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ABSTRAK

ANALISIS KELAYAKAN PEMBELIAN SAHAM EMITEN SUB
SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

INDONESIA PERIODE 2011-2015

Oleh

NI MADE PITA SARI

Penanaman modal atau penanaman uang dapat dilakukan dengan cara berinvestasi di pasar
modal karena dapat memperoleh pengembalian saham beserta hasilnya dari pihak broker atau
perusahaan kepada investor yang telah melakukan investasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui
kelayakan sebuah investasi yang diukur menggunakan teori captal asset pricing model (CAPM).

Tehnik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, jumlah sampel akhir sebanyak 4
perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2011-2015.
Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan perhitungan microsoft exel.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perusahaan yang menjadi sampel
penelitian tidak berpengaruh atau tidak dikatakan tidak layak digunakan sebagai sarana investasi
karena memiliki nilai return atau tingkat pengembalian yang lebih kecil dari required rate of return
atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Disarankan kepada peneliti selanjutnya jika ingin
menindak lanjuti mengenaipricing teori capital asset model (CAPM) dapat menambah ilmu tentang
teori CAPM. Bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya kepada perusahaan industri dasar
dan kimia hendaknya menjadikan teori capital asset pricing model sebagai acuan dalam pengambilan
keputusan.

Kata kunci : Return saham, Required rate of return, Capital asset pricing Model.



ABSTRACT

FEASIBILITY ANALYSIS OF PURCHASE OF EMITEN STOCK SUB
BASIC AND KIMIA INDUSTRY SECTOR LISTED IN INDONESIA STOCK

EXCHANGE PERIOD 2011-2015

By

Ni Made Pita Sari

Investing or investing money can be done by investing in the capital market because it
can get the return of shares and the results of the broker or company to investors who have
invested. This study aims to determine the feasibility of an investment measured using captal
asset pricing model (CAPM) theory.

The sampling technique used is purposive sampling, the final sample number of 4
basic and chemical industry companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2011-2015.
Analytical method used is using microsoftexel calculation.

Based on the results of research indicate that the company that became the research
sample is not influential or not said not feasible to be used as an investment vehicle because it
has a return value or a return rate smaller than the required rate of return or expected rate of
return. It is suggested to the next researcher if you want to follow up on the pricing theory of
capital asset model (CAPM) can add knowledge about CAPM theory. For potential investors
who will invest their capital to basic industrial and chemical companies should make capital
asset pricing model theory as a reference in decision making.

Keywords: Return of stock, Required rate of return, Capital asset pricing Model.
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I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manufaktur berasal dari kata manufacture yang berarti membuat dengan

tangan (manual) atau dengan mesin sehingga menghasilkan sesuatu barang.

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan

suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk

dijual. Artinya menggunakan peralatan sebagai alat dalam proses merubah bahan

mentah menjadi barang jadi. Membuat suatu barang dengan tangan maupun mesin

diperlukan bahan atau barang lain. Manufaktur juga dapat diartikan sebagai

kegiatan-kegiatan memproses pengolahan input menjadi output.

Kegiatan manufaktur dapat dilakukan oleh perorangan (manufacturer)

maupun oleh perusahaan (manufacturing company). Perusahaan manufaktur

merupakan perusahaan yang memproses bahan mentah hingga berubah menjadi

barang yang siap untuk dipasarkan. Semua proses yang terjadi di industri ini

umumnya melibatkan berbagai peralatan modern.

Sebuah perusahaan manufaktur adalah sekumpulan bangunan industri, atau

lebih umum sebuah kompleks yang memiliki beberapa bangunan, di mana para

pekerjamemproduksi barang atau mengoperasikan mesin pengolahan dari satu

produk ke produk yang lain. Kebanyakan manufaktur modern memiliki gudang

besar atau gudang-seperti fasilitas yang berisi peralatan berat yang digunakan

untuk lini perakitan dan produksi. Biasanya, perusahaan jenis ini mengumpulkan
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dan memusatkan segala sumber daya: buruh, modal, dan plantasi mesin untuk

menghasilkan sejenis produk yang berkualitas.

Perusahaan manufaktur memiliki beberapa sektor industri diantaranya sektor

industry dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang

konsumsi.

a. Sektor industri dasar dan kimia

Sektor industri ini bergerak dibidang pengolahan bahan kimia menjadi

obat-obatan atau barang-barang kimia lainnya.

b. Sektor aneka industri

Sektor aneka industri ini bergerak di bidang perindustrian seperti otomotif

atau teknik permesinan, contohnya hasil industry ini adalah mobil, motor,

traktor dan lain-lain.

c. Sektor industri barang konsumsi

Pada sektor ini industri bergerak dalam usaha barang konsumsi, artinya

setiap bahan mentah akan diolah menjadi barang siap konsumsi.

Contohnya PT. Indofood yang mengolah bahan mentah menjadi berbagai

makanan konsumsi.

TABEL 1.1 CONTOH PERUSAHAAN SUB SEKTOR INDUSTRI DASAR
DAN KIMIA

NO Kode Emiten Nama Perusahaan
1 BUDI PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
2 ETWA PT. Eterindo Wihanatama Tbk
3 INCI PT. Intan Wijaya Internasional Tbk
4 TPIA PT. Chandra Asri Petrocemical Tbk

Sumber : saham OK

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas  kode emiten merupakan kode yang

digunakan untuk menyebut nama perusahaan pada bursa efek Indonesia yaitu
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BUDI untuk nama perusahaan PT. Budi Acid Tbk, ETWA untuk perusahaan PT.

Eterindo Wihanatama Tbk, INCI untuk perusahaan PT. Intan Wijaya International

Tbk, dan TPIA untuk perusahaan PT. Chandra Asri Petrocemical Tbk. Pada

industri dasar dan kimia pemerintah memperkirakan investasi industri kimia dasar

dari Penanaman Modal Asing (PMA) senilai US$ 2 miliar tahun ini. Adapun nilai

investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekitar Rp 1 triliun.

Kementerian Perindustrian mencatat, sampai Mei 2014, investasi PMA yang

terealisasi baru US$ 979,4 juta. Angka ini turun 44,66% jika dibandingkan

periode yang sama tahun lalu senilai US$ 1,77 miliar.

Meningkatknya laju pertumbuhan sektor manufaktur adalah hasil dari

permintaan domestik, terutama untuk logam, makanan, bahan kimia, dan suku

cadang otomotif. Permintaan domestik seolah tidak terpengaruh oleh krisis

keuangan global dan tumbuh sebesar 6,4 persen di paruh pertama 2012, berkat

investasi dan konsumsi.  Pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia masih jauh

di bawah China dan India. Akan tetapi, dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia

termasuk tiga besar. Jumlah kelas menengah warga pun mencapai 36 juta orang

dan relatif produktif. Sementara industri manufaktur menjadi komponen penting

dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pertumbuhan

industri manufaktur meningkat sebanyak 6,4 persen dan telah berkontribusi

terhadap Produk Domestik Bruto nasional sebanyak 20,8 persen atau Rp1.714

triliun pada tahun 2013, hal ini menandakan bahwa perusahaan manufaktur

merupakan industri yang besar dan terus berkembang.

Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI  memiliki harga saham yang

bervariasi sepanjang tahunnya. Harga saham merupakan harga dari suatu saham
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yang ditentukan pada saat pasar saham sedang berlangsung dengan berdasarkan

kepada permintaan dan penawaran pada saham yang dimaksud. Harga saham yang

berlaku di pasar modal biasanya ditentukan oleh para pelaku pasar yang sedang

melangsungkan perdagangan sahamnya.

TABEL 1.2 DATA HARGA SAHAM PEMBUKAANDANPENUTUPAN
PERUSAHAAN SUB SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA.

No Kode Emiten Open Close

1 BUDI 105,00 63,00

2 TPIA 370,00 78,00

3 ETWA 260,00 305,00

4 INCI 2.975,00 3.445,00

5 BRPT 365,00 67,00

6 DPNS 700,00 340,00
7 UNIC 1500,00 1405,00

8 EKAD 280,00 399,00
Sumber : Saham Ok

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas menggambarkan data harga saham yang

dimulai dari harga pembukaan dan harga penutupan (closing). Dapat dilihat

bahwa PT.Indo Acitama Tbk memiliki harga pembukaan maupun penutupan yang

lebih rendah dibandingkan perusahaan yang lainnya, sedangkan PT. Chandra Asri

Petrochemical Tbk memiliki harga pembukaan maupun penutupan yang lebih

tinggi dari perusahaan yang lainnya.

Membeli saham suatu perusahaan pada dasarnya investor telah memiliki

sebagian hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Semakin banyak saham yang

dibeli maka semakin banyak pula bagian kepemilikan atas perusahaan tersebut.

Ketika perusahaan yang sahamnya dibeli membukukan keuntungan, maka

investor pun berhak atas keuntungan tersebut, yang dinyatakan dalam dividen.
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Kepemilikan saham atas perusahaan biasanya disebut sebagai ekuitas (Hendarto,

2005).

Saham menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001) merupakan tanda

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau

perseroan terbatas. Sedangkan Riyanto (2002) mendefinisikan saham sebagai

tanda bukti pengambilan  bagian atau peserta dalam suatu perusahaan terbatas

(PT) bagi suatu perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan

sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya.

Penerbitan saham hanya dapat dikeluarkan oleh suatu badan usaha yang

berbentuk perseroan terbatas atau bentuk-bentuk perusahaan lain yang modalnya

terdiri dari saham-saham. Pada pasar modal, saham merupakan obyek investasi

yang paling utama, karena memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan

investasi di bank misalnya dalam bentuk tabungan, giro dan sebagainya. Karena

adanya pasar modal dapat menyebabkan terjadinya investasi pada suatu

perusahaan.

Investasi merupakan kegiatan membeli aset atau barang dengan harapan di

masa depan akan memperoleh keuntungan berupa deviden dan kenaikan harga.

Dalam berinvestasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan

maka semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Investor bisa

saja mengalami kerugian bahkan lebih dari itu bisa kehilangan semua modalnya.

Suatu rencana investasi perlu dianalisis. Analisis rencana investasi padadasarmya

merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil)

dapat dilaksanakan dengan berhasil, atau suatu metode penjajakkan dari suatu

gagasan usaha/bisnis tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha

atau bisnis tersebut dilaksanakan. suatu proyekinvestasi umumnya memerlukan
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dana yang besar dan akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Oleh

karena itu dilakukan perencanaan investasi yang lebih teliti agar tidak terlanjur

menenemkan investasi pada proyek yang tidak menguntungkan.

Pengertian Investasi menurut Fitzgeral, Investasi adalah suatu aktivitas

yang berhubungan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai

untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal

akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dari definisi ini

investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk :Penarikan sumber dana

yang digunakan untuk pembelian barang modal dan Barang modal itu akan

dihasilkan produk baru.

Kamaruddin Ahmad, Pengertian Investasi adalah menempatkan uang atau

dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas

uang atau dana tersebut. Pengertian investasi ini menekankan pada penempatan

uang atau dana. Tujuan investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal

ini erat kaitannya dengan penanaman investasi di bidang pasar modal.

Salim dan Budi Sutrisno mengemukakan pengertian investasi.

Investasi ialah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor

asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk

investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Jenis-jenis investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh,

ekonomi, menurut sumbernya dan cara penanamannya.

1. Jenis Investasi berdasarkan Asetnya

Jenis investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi

dari aspek modal atau kekayaan. Investasi berdasarkan asetnya terbagi

atas dua jenis, yaitu real asset dan financial asset.
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Real Asset adalah investasi yang berwujud seperti gedung-gedung,

kendaraan dan lain sebagainya, sedangkan Financial Asset merupakan

dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung dari pemegangnya

terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

2. Jenis Investasi berdasarkan Pengaruhnya

Jenis investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang

didasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi atau tidak

berpengaruh dari kegiatan investasi. Jenis investasi berdasarkan

pengaruhnya dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu

investasi autonomus (berdiri sendiri) dan

Investasi Induces (memengaruhi atau menyebabkan).

Investasi Autonomus adalah investasi yang tidak dipengaruhi oleh

tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Contoh investasi ini :

pembelian surat-surat berharga.

Investasi Induced ialah investasi yang dipengaruhi kenaikan

permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan.

3. Jenis Investasi berdasarkan Sumber Pembiayaannya

Jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan

investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi yang diperoleh.

Jenis investasi ini dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu investasi

yang besumber dari modal asing dan investasi yang bersumber dari

modal dalam negeri.

4. Jenis Investasi berdasarkan bentuknya.

Jenis investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang

didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Jenis investasi ini
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dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi portofolio dan

investasi langsung.Investasi Portopolio dilakukan melalui pasar modal

dengan instrumen surat berharga, contohnya seperti saham dan

obligasi. Investasi langsung merupakan bentuk investasi yang

dilakukan dengan membangun, membeli total, atau mengakuisi suatu

perusahaan.

Deposito termasuk dalam golongan instrumen investasi, sebagaimana

juga saham, reksadana, obligasi, forex, properti, emas, dan lain sebagainya.

Dibandingkan potensi profit dari instrumen investasi lain, potensi profit Deposito

adalah yang paling rendah. Namun, resiko investasi dalam bentuk Deposito juga

yang paling rendah. Oleh karena itu, investasi deposito sangat cocok bagi mereka

yang awam dengan investasi dan mereka yang tidak ingin mengambil risiko

tinggi. Selain itu, banyak juga yang memasukkan Deposito sebagai salah satu

komponen dalam portofolio investasinya sembari berinvestasi di sektor lain yang

berisiko lebih tinggi.

Bunga deposito umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan bunga tabungan,

sehingga pihak bank merasa perlu untuk menjanjikan suku bunga yang lebih

tinggi dibanding suku bunga pada rekening tabungan. Hal inilah yang menjadi

daya tarik dari deposito.

Obligasi adalah kontrak keuangan. Penerbit obligasi, seperti perusahaan, akan

membayar bunga kepada pembeli obligasi secara periodik. Kemudian, pada akhir

waktu tertentu, penerbit obligasi membayar pokok obligasi yang biasa disebut

nilai par. Sebaliknya, pemegang obligasi memberikan sejumlah uang kepada

perusahaan saat ini. Obligasi biasanya dijual di pasar obligasi dan memiliki harga

pasar yang dapat berubah setiap saat.Tanda penyertaan atau kepemilikan
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seseorang atau badan dalam suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar

kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya

(berapapun porsi atau jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas

(saham) tersebut selembar saham mempunyai nilai atau harga (Sawidji

Widoatmojo.1996).

Berdasarkan urian di atas, maka penulis pun merasa tertarik untuk melakukan

penelitian untuk kelayakan investasi saham perusahaan sub sektor industri dasar

dan kimia terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan judul: ”ANALISIS

KELAYAKAN PEMBELIAN SAHAM EMITEN SUB SEKTOR INDUSTRI

DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

PERIODE 2012-2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka penulis dapat

menyimpulkan permasalahan yang akan diteliti dan dihabas pada penelitian ini,

yaitu:

1. Apakah PT. Budi Acid Tbk pada periode 2012-2015 layak dibeli untuk

sarana investasi.

2. Apakah PT. Eterindo Wihanatama Tbk pada periode 2012-2015 layak

dibrli untuk sarana investasi.

3. Apakah PT. Intan Wijaya International Tbk pada periode 2012-2015 layak

dibeli untuk sarana investasi.

4. Apakah PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk pada periode 2012- 2015

layak dibrli untuk sarana investasi.
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5. Apakah PT. Barito Fasifik Tbk pada periode 2012-2015 layak dibeli untuk

sarana investasi.

6. Apakah PT. Duta Pratiwi Nusantara Tbk pada periode 2012-2015 layak

dibeli untuk sarana investasi.

7. Apakah PT. Unggul Indah Cahaya Tbk periode 2012-2015 layak dibeli

untuk sarana investasi.

8. Apakah PT. Eka Dharma International Tbk periode 2012-2015 layak dibeli

umtuk sarana investasi.

C. Tujuan penelitian

Berikut ini adalah beberapa tujuan yang dapat diberikan dari penelitian ini,

antara lain yaitu :

1. Untuk mengetahui nilai return dan nilai required rate of return sehingga

dapat ditentukan layak atau tidaknya PT. Budi Acid Tbk dibeli untuk

sarana investasi.

2. Untuk mengetahui nilai return dan nilai required rate of return sehingga

dapat ditentukan layak atau tidaknya PT. Eterindo Wihanatama Tbk dibeli

untuk sarana investasi.

3. Untuk mengetahui nilai return dan nilai required rate of return sehingga

dapat ditentukan layak atau tidaknya PT. Wijaya International Tbk dibeli

untuk sarana investasi.

4. Untuk mengetahui nilai return dan nilai required rate of return sehingga

dapat ditentukan layak atau tidaknya PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk

dibeli untuk sarana investasi.
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5. Untuk mengetahui nilai return dan nilai required rate of return sehingga

dapat ditentukan layak atau tidaknya PT. Barito Fasifik Tbk dibeli untuk

sarana investasi.

6. Untuk mengetahui nilai return dan nilai required rate of return sehingga

dapat ditentukan layak atau tidaknya PT. Duta Pratiwi Nusantara Tbk

dibeli untuk sarana investasi.

7. Untuk mengetahui nilai return dan nilai required rate of return sehingga

dapat ditentukan layak atau tidaknya PT. Unggul Imdah Cahaya Tbk dibeli

untuk sarana investasi.

8. Untuk mengetahui nilai return dan nilai required rate of return sehingga

dapat ditentukan layak atau tidaknya PT. Eka Dharma International Tbk

dibeli untuk sarana investasi.

.D. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh

wawasan yang lebih luas mengenai investasi dan manilai layak tidaknya

sebuah saham untuk dijadikan sarana investasi.

2. Bagi perusahaan, dengan melakukan penelitian ini perusahaan dapat

mengevaluasi seberapa jauh perkembangan harga saham pada perusahaan

manufaktur, sehingga dapat melakukan investasi di perusahaan tersebut.

3. Bagi investor, dengan melakukan penelitian ini investor diharapkan

memperoleh informasi seputar harga saham yang terdapat di perusahaan

manufaktur.



II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Pasar Modal

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka

panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal

sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal

seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk

turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call).

Di dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pengertian

pasar modaldijelaskan dengan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan

dengan Penawaran umum dan Perdagangan Efek, perusahaan publik yang

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang

berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal berdasarkan keputusan presiden

No. 52 tahun 1976 tentang pasar modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah

Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam undang-undang No. 15 tahun 1952.

menurut undang-undang tersebut, bursa adalah gedung atau ruangan yang

ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat

berharga yang dikategorikan efek adalah saham, obligasi serta surat bukti lainnya

yang dikenal sebagai efek.

Bagi pemilik dana (pemodal), keberadaan pasar modal sangat diperlukan

sebagai alternatif untuk melakukan investasi pada financial asset. Dengan

keberadaan pasar modal, tersedia berbagai financial asset dengan risiko yang
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berbeda-beda. Pemodal dapat memilih financial asset sesuai dengan preferensi

risikonya.

B. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah bentuk penundaan konsumsi masa sekarang untuk

memperoleh konsumsi di masa yang akan datang, di mana di dalamnya

terkandung unsure risiko ketidakpastian sehingga dibutuhkan kompensasi atas

penundaan tersebut.

Pengertian Investasi dalam Ensiklopedia Indonesia, Investasi yaitu

penanaman modal atau penanaman uang dalam proses produksi dengan membeli

gedung-gedung, mesin-mesin, bahan-bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas

serta perkembangannya. Dalam hal ini cadangan modal barang diperbesar selama

tidak ada modal barang yang harus diganti.Hakikat investasi dalam definisi ini

adalah penanaman modal yang dipergunakan untuk proses produksi. Dalam hal ini

investasi yang ditanamkan hanya digunakan untuk proses produksi saja. kegiatan

investasi dalam realitanya tidak hanya dipergunakan untuk proses produksi, tetapi

juga pada kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang dapat

menunjung kegiatan investasi.

2. Penggolongan Investasi

Umumnya investasi dibedakan menjadi dua : yaitu investasi pada asset-

aset finansial (financial assets) dan investasi pada asetaset riil (real assets).

Investasi pada asset-aset finansial dilakukan di pasar uang, misalnya berupa

sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya.
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Investasi bisa dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, waran,

opsi, dan lain-lain. Sedangkan investasi padaaset-aset riil dapat berbentuk

pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan,

pembukaan perkebunan dan lainnya. (Abdul Halim, 2005).

C. Saham

1. Pengertian Saham

Saham merupakan surat berharga yang menunjukan kepemilikan

perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas deviden atau

distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya, termasuk

hak klaim atas asset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang

surat berharga lain dipenuhi, jika terjadi likuidasi.

Menurut Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin (2006) Saham dapat

didefinisikan sebagai tanda atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu

perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang

menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan

surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar

penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

2. Jenis-jenis saham

Menurut Jogiyanto (2010) saham dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Saham Preferen

Merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan

saham biasa. Seperti obligasi yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham

preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa deviden preferen.

Dibandingkan saham biasa, saham preferen mempunyai beberapa hak, yaitu hak
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atas dividen tetap dan hak pembayaran terlebih dahulu jika terjadi likuidasi. Oleh

karena itu, saham preferen dianggab mempunyai karakteristik di tengah-tengah

antara obligasi dan saham biasa.

b. Saham Biasa

Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, sahamb ini

biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Sebagai pemilik perusahaan,

pemegang saham biasa mempunyai beberapa hak antara lain:

1) Hak kontrol yaitu hak pemegang saham biasa untuk memilih pimpinan

perusahaan.

2) Hak menerima Pembagian Keuntungan yaitu hak pemegang saham biasa

untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan.

3) Hak Preemptive yaitu hak pemegang saham untuk mendapatkan

persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan

lembar saham untuk tujuan melindungi hak kontrol dari pemegang saham

lama dan melindungi harga saham lama dari kemerosotan nilai.

c. Saham Treasurry

Merupakan saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan

beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan sebagai

treasuri yang nantinya dapat dijual kembali.

D. Return saham

Return saham adalah pengembalian saham beserta hasilnya dari pihak

broker atau perusahaan kepada investor yang telah melakukan investasi pada

perusahaan tersebut akibat suatu hal. Bisa saja return saham dilakukan nkarena

telah habis masa kontrak kerja sama dan tidak dilakukan perpanjangan atau

masalah lainnya, seperti terjadinya likuidasi pada perusahaan.
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Dalam dunia pasar saham, seorang investor yang melakukan investasi

dengan membeli saham tetu telah yakin betul dengan segala risiko dan segala

ketidakpastian yang akan didapatkan di masa mendatang. Sebab, permainan bursa

saham sedikit banyak memang mengandalkan keberuntungan, meskipun ada cara

cara teknis yang dapat digunakan oleh investor untuk mendapatkan hasil yang

terbaik.

Return saham sendiri dibagi menjadi dua jenis. Jenis return yang pertama

adalah return ekspektasi, dan jenis return yang kedua adalah return realisasi.

Return ekspektasi atau dalam bahasa ekonominya disebut sebagai expected

returnmerupakan return yang sangat diharapkan untuk masa yang akan datang,

namun sifatnya masih belum pasti. Sedangkan return realisasi atau realized

return adalah pengembalian yang telah terjadi dan dihitung berdasarkan data

sejarah. Return ini sangat penting untuk mengukur kinerja perusahaan serta

sebagai dasar penentuan return dan juga risiko di masa yang akan datang.

Hasil dari return saham bisa berupa keuntungan atau kerugian. Sebab,

seperti yang telah dijelaskan, bahwa dalam bisnis investasi saham ini seorang

investor selalu dihadaptkan pada risiko risiko yang tidak terduga. Bisa saja di awal

saat ia membeli saham dari broker, kondisi perusahaan yang mencetak lembar

saham tersebut memang sedang berada di atas, dan kemungkinan untuk jatuh

sangat minim.

E. Risiko

1. Pengertian Risiko

Risiko didefinisikan sebagai perbedaan antara hasil yang diharapkan

(expected return) dan realisasinya.Menurut Halim (2005) risiko merupakan
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besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian (expected return) dengan

tingkat pengembalian aktual (actual return), semakin besar penyimpangannya

maka semakin tinggi risikonya.Returndan risiko investasi merupakan dua kata

yang tidak dapat dipisahkan. Keputusan investasi yang dibuatoleh investor

didasarkan pada expected return dan varian dari return (sebagai ukuran risiko).

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu keadaan

dimana terjadi penyimpangan antara hasil yang diharapkan (expected return)

dengan hasil yang diperoleh investor

a. Sumber Risiko

Sumber-sumber risiko menurut Zubir (2013) adalah sebagai berikut :

1). Interest rate risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh perubahan tingkat

bunga tabungan dan tingkat bunga pinjaman. Dengan adanya kenaikan tingkat

bunga tabungan dan tingkat bunga pinjaman akan berakibat terhadap turunnya

harga saham. Sebaliknya, jika tingkat bunga tabungan dan pinjaman menurun,

maka harga saham cenderung akan meningkat.

2). Market risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh gejolak

(variability)returnsuatu investasi sebagai akibat dari fluktuasi transaksi dipasar

keseluruhan. Market riskdisebabkan oleh peristiwa-peristiwa secara

menyeluruh yang mempengaruhi kegiatan secara umum (aggregate), seperti

resesi, peperangan, perubahan struktur perekonomian (misalnya dari sektor

pertanian ke sektor industri), dan perubahan selera konsumen. Akibatnya,

return saham-saham yang terkait dengan perubahan faktor-faktor tersebut juga

akan terpengaruh.

3). Inflation risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya daya beli

masyarakat sebagai akibat dari kenaikan harga barang-barang secara umum.
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Tingkat bunga tabungan dan pinjaman erat kaitannya dengan inflasi karena

pemilik modal (investor dan kreditur) akan meminta tingkat bunga yang tinggi

untuk mengompensasi merosotnya daya beli masyarakat. Jika bank juga

menaikkan tingkat bunga tabungan, maka investasi dalam saham jadi kurang

menarik.

4).Business risk, yaitu risiko yang disebabkan oleh tantangan bisnis yang

dihadapi perusahaan semakin berat, baik akibat tingkat persaingan yang makin

ketat, perubahan peraturan pemerintah, maupun claim dari masyarakat

terhadap perusahaan karena merusak lingkungan.

5). Financial risk, yaitu risiko keuangan yang berkaitan dengan struktur modal

yang digunakan untuk mendanai kegiatan perusahaan. Perusahaan yang

mempunyai utang besar mempunyai risiko yang besar dimata pemegang

sahamnya karena sebagian besar laba operasi perusahaan akan digunakan

untuk membayar bunga pinjaman tersebut.

6). Liquidity risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan kesulitan untuk

mencairkan portofolio atau menjual saham karena tidak ada yang membeli

saham tersebut. Risiko likuiditas juga timbul akibat dihentikannya transaksi

perdagangan saham perusahaan karena melanggar peraturan pasar modal.

Investor yang memegang saham tidak aktif akan menanggung risiko yang

tinggi karena harganya akan jatuh pada waktu dijual, sehingga real return

berada jauh dibawah expected return.

7). Exchange rate risk atau currency risk. Bagi investor yang melakukan

investasi diberbagai negara dengan mata uang yang berbeda, perubahan nilai

tukar mata uang akan menjadi faktor penyebab terjadinya real return lebih
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kecil dari expected return. Jual beli saham diperbesar oleh perubahan nilai

tukar yang melemah, sehingga investor mengalami kerugian dalam jual beli

saham dibursa asing.

8). Country risk, risiko ini juga berkaitan dengan investasi lintas negara yang

disebabkan oleh kondisi politik, kemanan, dan stabilitas perekonomian negara

tersebut. Makin tidak stabil kemanan, politik, dan perekonomiannegara, makin

tinggi risiko investasi dinegara tersebut karena return investasi menjadi

pertimbangan yang sangat penting sebelum memutuskan untuk investasi

dinegara tersebut.

b. Jenis-jenis Risiko

Menurut Halim(2005) jenis-jenis risiko yaitu :

1. Risiko sistematis. Merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan

melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh 29

faktor-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan.

Misalnya perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, kebijakan

pemerintah, dan sebagainya.

2. Risiko tidak sistematis. Merupakan risiko yang dapatdihilangkan dengan

melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu

perusahaan atau industritertentu. Misalnya faktor struktur modal, struktur

asset, tingkat likuiditas, tingkat keuntungan, dan sebagainya

F. Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan sebuah model yang

menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkann. Model
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CAPM diperkenalkan oleh Treynor, Sharpe dan Litner. Model CAPM merupakan

pengembangan teori portofolio yang dikemukan oleh Markowitz dengan

memperkenalkan istilah baru yaitu risiko sistematik (systematic risk) dan risiko

spesifik atau risiko tidak sistematik (spesific risk /unsystematic risk). Pada tahun

1990, William Sharpe memperoleh nobel ekonomi atas teori pembentukan harga

aset keuangan yang kemudian disebut Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Capital Asset Pricing Model mengasumsikan bahwa para investor adalah

perencana pada suatu periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama

mengenai keadaan pasar dan mencari mean-variance dari portofolio yang optimal.

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 maupun meminjamkan pada jumlah

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

free rate). Dengan asumsi ini, semua investor memiliki portofolio yang risikonya

identik.

Menurut teori CAPM tingkat return yang dibutuhkan (required rate of

return), dari suatu sekuritas dihitung dengan menggunakan rumus

(Tandelilin,2010):

Rr = Rƒ + βi (R m - Rf )

Keterangan:

Rr = required rate of return dari sekuritas i yang mengandung risiko

Rƒ = tingkat suku bunga bebas risiko (risk free) / Bunga Deposito / SBi

β i = beta sekuritas i
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Rm = Tingkat portofolio pasar

Keadaan ekuilibrium pasar tentang rata-rata return dan risiko (beta) dapat

digambarkan dengan Garis Pasar Sekuritas (GPS) atau Security Market Line

(SML) untuk suatu sekuritas individual, sementara Capital Market Line (CML)

digunakan untuk menggambarkan keadaan trade off antara risiko (standar deviasi)

dengan expected return portofolio tersebut (Jogiyanto,2010). Garis Pasar

Sekuritas (GPS) atau Security Market Line (SML) adalah garis yang

menghubungkan tingkat rata-rata return dari suatu sekuritas dengan risiko

sistematis (β). Garis GPS/SML merupakan penggambaran secara grafis dari

model CAPM (Jogiyanto,2010). Garis GPS/SML menunjukan portofolio pasar

dengan beta untuk portofolio pasar adalah senilai 1. Suatu sekuritas yang memiliki

beta lebih kecil dari 1 dikatakan berisiko lebih kecil dari risiko portofolio pasar.

Sebaliknya, suatu sekuritas yang mempunyai nilai beta lebih dari 1 dikatakan

memiliki risiko sistematis yang lebih besar dari risiko pasar (Maftuhah, 2014).

GAMBAR 2.1 KURVA SECURITY MARKET LINE(SML)

Kriteria yang digunakan untuk melihat kelayakan investasi dapat terlihat dari

kurva GPS/SML yang sebelumnya telah dilakukan perhitungan tingkat

pengembalian return menggunakan rumus CAPM. Kriteria tersebut antara lain

(Nasuha,Dzulkirom,dan Zahroh, 2013):
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a. Aset atau portofolio yang tergolong efisien, jika semua aset atau portofolio

memiliki tingkat pengembalian return lebih tinggi sehingga berada diatas

garis GPS/SML dan tergolong underpricing.

b. Aset atau portofolio yang tergolong tidak efisien, jika semua aset atau

portofolio memiliki tingkat pengembalian return lebih kecil sehingga berada

dibawah garis GPS/SML dan tergolong overpricing.

G. Penelitian Terdahulu

Febri Muhamad Rachadian, dkk, (2013) melakukan penelitian tentang

analisis kelayakan investasi penambahan mesin frais baru pada cv. Xyz. Penelitian

ini terhadap Objek penelitian iniadalahCV. XYZ, merupakan perusahaan yang

bergerak di bidang manufaktur sebagai general supplier mesin-mesin cetak yang

menggunakan mesin lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis

kelayakan investasi dapat digunakan untuk membuktikan usulan penggantian

mesin produksi yang baru memberikan manfaat lebih bagi perusahaan. Perusahaan

dapat menekan waktu produksi sehingga produktivitas perusahaan meningkat.

Perusahaan mendapatkan keuntungan karena biaya untuk produksi serta perawatan

mesin lebih murah. Perusahaan dapat mempertimbangkan alternative penggantian

mesin baru dengan mengusulkan skim  pembiayaan yang sesuai.  Setelah

dilakukan  penggantian mesin,  perusahaan  dapat memperbaiki sistem operasi

dengan mengacu pada mesin baru yang dibeli.

Muhammad Saifi, dkk, (2014) melakukan penelitian tentang analisis

capital asste pricing model (capm) sebagai dasar pengambilan keputusaninvestasi

saham (Studi pada Seluruh Saham yang Terdaftar diBEI Periode 2010-2012).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode Januari 2010- Desember 2012



23

didapatkan rata-rata return saham individual 18 perusahaan sampel penlitian

adalah sebesar 0,028335441dan rata-rata return pasar adalah sebesar0,016078637

dengan kata lain rata-rata return saham individual lebih besar dibandingkan rata-

rata return saham pasar. Kondisiini menggambarkan saham dalam performance

yang baik.

Prian Jutawan, (2006) melakukan penelitian tentang studi kelayakan

keuangan pengembangan usaha peternakan ayam petelur bapak samijo di

Lampung selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang lebih standar

kelayakan investasi, yaitu NPV >0, IRR> suku bunga kredit (15%), pay back

period <umur ekonomis, dan Net B/C > 1. Ini berarti usaha ini layak untuk

dilakukan.

Nengah Sudjana, dkk melakukan penelitian tentang analisis capital asset

pricing model (CAPM) terhadap keputusan investasi saham studi pada

perusahaan-perusahaan sektor perbankan di BEI tahun 2009-2011. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2009-2011, Saham perusahaan Bank

Himpunan Saudara 1906 Tbk memiliki rata-rata tingkat pengembalian saham

tertinggi, yaitu sebesar 0,067599535 atau 6,7599535%. Bank Negara Indonesia

(persero) Tbk (BBNI) memiliki beta tertinggi yaitu sebesar 1.931978114 dan

termasuk saham yang agresif karena beta lebih dari satu (β>1). perusahaan PT.

Bank Negara Indonesia (Persero) (BBNI) memiliki tingkat pengembalian yang

diharapkan tertinggi, yaitu sebesar 0.054589682 atau 5,459%. Perbedaan saham

efisien dan saham tidak efisien dapat dilihat dari penggambaran Security Market

Line (SML). Saham yang efisien terdapat diatas garis SML.

Delta Rahmawanti (2015) melakukan penelitian tentang Analisis

Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dengan Reksadana Syariah
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Periode 2013-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis investasi

pada reksadana konvensional dan reksadana syariah diketahui bahwa terdapat dua

reksa dana konvensional dan tiga reksa dana syariah yang dikategorikan layak

atau menguntungkan, dan terdapat lima reksa dana konvensional dan empat reksa

dan syariah yang dikategorikan tidak layak atau tidak menguntungkan, sehingga

disarankan kepada investor untuk memilih reksadana yang dikategorikan layak

dikarenakan investor akan memperoleh keuntungan apabila berinvestasi pada

reksa dana tersebut, sebaliknya tidak disarankan kepada investor untuk

berinvestasi di reksadana yang dikategorikan tidak layak dikarenakan investor

tidak akan mendapat keuntungan apabila berinvestasi di reksa dana tersebut dan

sebaiknya lebih memeilih untuk deposito di pasar uang.

Hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa semua perusahaan

memiliki kondisi saham yang baik sehingga metode analisisini

dapatdigunakaninvestoruntuk mengevaluasi tingkatkeuntungan saham

berdasarkan  preferensi risiko.

H. Kerangka Pemikiran

Investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk

membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah

kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Kriteria investasi merupakan indeks-indeks untuk mencari suatu ukuran tentang

baik tidaknya atau layak tidaknya suatu proyek (usaha). Karena itu penentuan

layak tidaknya suatu usaha yang direncanakan akan dilaksanakan atau tidak

ditentukan oleh kemungkinan keuntungan finansial yang dapat diperoleh.
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Investasi dengan kata lain semakin tinggi return yang ditawarkan maka

semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor sebagai selisih return

yang lebih tinggi. Investor bisa saja mengalami kerugian bahkan lebih dari itu bisa

kehilangan semua modalnya.  Suatu rencana investasi perlu dianalisis secara

seksama. Analisis rencana investasi pada dasarmya merupakan penelitian tentang

dapat tidaknya suatu proyek (baik besar atau kecil) dapat dilaksanakan dengan

berhasil, atau suatu metode penjajakkan dari suatu gagasan usaha/bisnis tentang

kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha/bisnis tersebut dilaksanakan.

suatu proyekinvestasi umumnya memerlukan dana yang besar dan akan

mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang.

Kriteria kelayakan investasi yang dengan menggunakan required rateof

return adalah dengan membandingkan return sebenarnya (realizes return)dengan

hasil perhitungan tingkat return yang disyaratkan (required rate of return).

Rrealizes return(Ri) PT. Budi Acid Tbk lebih besar dari(Rr) required rate of

return maka investasi tersebut dikatakan layak, sebaliknya jika required rate of

return lebih besar dari realizes return PT. Budi Acid Tbk, maka investasi tersebut

dikatakan tidak layak, jika (Ri) realizes return PT. Eterindo Wihanatama Tbk

lebih besar dari (Rr) required rate of return maka investasi tersebut dikatakan

layak, sebaliknya jika (Rr) required rate of return lebih besar dari (Ri) realizes

return PT.Eterindo Wihanatama Tbk investasi tersebut dikatakan tidak layak.

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi, pada

reksadana,return yangdihasilkan dapat berupa capital gain dan deviden. Capital

gain merupakanpengembalian dari unit penyertaan yang diperoleh dari perubahan

Nilai AktivaBersih (NAB), sedangkan deviden merupakan laba yang diberikan

pengelolakepada para pemegang unit penyertaan reksadana. Risiko
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merupakanpotensi terhadap kesalahan dalam membuat prediksi atas harga atau

nilai darisekuritas dimasa yang akan datang.

BAGAN 2.1 : BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

I. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tujuan permasalahan dan kerangka pemikiran maka

hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

H1 : PT. Budi Acid Tbk layak dibeli sebagai sarana investasi bagi investor.

H2 : PT. Eterindo Wihanatama Tbk layak dibeli sebagai sarana investasi bagi

investor.

H3 : PT. Intan Wijaya International Tbk layak dibeli sebagai sarana investasi bagi

investor.

H4: PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk layak dibeli sebagai sarana investasi

bagi investor.

Saham Sub Sektor Industri
Dasar dan Kimia

(Perusahaan Manufaktur)

BUDI ETWA INCI TPIA

Requred rate of
return

Beta (β)Return

Tidak LayakLayak

TPIA TPIA TPI
A
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H5: PT. Barito Fasifik Tbk layak dibeli sebagai sarana investasi bagi investor.

H6:PT. Duta Pratiwi Nusantara Tbk layak dibeli sebagai sarana investasi bagi

investor.

H7:PT. Unggul Indah Cahaya Tbk layak dibeli sebagai sarana investasi bagi

investor.

H8:PT. Eka Dharma International Tbk layak dibeli sebagai sarana investasi bagi

investor.



III. MEODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan harga

saham yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang

industri barang dan konsumsi, sub sektor kimia yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia yang di terbitkan oleh Buesa efek Indonesia.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang

telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari

berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan

lain-lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak

dipulbikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

mengenai laporan keuangan bulanan padaperusahaan yang bergerak pada

industridasar dan kimia, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun

2011-2015.

2. Sumber data

Data yang diperlukan dan dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :



29

1. Data yang digunakan adalah data periode 2012-2015.

2. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dari 2012-2015.

3. Penelitian studi pustaka dan buku-buku yang mendukung perhitungan

penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek

atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi

dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sub sektor industri dasar dan

kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berikut adalah daftar

populasi penelitian ini :

TABEL 3.1 POPULASI PENELITIAN ANALISIS KELAYAKAN
PEMBELIAN SAHAM EMITEN SUB SEKTOR INDUSTRI
DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA PERIODE 2012-2015.

Nomor Nama Emiten

1 Agil Aneka Gas Dan Industri Tbk
2 Barito Fasifik Tbk
3 Budi Strach & Swetenner Tbk
4 Duta Pertiwi Nusantara Tbk
5 Eka Dharma International Tbk
6 Eterindo Wihanatama Tbk
7 Intan Wijaya International Tbk
8 Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
9 Indo Acitama Tbk
10 Chandra  Asri Petrochemical Tbk
11 Unggul Indah Cahaya Tbk

Sumber: Idx.co.id

Sampel adalah bagian populasi yang diteliti,teknik pengambilan sampel

dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel dari sumber data dengan menggunakan kriteria-kriteria



30

tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah perusahaan-

perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) dan konsisten menerbitkan laporan harga saham keuangan

tahunannya pada tahun 2012-2015. Berdasarkan kriteria tersebut, perusahaan-

perusahaaan yang menjadi sampel penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2

berikut ini :

TABEL 3.2DAFTAR PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB
SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG
MENJADI OBJEK PENELITIAN

Nomor Nama Emiten

1 PT. Budi Strach & Swetenner Tbk
2 PT. Eterindo Wihanatama Tbk
3 PT. Intan Wijaya International Tbk
4 PT. Chandra  Asri Petrochemical Tbk
5 PT. Barito Fasifik Tbk
6 PT. Duta Pratiwi Nusantara Tbk
7 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk
8 PT. Eka Dharma International Tbk

Sumber : idx.co.id

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Analisis Kualitatif

Dengan menggunakan analisis deskriptif dan pemaparan yang bersifat

teoritis dalam menelaah permasalahan-permasalahan dan mencari penyelesaian.

Teknik analisis ini menggambarkan hasil-hasil pengolahan data penelitian.

2. Analisis Kuantitatif

Jenis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakananalisa kuantitatif, dengan data sekunder yang telah tersedia di
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internet. Kelayakan investasi saham diukur dengan menggunakan metode Capital

Asset Pricing Model (CAPM) yang sering digunakan investor dengan perhitungan

tingkat return yang dibutuhkan (required rate of return), dan pendekatan Garis

Pasar Modal (GPS) atau SecurityMarket Line (SML).

Tujuan menggunakan metode CAPM yaitu untuk mengetahui

perbandingan kelayakan investasi antara saham-saham yang terdapat di sektor

manufaktur khususnya sub sektor industri dasar dan kimia dengan menggunakan

perhitungan tingkat return yang diharapkan (required rate of return), dan melihat

grafik GPS/SML sebagai penentu kelayakan investasi pada saham-saham tersebut.

Berikut langkah-langkah analisis dengan menggunakan metode CAPM:

1. Menghitung return rsaham dari masing-masing saham yang dijadikan sampel

pada penelitian ini.

2. Menghitung return pasar, dan risk free per-periode yang sudah ditentukan

yaitu setiap bulan nya.

3. Menghitung koefisien beta (β) portofolio pada matode CAPM dengan

menggunakan regresi tingkat return saham dengan return market.

4. Menghitung tingkat return yang diharapkan (required rate of return),dengan

menggunakan metode CAPM.

5. Menentukan Garis Pasar Modal (GPS) atau Security Market Line (SML)

Perhitungan digunakan untuk secara individual pada seluruh saham

yangdijadikan sampel pada penelitian sesuai dengan periode waktu yang

ditentukan. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data dengan

menggunakan rumus-rumus yang berkaitan. Analisis kuantitatif mencari risiko

dan tingkat pengembalian dari masing-masing perusahaan serta menghitung



32

kelyakan investasi. Rumus-rumus dalam analisis kuantitatif menurut

Hartono(2003).sebagai berikut:

a. Return saham

Return reksadana merupakan tingkat pengembalian keuntungan yang

diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh investor.

= − −−
Rt : Return saham periode ke t

Pt :  Harga saham periode pengamatan

Pt-1: Harga sahamsebelum periode pengamatan

b. Return market

= − −−
Rm : Tingkat pengembalian pasar

IHSG t : indeks harga saham gabungan bulan sekarang

IHSG t-1 : indeks harga saham gabungan bulan lalu

c. Risk Free (Rf)

Risk free adalah pendapatan investasi bebas risiko yang diasumsikan

dengan tingkat rata-rata suku bunga SBI pada periode tertentu. Rumus

yang biasa digunakan untuk menghitung risk free yaitu:

= ƩƩ
Keterangan:
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Rf= Returninvestasi bebas risiko

ƩSBI = Jumlah suku bunga SBI periode t

ƩPeriode = Jumlah periode pengamatan

d. Beta(β)

Beta merupakan suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu

sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar (Jogiyanto, 2010).

Volatilitas sendiri merupakan fluktuasi dari return-return suatu sekuritas

atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu.Pada penjabaran

sebelumnya dapat disumpulkan bahwa betamerupakan pengukuran risiko

sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar.

Beta suatu aset i dinoatasikan dengan β,

β = ( )( )
β : beta investasi reksadana

Cov(Rm) : covarian investasi saham

Var(Rm) : Varians pasar

e. Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM)

CAPM adalah suatu model yang menghubungkan tingkat pendapatan suatu

asset yang memiliki risiko dengan risiko yang dimiliki asset tersebut yang berada

pada kondisi pasar yang seimbang. Menurut teori CAPM dengan

pendekatansecurity market line (SML) tingkat return yang dibutuhkan (required

rate of return), dari suatu sekuritas dihitung dengan rumus (Tandelilin,2010):

Rr = Rƒ + βi (Rm - Rf)

Keterangan :
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Rr = Required rate of return dari sekuritas i yang mengandung risiko

Rƒ = Tingkat suku bunga bebas risiko (risk free)

βi = Beta sekuritas i

Rm = tingkat portofolio pasar
Kriteria kelayakan jika return lebih besar dari Required rate of return maka

investasi dikatakann layak, sebaliknya jika return lebih kecil dari required rate of

return maka investasi dikatakan tidak layak.



V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Simpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perhitungan return saham dan dibandingkan dengan bunga

deposito maka sampel pada penelitian ini atau PT. Budi Strach &

Swetenner Tbk, PT. Eterindo Wihanatama Tbk, PT, Chandra PT. Asri

Petrochemical Tbk, PT. Intan Wijaya International Tbk, PT. Barito Fasifik

Tbk, PT. Duta Pratiwi Nusantara Tbk, PT. Unggul Indah Cahaya Tbk

dikatakan tidak layak dibeli untuk sarana investasi karena memiliki nilai

return yang lebih rendah dari bunga deposito.

2. Berdasarkan perhitungan menggunakan teori Capital Asset Pricing Model

(CAPM)pada sampel penelitian ini didapat hasil sebagai berikut :

a. Hipotesis 1: PT. Budi Strach & Swetenner Tbk tidak layak dibeli

untuk sarana investasi bagi investor, berdasarkan hasil dari

perhitungan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model

diperoleh hasil bahwa nilai return yang didapat lebih kecil dari nilai

Required Rate Of Return, dengan demikian PT. Budi Strach

&Swetenner Tbk tidak layak dibeli untuk sarana investasi atau

hipotesis 1 tidak terjawab.

b. Hipotesis 2 : PT. Eterindo Wihanatama Tbk tidak layak dibeli untuk

sarana investasi bagi investor, berdasarkan hasil dari perhitungan

menggunakan metode Capital Asset Pricing Model diperoleh hasil
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bahwa nilai return yang didapat lebih kecil dari nilai Required Rate Of

Return, dengan demikian PT. Eterindo Wihanatama Tbk tidak layak

dibeli untuk sarana investasi atau hipotesis 2 tidak terjawab.

c. Hipotesis 3 : PT. Chandra  Asri Petrochemical Tbk tidak layak dibrli

untuk sarana investasi bagi investor, berdasarkan hasil dari

perhitungan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model

diperoleh hasil bahwa nilai return yang didapat lebih kecildari nilai

Required Rate Of Return, dengan demikian PT. Chandra  Asri

Petrochemical Tbk tidak layak dibeli untuk sarana investasi atau

hipotesis 3 tidak terjawab.

d. Hipotesis 4 : PT. Intan Wijaya International Tbk tidak layak dibeli

untuk sarana investasi bagi investor, berdasarkan hasil dari

perhitungan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model

diperoleh hasil bahwa nilai return yang didapat lebihkecil dari nilai

Required Rate Of Return, dengan demikian PT. Intan Wijaya

International Tbk tidak layak dibeli untuk sarana investasi atau

hipotesis 4 tidak terjawab.

e. Hipotesis 5: PT. Barito Fasifik Tbk tidak layak dibrli untuk sarana

investasi bagi investor, berdasarkan hasil dari perhitungan

menggunakan metode Capital Asset Pricing Model diperoleh hasil

bahwa nilai return yang didapat lebih kecildari nilai Required Rate Of

Return, dengan demikianPT. Barito Fasifik Tbk tidak layak dibeli

untuk sarana investasi atau hipotesis 5 tidak terjawab.

f. Hipotesis 6 : PT. Duta Pratiwi Nusantara Tbk tidak layak dibeli untuk

sarana investasi bagi investor, berdasarkan hasil dari perhitungan
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menggunakan metode Capital Asset Pricing Model diperoleh hasil

bahwa nilai return yang didapat lebih kecildari nilai Required Rate Of

Return, dengan demikianPT. Duta Pratiwi Nusantara Tbk tidak layak

dibeli untuk sarana investasi atau hipotesis 6 tidak terjawab.

g. Hipotesis 7 : PT. Unggul Indah Cahaya Tbk tidak layak dibeli untuk

sarana investasi bagi investor, berdasarkan hasil dari perhitungan

menggunakan metode Capital Asset Pricing Model diperoleh hasil

bahwa nilai return yang didapat lebih kecil dari nilai Required Rate Of

Return, dengan demikianPT. Unggul Indah Cahaya Tbk tidak layak

dibeli untuk sarana investasi atau hipotesis 7 tidak terjawab.

h. Hipotesis 8 : PT. Eka Dharma International Tbk tidak layak dibeli

untuk sarana investasi bagi investor, walaupun nilai rata-rata return

nya setelah dibandingkan dengan nilai rata-rata bunga deposito

memiliki nilai return lebih besar, namun berdasarkan hasil dari

perhitungan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model

diperoleh hasil bahwa nilai return yang didapat lebih kecil dari nilai

Required Rate Of Return, dengan demikian PT. Eka Dharma

International Tbk tidak layak dibeli untuk sarana investasi atau

hipotesis 8 tidak terjawab.

B. Saran

Saran dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi investor yang ingin melakukan investasi, sebaiknya investor

mengumpulkan dan mengolah banyak informasi tentang kinerja saham

perusahaan terlebih dahulu sebelum menginvestasikan dananya di

pasar modal.
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2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang

berbeda dengan periode yang lebih baru. Sehingga dapat mengetahui

perkembangan pasar modal yang terjadi setiap periodenya dan dapat

menambah ilmu tentang metode Capital Asset Pricing Model (CAPM).

3. Bagi emiten diharapkan penggunaan metode Capital Asset Pricing

Model (CAPM) dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dan

memaksimalkan potensi yang dihasilkan oleh saham individual.
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