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ABSTRAK

Nur Hidayati/212015056/2019/The Comparison Of Performance Of Stocks Of Domestic
and Foreign Ownership With a Capital Assets Pricing Model(CAPM) to Manufacturing
Companies On The Indonesia Stock Exchange/Financial Management

The purpose oof this research was to determine the comparison of the perpormance of stocks
of domestic and foreign ownership with the capital assets pricing model  approach (CAPM) in
manufacturing companies on the indonesia stock ezchange. The type of this research was the
documentation method. Analysis of the data of this research was quantitative analysis. The
analytical instruments used the normality test and the one way annova test. CAPM was
amethod used to determine which stocks were efficient and inefficient. The result of this
research indicated that the stock number percentage of efficiency of private domestic
ownership was 8%,domestic and foreign ownership was 11%. The one way annova test result
showed that was no significant comparison of stock return between private domestic
ownership and foreign ownership.

Keyword : CAPM, Stoct price, Expected Stock Return snd Beta

ABSTRAK

Nur hidayati/212015056/2019/Perbandingan Kinerja Saham Kepemilikan Domestik Dan
Asing Dengan Pendekatan Capital Assets Pricing Model (CAPM) Pada Perusahaan
Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia/Manajemen Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbedaan Kinerja Saham Kepemilikan Domestik
Dan Asing Dengan Pendekatan Capital Assets Pricing Model (CAPM) Pada Perusahaan
Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian  yang di gunakan adalah kompratif. Data
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Metode pengumpulan data  yang di
gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.  Analisis data yang di gunakan
dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Alat analisis yang di gunakan adalah uji
normalitas dan uji One Way Anova . CAPM adalah metode yang digunakan untuk menentukan
saham termasuk efisien dan tidak efisien.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah
saham Persentase efisiensi kepemilikan domestik swasta sebesar 8%, kepemilikan domestik
dan kepemilikan asing sebesar 11%. Pada hasil uji One Way Anova menunjukkan tidak ada
perbedaan yang signifikan antara return saham dibandingkan kepemilikan domestik swasta
dengan kepemilikan asing.

Kata kunci : CAPM, Harga saham,expected return saham dan beta
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana

dengan pihak  yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas.

Dengan demikian, pasar modal juga bisa di artikan sebagai pasar untuk

memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari satu tahun,

seperti saham dan obligasi.(Tandelilin, 201:26)

Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian negara.

Melalui pasar modal, investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dapat

menginvestasikan dananya pada berbagai macam sekuritas yang ada dengan harapan

memperoleh return. Perusahaan sebagai pihak yang membutuhkan dana dapat

memperoleh dana dari investor yang membeli saham perusahaan.

Investasi di pasar modal memiliki daya tarik tersendiri bagi para

investor.Investasi dapat didifinisikan sebagai komitmen untuk menanamkan

sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang

akan datang. Dengan kata lain investasi merupakan  komitmen untuk

mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi di masa

yang akan dating.(Tandelilin,2010:1). Kegiatan investasi dapat dibedakan menjadi

dua bentuk yaitu investasi dalam bentuk asset riil (real assets) dan investasi dalam

bentuk surat berharga / sekuritas (financial assets). Investasi aset riil adalah investasi

dalam bentuk aktiva berwujud fisik, sementara investasi finansial adalah investasi

1



dalam bentuk surat berharga / sekuritas yang dilakukan di pasar uang dan di pasar

modal. Investasi finansial di pasar uang dapat berupa sertifikat deposito, surat

berharga pasar uang, sementara investasi finansial di pasar modal dapat berupa

obligasi, warant, reksa dana, futures contract, saham, dan lain-lain.

Investasi finansial yang dilakukan di pasar modal umumnya memiliki tingkat

pengembalian yang lebih besar daripada investasi yang dilakukan di pasar

uang.Investasi di pasar modal dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam

menghadapi inflasi.Dengan adanya pasar modal, investor dapat melakukan

diversifikasi investasi dengan cara pembentukan portofolio sesuai dengan risiko yang

bersedia ditanggung dan tingkat keuntungan yang diharapkan. Salah satu jenis aset

finansial yang bisa dipilih investor adalah saham.

Investor yang rasional akan memilih saham efisien untuk meminimumkan

risiko investasi, karena saham yang efisien merupakan saham yang dibentuk dengan

mengoptimalkan satu dari dua dimensi, yaitu return ekspektasi atau risiko investasi.

Saham yang efisien dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi

tertentu, kemudian meminimumkan risikonya atau meminimumkan tingkat risiko

tertentu, kemudian memaksimumkan return ekspektasinya (Tandelilin, 2010).

Seorang investor biasanya mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi pengambilan keputusan dalam investasi, antara lain adalah beberapa

informasi mengenai keadaan ekonomi, perubahan harga saham, tingkat suku bunga

dan lain sebagainya. Dengan begitu para investor dapat meminimalisir risiko yang



akan terjadi. Pengambilan keputusan investasi mencakup beberapa aspek seperti

aspek kehidupan,  mencakup berbagai dimensi dan proses memilih dari berbagai

pilihan yang tersedia. Informasi merupakan hal yang penting bagi para investor,

dengan adanya informasi yang lengkap, tepat dan relevan tentunya akan

mempermudah seseorang dalam pengambilan keputusan investasi sehingga dapat

mencapai hasil yang sesuai dengan harapan.

Selain itu para investor atau seseorang yang akan berinvestasi juga akan

melakukan riset sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan investasi seperti

mempelajari laporan keuangan perusahaan, melihat keadaan ekonomi,

mempertimbangkan risiko yang akan terjadi serta melihat kineja perusahaan tersebut.

Selain itu investor harus mengetahui indek harga saham (IHS), tanpa mengetahui

dulu apa itu IHS maka kita bisa menanggung kerugian (Widoatmodjo,2015:119) Di

pasar modal Indonesia terdapat 9 sektor perusahaan yang di perdagangkan salah

satunya adalah perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan

perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk.

Perusahaan manufaktur memegang peran kunci sebagai mesin pembangunan

karena perusahaan manufaktur memiliki keunggulan dibandingkan sektor lain karena

nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangatlah besar,menyerap tenaga kerja yang

besar dan juga kemampuan menciptakan nilai tambah (value added creation) dari

setiap input dan bahan dasar yang diolah. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya



perusahaan manufaktur ini sangat dibutuhkan masyarakat baik dimasa sekarang atau

dimasa mendatang.

Perusahaan manufaktur inipun terus menunjukan perkembangan tetapi

terdapat fluktuasi terhadap kinerjanya.Berikut adalah statistik perkembangan

kinerja perusahaan manufaktur dari tahun 2015-2018.

Gambar 1.1

Jumlah volume/penjualan saham  perusahaan manufaktur dalam rupiah tahun 2015-
2018

Sumber : Data yang diolah idx.com (2018)

Berdasarkan gambar 1 diatas, bahwa data volume/jumlah penjualan

perusahaan saham manufaktur tiga tahun sebelumya yaitu dari tahun 2015-

2017 terdapat kenaikan volume/jumlah penjualaan saham. Adapun
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volume/jumlah penjualan saham tahun 2015 sebesar 682.707.907 volume,

tahun 2016 sebesar 2.483.493.803 volume, dan tahun 2017 sebesar

3.065.325.376.

Khusus tahun 2018 terdapat fluktuasi yang sangat besar terhadap

volume saham perusahaan manufaktur. Adapun kinerja yang buruk untuk

tahun 2018 ini terdapat pada bulan Agustus dan pada bulan Maret sampai

dengan juni mengalami peningkatan yang cukup segnifikan.

Gambar 1.2

Sumber Kontan.co.id

Dari data di atas dapat di lihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

mempersempit penurunan pada akhir perdagangan sesi I, Jumat (19/10). IHSG turun

tipis 3,63 poin atau 0,06% ke level 5.841,61. Lima sektor mendongkrak IHSG
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mendekati angka pembukaan. Sektor aneka industri mencatat kenaikan tertinggi

hingga 2,25%. Sektor perkebunan menguat 0,64% dan sektor keuangan naik 0,15%.

Ada lima sektor juga yang melemah. Pelemahan terbesar tampak pada sektor barang

konsumer 0,74%, disusul sektor infrastruktur yang turun 0,49% dan sektor

perdagangan 0,37%. Berdasarkan data di atas sektor manufaktur (sektor aneka

industri) mengalami kenaikan yang paling segnifikan, sehingga dengan mengetahui

kondisi saham yang terlihat dari data yang telah di sajikan dapat membantu investor

dalam melakukan kegiatan investasi, dengan mengetahui saham yang melemah dan

mengguat maka para investor bisa mengurangi resiko dari investasi. Para investor

bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk  melakukan investasi dan kapan

untuk tidak berinvestasi.

Kegiatan investasi ini bisa dilakukan dipasar modal seperti dibursa efek

Indonesia disingkat BEI. Semua saham yang beredar di bursa efek Indonesia (BEI)

tidak sepenuhnya dimiliki oleh domestik tetapi juga dimiliki oleh asing.Struktur

kepemilikan saham yang dimaksud adalah komposisi kepemilikan saham yang

dimiliki oleh investor.Kepemilikan saham secara garis besar yaitu kepemilikan yang

di kuasai oleh domestik dan asing.Kepemilikan domestik adalah kepemilikan yang di

dominasi oleh masyarakat, institusi dalam negeri dan pemerintah.Sedangkan

kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang di dominasi oleh investor atau

pemodal asing.



Investor menanamkan modalnya dengan membeli saham perusahaan yang

telah go public. Investor kadang-kadang mengalami kesulitan untuk memprediksi

saham mana yang menghasilkan keuntungan besar dengan risiko yang kecil.

Menghitung tingkat keuntungan (return) dengan risiko (risk) sekuritas. Salah satu

metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing

Model (CAPM).Metode CAPM menjelaskan keseimbangan antara tingkat risiko yang

sistematis dan tingkat keuntungan yang disyaratkan sekuritas portofolio.

Tujuan penggunaan CAPM adalah memberikan prediksi yang tepat mengenai

hubungan antara resiko suatu asset dengan return yang diharapkan, juga menentukan

harga suatu asset. Oleh karena itu CAPM dapat digunakan untuk memperkirakan

keuntungan suatu sekuritas yang dianggap sangat penting.Penggunaan konsep CAPM

berdasarkan pada asumsi bahwa pasar modal adalah efisien yaitu semua asset dapat

dibagi-bagi secara sempurna dan dapat diperjual belikan setiap saat, artinya investor

dapat melakukan jual beli saham setiap saat.Tujuan utama penggunaan CAPM adalah

memberikan prediksi yang tepat mengenai hubungan antara risiko suatu aset dengan

return yang diharapkan, menentukan harga suatu aset dan CAPM sebagai dasar untuk

menentukan kelompok saham yang dapat dipilih sebagai tempat investasi.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul Perbedaan Kinerja Saham Kepemilikan Domestik Dan Asing

Dengan Pendekatan Capital Assets Pricing Model (CAPM) Pada Perusahaan

Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.



A. Rumusan Masalah

Bagaimana Perbedaan Kinerja Saham Kepemilikan Domestik dan Asing Dengan

Pendekatan Capital Assets Pricing Model (CAPM) pada Perusahaan Manufaktur

Di Bursa Efek Indonesia ?

B. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Perbedaan Kinerja Saham Kepemilikan Domestik dan Asing

Dengan Pendekatan Capital Assets Pricing Model (CAPM) pada Perusahaan

Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan

dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat bagi investor

Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam mengetahui informasi yang

berkaitan dengan kondisi saham pada suatu perusahaan, sehingga investor

akan melakukan penyeleksian saham mana yang mampu memberikan

keuntungan atau tingkat pengembalian yang lebih besar dari yang

diharapkan investor.

3. Manfaat bagi almamater

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian

yang sejenis guna meningkatkan.
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