPM 14 0,037 0,024 
0,021 3,942 0,002 

MAD APT 14 0,587 0,012 

Sumber: Data diolah di SPSS 22, 2019 
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 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dihitung menggunakan SPSS 22 

dengan menggunakan uji Paired T-Test. Uji Paired T-Test bertujuan untuk 

mengetahui apakah ada atau tidak ada perbedaan akurasi dari model CAPM dan 

APT dalam memprediksi return saham di JII tahun 2013-2017. Pengujian 

hipotesis dengan menggunakan paired t-test menggunakan tingkat signifikansi 5% 

(0.05). Apabila hasil perhitungan paired t-test menunjukkan nilai sig. lebih dari 

atau sama dengan tingkat signifikansi (0.05), maka H0 diterima. Artinya tidak 

terdapat perbedaan akurasi yang signifikan antara metode CAPM dan APT. 

Apabila hasil perhitungan paired t-test menunjukkan nilai sig. kurang dari tingkat 

signifikansi (0.05), maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat 

perbedaan akurasi yang signifikan antara metode CAPM dan APT. 

 Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 22 

yang ditunjukkan oleh Tabel 4.15, didapatkan nilai Sig. = 0.002 yang lebih kecil 

dari nilai α (0.05), maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan akurasi yang signifikan antara CAPM dan APT dalam menghitung 

return saham di JII tahun 2013-2017. 

4.4. Pembahasan 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan akurasi metode 

CAPM dan APT dalam memprediksi return saham syariah di Jakarta Islamic 

Index (JII). Dalam penelitian ini menggunakan alat berupa Mean Absolute 

Deviation (MAD) yang digunakan untuk mengukur keakuratan kedua metode.  

Semakin kecil nilai MAD, semakin akurat metode tersebut dalam memprediksi. 

Berdasarkan deskripsi statistik yang yang sudah dijelaskan sebelumnya, CAPM 
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lebih akurat dibandingkan dengan APT. Hal ini diketahui dari rata-rata MAD 

CAPM yang lebih kecil daripada rata-rata MAD APT yaitu 0.0371 < 0.0587. Hal 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti Lemiyana (2015) yang juga 

membandingkan CAPM dan APT dalam memprediksi return saham syariah 

dengan hasil CAPM yang lebih akurat. Selain itu Premananto dan Madyan (2009) 

dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa metode CAPM lebih akurat 

dibandingkan dengan metode APT. 

  Dalam penelitian ini, setelah menghitung MAD, dilakukan uji paired t test 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan diantara kedua metode 

tersebut. Hasilnya, H0 ditolak yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara metode CAPM dan APT. Hal ini sejalan dengan penelitian Yetti (2018) 

dalam penelitiannya yang menguji keakuratan CAPM dan APT dalam 

memprediksi return saham perusahaaan sektor barang konsumsi dan 

pertambangan pada ISSI, yang menghasilkan adanya perbedaaan yang signifikan 

antara CAPM dan APT. Sementara itu, hasil dari penelitian ini berkebalikan 

dengan penelitian Prasetyo (2015) yang berjudul Perbandingan Keakuratan 

CAPM dan APT dalam Memprediksi Return Saham Perusahaan di Jakarta Islamic 

Index (Periode 2010-2014) yang menghasilkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara kedua metode. 

  Penyebab adanya perbedaan hasil ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari 

metode CAPM dan APT. Dari sisi CAPM adalah beta atau risiko sistematis yang 

dihasilkan CAPM akan bervariasi sesuai dengan jumlah periode yang digunakan 

dan nilai dari masing-masing periode. Yetti (2018) menggunakan periode 4 tahun 
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yaitu tahun 2013-2016, sedangkan Prasetyo (2015) menggunakan periode 5 tahun 

yaitu tahun 2010-2014. Namun meskipun peneliti sendiri menggunakan periode 5 

tahun dapat menghasilkan yang berkebalikan dari penelitian Prasetyo (2015). Hal 

ini dikarenakan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda sering 

menghasilkan beta yang berbeda pula (Tandelilin, 2010). Penyebab perbedaan 

juga bisa dikarenakan pemilihan variabel return pasar yang berbeda. Dalam 

penelitian Prasetyo (2015), return pasar yang digunakan adalah Indeks Saham 

Gabungan (IHSG) sedangkan peneliti menggunakan indeks pasar JII. 

  Jika dilihat dari sisi APT, faktor-faktor makro yang digunakan pada setiap 

penelitian. Faktor-faktor makro yang digunakan peneliti berbeda dengan 

penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan inflasi, kurs dan SBIS, 

berbeda dengan Prasetyo (2015) yang menggunakan infllasi, SBI, kurs dan harga 

minyak dunia. Perbedaan ini disebabkan karena faktor yang dimasukkan pada 

APT sangatlah luas dan dalam kenyataannya belum ada kesepakatan mengenai 

faktor-faktor risiko yang relevan dan berapa jumlah faktor makroekonomi yang 

dimasukkan (Tandelilin, 2010). Oleh karena itu, peneliti satu dengan peneliti 

lainnya bebas memasukkan faktor pembentuk model APT, selama faktor tersebut 

bersifat surprise dan termasuk ke dalam jenis faktor makroekonomi. Perbedaan 

itulah yang menyebabkan adanya perbedaan MAD APT setiap penelitian. 

Menurut Prasetyo (2015), apabila nilai MAD penelitian satu lebih besar dari 

MAD penelitian lainnya, berarti dapat disimpulkan bahwa relevansi faktor 

makroekonomi pada penelitian tersebut lebih baik dari penelitian lainnya. 
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  Selain pemilihan faktor, penyebab perbedaan keakuratannya dilihat dari 

sisi metode APT adalah sama halnya dengan beta pada CAPM, yaitu risiko 

sistematis akan bervariasi sesuai dengan jumlah periode yang digunakan dan nilai 

dari masing-masing periode. Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf 

sebelumnya. 

 Pada dasarnya, perbedaan CAPM dan APT dapat dilihat dari sisi 

kemudahan dalam melakukan prediksi return saham dan asumsi yang digunakan. 

Hal ini dapat dilihat bahwa metode CAPM hanya menggunakan faktor return  

pasar sebagai variabel independen, sedangkan APT menggunakan lebih dari satu 

faktor yaitu variabel-variabel independen yaitu faktor makroekonomi yang begitu 

luas. Dari segi asumsi, CAPM lebih ketat dibandingkan APT sehingga 

pembentukan model pada APT lebih fleksibel dibandingkan CAPM. Hal ini dapat 

dilihat dari penggunaan variabel independen pada masing-masing metode. Di satu 

sisi, APT dinilai mampu menjelaskan lebih rinci faktor apa saja yang 

mempengaruhi return saham dibanding CAPM. Namun, faktor yang bisa 

dimasukkan ke metode APT sangat luas dan belum ada kesepakatan mengenai 

faktor apa saja yang relevan dan jumlah faktor yang dimasukkan sehingga 

dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

return saham dan metode ini akan terus berkembang sesuai dengan situasi yang 

ada. 

 Dalam penelitian ini, APT tidak lebih akurat dibandingkan CAPM dalam 

memprediksi return saham syariah di JII. Hal ini bisa terjadi dikarenakan 

kurangnya faktor makroekonomi yang digunakan pada metode APT. Faktor 
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makro ekonomi adalah faktor eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti tingkat 

suku bunga, tingkat inflasi, kebijakan khusus pemerintah, kurs rupiah terhadap 

mata uang asing, jumlah uang beredar serta kondisi perekonomian dunia (Samsul, 

2006:200). Sedangkan peneliti hanya menggunakan 3 faktor saja, yaitu inflasi, 

kurs dan tingkat imbalan SBIS. Dimana peneliti menambahkan faktor baru yaitu 

SBIS, yang peneliti belum pernah menemukan penelitian yang menggunakan 

tingkat imbalan SBIS sebagai faktor ekonomi pembentuk model APT. Salah satu 

alasan peneliti menggunakan SBIS, yaitu karena untuk menggantikan suku bunga 

SBI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi dari metode CAPM dan 

APT dalam memprediksi return saham syariah, sehingga keseluruhan variabel 

disesuaikan dengan konsep syariah.  

 Menurut Peraturan Bank Indoensia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat 

Bank Indonesia Syariah, SBIS merupakan surat berharga berdasarkan prinsip 

syariah berjangka waktu dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia. Akad yang digunakan adalah ju’alah. Sedangkan Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai 

pengakuan utang jangka waktu pendek dengan sistem bunga. Peneliti tidak 

menggunakan SBI sebagai salah satu faktor pembentuk metode CAPM 

dikarenakan SBI yang sistemnya bunga atau diskonto. Sedangkan dalam islam, 

riba adalah haram, sehingga harus dijauhi. Seperti pada QS Al Baqarah:275:  

ْيٰطُن ِمَن اْلَمسِِّّۗ ذٰ   ٰبوا ََل يَقُْوُمْوَن اَِلَّ َكَما يَقُْوُم الَِّذْي يَتََخبَّطُهُ الشَّ لَِك اَلَِّذْيَن يَأُْكلُْوَن الرِّ

ا اِنََّما اْلبَْيُع ِمْثُل الرِّ  ٰبواِّۗ فََمْن َجۤاَءٗه َمْوِعظَةٌ بِاَنَّهُْم قَالُْوْٓ َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ ٰبوۘا َواََحلَّ ّهللاٰ
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ى َِك اَْصٰحُب النَّاِر ُۚ هُْم 
ۤ
ِ ِّۗ َوَمْن َعاَد فَاُوٰل بِّٖه فَاْنتَٰهى فَلَٗه َما َسلََفِّۗ َواَْمُرٗهْٓ اِلَى ّهللاٰ ْن رَّ مِّ

 فِْيهَا ٰخلُِدْونَ 

allażīna ya`kulụnar-ribā lā yaqụmụna illā kamā yaqụmullażī yatakhabbaṭuhusy-

syaiṭānu minal-mass, żālika bi`annahum qālū innamal-bai'u miṡlur-ribā, wa 

aḥallallāhul-bai'a wa ḥarramar-ribā, fa man jā`ahụ mau'iẓatum mir rabbihī 

fantahā fa lahụ mā salaf, wa amruhū ilallāh, wa man 'āda fa ulā`ika aṣ-ḥābun-

nār, hum fīhā khālidụn. 

Artinya :Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 

dan ditegaskan lagi pada QS Ar Ruum:39 yaitu : 

نْ  ِ َُۚوَمآْ ٰاتَْيتُْم مِّ
بًا لِّيَْربَُو۠ا فِْيْٓ اَْمَواِل النَّاِس فَََل يَْربُْوا ِعْنَد ّهللاٰ ْن رِّ َزٰكوٍة  َوَمآْ ٰاتَْيتُْم مِّ

 ِ ى َِك هُُم اْلُمْضِعفُْونَ تُِرْيُدْوَن َوْجهَ ّهللاٰ
ۤ
فَاُوٰل  

wa mā ātaitum mir ribal liyarbuwa fī amwālin-nāsi fa lā yarbụ 'indallāh, wa mā 

ātaitum min zakātin turīdụna waj-hallāhi fa ulā`ika humul-muḍ'ifụn 

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 

bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu 

berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, 

maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). 

4.5 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat beberapa keterbatasan yang muncul selama penelitian 

berlangsung, antara lain sebagai berikut:  

1. Jumlah sampel yang digunakan hanya 14 perusahaan dari total saham yang 

terdaftar di JII sebanyak 30 saham setiap periodenya. Sehingga mungkin 

kurang mewakili JII jika hanya 14 saham. 
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2. Variabel makro yang digunakan dalam peneliti untuk menghitung expected 

return pada metode APT hanya 3 variabel, yaitu inflasi, kurs terhadap dollar 

dan tingkat imbalan SBIS. Penulis telah membuktikan bahwa metode APT 

tidak lebih akurat dibandingkan dengan metode CAPM. Selanjutnya, variabel 

makro yang digunakan pada metode APT adalah benar-benar yang 

mempunyai hubungan signifikan dengan return saham pada periode 

penelitian. 

3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 tahun (2013-2017). 

Untuk hasil yang lebih akurat, periode yang digunakan harus lebih panjang. 

Karena semakin banyak data, maka semakin akurat untuk memprediksi yang 

diharapkan. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat 

diambil adalah : 

1. Secara rata-rata metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) lebih baik 

atau akurat dibandingkan dengan metode Arbitrage Pricing Theory (APT) 

dalam memprediksi return saham JII di tahun 2013-2017. Hal ini dapat 

dilihat dari rata-rata nilai MAD CAPM setiap perusahaan lebih kecil 

dibandingkan nilai MAD APTnya. Rata-rata MAD CAPM keseluruhan 

perusahaan 0.0371, sedangkan rata-rata MAD APT keseluruhan 

perusahaan 0.0587. 

2. Dari hasil penelitian, baik metode CAPM maupun APT dapat menjadi alat 

untuk memprediksi return saham syariah di JII. Namun, berdasarkan 

pengolahan data menggunakan paired t-test menunjukkan bahwa H0 

ditolak yang artinya ada perbedaan akurasi yang signifikan diantara kedua 

metode dalam memprediksi return saham syariah di JII. 

5.2 Saran  

Dalam penelitian ini, masih banyak kekurangan baik secara teknis maupun 

teoritis yang diharapkan menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya:   

1. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya memperluas atau menambahkan 

variabel makro pada penghitungan expected return metode APT. Sehingga 
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dapat diketahui variabel-variabel makro yang lain dari metode APT yang 

dapat mempengaruhi hubungan return dan risiko suatu perusahaan. Dan 

apabila variabel makro APT yang digunakan bertambah, mungkin APT 

menjadi metode yang lebih akurat dalam memprediksi return saham. 

2. Untuk investor, peneliti menyarankan untuk memprediksi return saham 

menggunakan metode CAPM. Karena dalam penelitian ini metode CAPM 

lebih akurat untuk memprediksi return saham di JII.
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Lampiran 2: Hasil Olah Data SPSS 22 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 MADCAPM MADAPT 

N 14 14 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .037062 .058679 

Std. Deviation .0239901 .0115773 

Most Extreme Differences 

Absolute .258 .111 

Positive .258 .111 

Negative -.181 -.094 

Kolmogorov-Smirnov Z .966 .416 

Asymp. Sig. (2-tailed) .309 .995 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
T-Test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
MADCAPM .037062 14 .0239901 .0064116 

MADAPT .058679 14 .0115773 .0030942 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 MADCAPM & MADAPT 14 .520 .057 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

MADCAPM 

- MADAPT 

-

.0216167 
.0205171 .0054834 -.0334630 -.0097705 

-

3.942 
13 .002 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN METODE CAPM... NOVALIA RAHMASARI


	HALAMAN DEPAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	PERNYATAAN ORISINALITAS
	DECLARATION
	KATA PENGANTAR 
	ABSTRAK 
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
	DAFTAR ISI 
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR LAMPIRAN 
	BAB 1 PENDAHULUAN 
	BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
	BAB 3 METODE PENELITIAN 
	BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
	BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 
	DAFTAR PUSTAKA 
	LAMPIRAN 

