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BAB I 
PENGEMBALIAN  

INVESTASI (RETURN) 
 
 

Return per definisi merupakan pengembalian, juga dikenal 

sebagai pengembalian investasi dari aspek keuangan. Dalam 

istilah yang paling sederhana, adalah nilai dana yang dihasilkan 

atau hilang dari suatu investasi selama periode waktu tertentu. 

Return atau pengembalian investasi dapat dinyatakan secara 

nominal sebagai perubahan nilai mata uang dari investasi dari 

waktu ke waktu.  

Pada umumnya pengembalian investasi sering dinyatakan 

dalam bentuk persentase yang berasal dari rasio laba terhadap 

investasi. Pengembalian investasi juga dapat disajikan sebagai 

hasil bersih (setelah pengurangan biaya, pajak, dan inflasi) atau 

pengembalian investasi secara kotor yang tidak memperhitungkan 

apa pun kecuali perubahan harga. Ruang lingkup return atau 

pengembalian investasi juga dapat merupakan perubahan harga 

aset, investasi, atau proyek dari waktu ke waktu, yang dapat 

direpresentasikan dalam bentuk perubahan harga atau perubahan 

persentase.  

Return yang positif dapat diartikan hasil investasi 

mendapatkan keuntungan sementara return yang negatif diartikan 

hasil investasi mendapatkan kerugian. Return riil akan 

memperhitungkan adanya pengaruh inflasi dan faktor eksternal 

lainnya, sedangkan return nominal hanya menjelaskan pada 

perubahan harga. 

A. Rate of Return 

Investor yang mempunyai tingkat kehati-hatian yang 

tinggi akan tahu bahwa definisi pengembalian investasi / 

return yang tepat bersifat situasional dan bergantung pada 

input data keuangan untuk mengukurnya, seperti apakah cara 

mengukurnya dari laba kotor, laba operasi, sebelum pajak, atau 

laba bersih setelah pajak. Terdapat pengertian yang lain, yaitu 

pengembalian investasi/ return selama periode memegang 
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atau sering juga disebut holding period return merupakan 

pengembalian investasi selama waktu dimilikinya oleh investor 

tertentu. Holding period return dapat dinyatakan secara nominal 

atau persentase dan jika dinyatakan dalam persentase maka 

istilah yang sering digunakannya adalah rate of return (RoR). 

 
B. Nominal Return 

Pengembalian investasi dengan nilai nominal merupakan 

laba atau rugi bersih dari investasi yang dinyatakan dalam 

istilah nominal. Ini dapat dihitung dengan menghitung 

perubahan nilai investasi selama jangka waktu tertentu 

ditambah distribusi apa pun yang terjadi dan dikurangi 

pengeluaran apa pun yang terjadi.  

Distribusi yang diterima oleh investor bergantung pada 

jenis investasi atau usahanya tetapi dapat mencakup dividen, 

bunga, sewa, hak, manfaat, atau arus kas lainnya yang diterima 

oleh investor. Pengeluaran yang dibayarkan oleh investor 

bergantung juga pada jenis investasi atau usaha tetapi mungkin 

termasuk pajak, biaya, biaya, atau pengeluaran yang 

dibayarkan oleh investor untuk memperoleh, 

mempertahankan, dan menjual investasi. 

 
C. Real Return 

Tingkat pengembalian riil ini akan disesuaikan dengan 

adanya perubahan harga akibat faktor eksternal seperti inflasi 

atau faktor eksternal lainnya. Metode ini mengungkapkan 

tingkat pengembalian nominal secara riil, yang menjaga daya 

beli dari tingkat modal tertentu tetap konstan dari waktu ke 

waktu. 

Menyesuaikan pengembalian nominal untuk 

mengimbangi faktor-faktor seperti inflasi memungkinkan 

investor untuk menentukan seberapa besar pengembalian 

nominalnya secara riil. Mengetahui tingkat pengembalian riil 

investasi sangat penting sebelum menginvestasikan dana, 

mengingat factor eksternal inflasi akan dapat mengurangi nilai 

seiring dengan berjalannya waktu, juga terhadap adanya pajak 

yang akan mengurangi nilain tingkat pengembalian investasi. 
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Terkait dengan stock return, pengembalian total saham 

akan mencakup keuntungan / kerugian modal dan pendapatan 

dividen, sedangkan pengembalian secara nominal untuk saham 

hanya menggambarkan perubahan harganya. 

Investor juga harus mempertimbangkan apakah risiko 

yang terkait dengan investasi tertentunya adalah sesuatu yang 

dapat ditoleransikan, mengingat tingkat pengembalian riil akan 

melibatkan kondisi eksternal seperti inflasi. Disisi lain 

pertimbangan risiko pada tingkat pengembalian investasi 

secara nominal adalah tidak mempertimbangkan terjadinya 

inflasi.  

 
D. Real Rate of Return 

Tingkat pengembalian investasi secara riil merupakan 

persentase keuntungan tahunan yang diperoleh dari investasi 

yang sudah disesuaikan dengan adanya inflasi. Oleh karena itu, 

tingkat pengembalian riil secara akurat menunjukkan daya beli 

aktual dari sejumlah dana tertentu dan dari waktu ke waktu. 

Selain menyesuaikan inflasi, investor juga harus 

mempertimbangkan dampak yang akan diakibatkan dari 

adanya faktor-faktor lain seperti pajak dan biaya investasi 

untuk menghitung pengembalian riil atas uang mereka atau 

untuk memilih di antara berbagai opsi investasi. 

Untuk memahami perhitungan tingkat pengembalian 

investasi secara riil, maka tingkat pengembalian riil dihitung 

dengan cara mengurangkan tingkat inflasi dari tingkat bunga 

nominalnya dengan formula tingkat pengembalian riil sebagai 

berikut: 

                     (
              

                
)    

Dari formula tersebut di atas, terlihat bahwa inflasi dapat 

mengurangi nilai yang ada, seperti halnya yang terjadi pajak 

akan membawa dampak pada pengurangan. Menghitung 

tingkat pengembalian investasi/ return dengan menggunakan 

nilai riil akan lebih memberikan gambaran yang jelas 

dibandingkan dengan nilai nominal, terutama selama dalam 

periode inflasi tinggi. 
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Pada tingkat pengembalian investasi riil/ real rate of 

return akan menyesuaikan hasil keuntungan yang berdampak 

dari inflasi. Ini merupakan ukuran kinerja investasi yang lebih 

akurat daripada tingkat pengembalian investasi nominal/ 

nominal return. Hasil tingkat pengembalian investasi nominal 

akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian 

investasi riil/ real rate of return, kecuali pada saat terjadinya 

inflasi sama dengan nol atau terjadi deflasi. 

 

E. Real Rate of Return Vs. Nominal Rate 

Nilai Suku bunga dapat dinyatakan dengan 

menggunakan dua cara, sebagai suku bunga nominal dan suku 

bunga riil. Perbedaan yang terjadi adalah nominal rate tidak 

disesuaikan dengan inflasi, sedangkan real rate of return akan 

disesuaikan dengan inflasi. Hal tersebut akan membawa akibat 

bahwa tingkat nominal rate hampir selalu lebih tinggi daripada 

real rate of return, kecuali selama periode tersebut telah terjadi 

hal-hal yang tidak biasa terjadi, seperti ketika deflasi, atau 

inflasi negatif sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

Terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil 

tingkat pengembalian investasi secara riil / real rate of return 

adalah adanya kesulitan menghitung pada inflasi untuk 

periode tertentu sedang berjalan, mengingat bahwa inflasi 

dalam real rate of return merupakan indikator tambahan yang 

hanya dapat dihitung setelah periode yang relevan berakhir. 

Selain itu, nilai pengembalian investasi secara riil tidak 

sepenuhnya akurat sampai pada akhirnya memperhitungkan 

biaya-biaya lainnya, seperti biaya investasi dan pajak. 

Memahami pendapatan riil dalam pemahaman real rate of 

return, bahwa pendapatan riil merupakan ukuran ekonomi 

yang memberikan perkiraan daya beli aktual individu di pasar 

setelah memperhitungkan inflasi. Hal ini akan mengurangi 

tingkat inflasi ekonomi pada tingkat satuan per nilai mata uang 

yang digunakan oleh individu tersebut terhadap 

pendapatannya dan biasanya akan menghasilkan nilai yang 

lebih rendah dan juga terjadi penurunan daya beli. 
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F. Peneliti Stock Return 

Penelitian tentang stock returns atau stock price di dalam 

aktivitas perdagangan saham di bursa efek telah mendapatkan 

perhatian dari para peneliti yang antara lain oleh Chen, Roll, 

and Ross (1986) yang menggunakan beberapa variabel 

fundamental makro antara lain inflasi untuk menjelaskan 

terjadinya stock returns. Hasil penelitian mereka adalah 

variabel inflasi secara significant dapat menjelaskan stock 

returns dengan korelasi negatif. Penelitian yang lain juga 

dilakukan oleh Thorbecke (1997) dengan menggunakan 

variabel makro moneter dan menemukan bahwa ekspansi 

kebijakan moneter termasuk didalamnya suku bunga dan 

money supply akan dapat menaikkan stock returns secara 

temporer.  

Hasil penelitian yang lain dengan hasil berbeda adalah 

dilakukan oleh Boudoukh and Richardson (1993:1346-1354) 

dengan melakukan penelitian di United Kingdom (UK). Hasil 

penelitian mereka ditemukan hubungan yang positif antara 

variabel makro inflasi dengan stock returns dan hal itu 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan hasil 

penelitian yang disebutkan sebelumnya. 

Melihat kedua hasil penelitian yang berbeda di atas, 

selanjutnya penulis membandingkannya dengan apa yang 

terjadi di Indonesia dan menemukan adanya fenomena korelasi 

negatif dan positif yang terjadi di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang 

kini menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika hal ini (korelasi 

negatif dan positif) keduanya benar-benar terjadi maka akan 

membingungkan bagi para pemodal di bursa efek karena 

secara teoritis variabel makro inflasi berkorelasi negatif 

terhadap stock price yang diproksikan ke dalam stock returns. 

Fenomena yang terjadi di atas dapat ditemui pada data 

perubahan variabel makro terhadap kinerja Bursa Efek 

Indonesia (BEI) di dalam Tabel 1.1 berikut ini. 
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Kinerja bursa efek di dalam tabel di atas adalah 

menggunakan ukuran Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

dan indeks LQ45 untuk dapat menjelaskan stock returns. 

Penjelasannya adalah kenaikan kedua indeks tersebut berarti 

terjadi kenaikan pada harga saham di pasar dan kondisi seperti 

itu di dalam pasar modal disebut sebagai kondisi bullish. 

Penjelasan yang lain tentang penggunaan indeks LQ45 adalah 

karena indeks ini memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar 72% 

di BEI (idx.co.id) dan itu akan dapat menjelaskan terhadap 

populasinya sehingga kumpulan saham di dalam indeks LQ45 

nantinya dapat dijadikan sebagai sampel kajian dalam buku ini. 

Jika melihat antara IHSG dan LQ45 di dalam Tabel 1.1, akan 

terlihat kenaikan IHSG selalu diikuti oleh kenaikan LQ45 

begitu juga penurunannya. Tetapi sebaliknya dengan melihat 

pola perubahan inflasi terhadap IHSG dan LQ45 adalah 

menghasilkan pola perubahan yang tidak konsisten.  

Para pelaku pasar modal / investor baiknya memahami 

berbagai rasio dan penilaian kinerja pasar keuangan (tabel 1.2) 

sebagai guidance yang dapat dijadikan pegangan apabila 

sewaktu-waktu terjadi adanya perubahan strategi perusahaan 

atau corporate action (merger, divestasi, stock split, akuisisi, dan 

Tahun Δ IHSG Δ LQ45 Δ Inflasi Δ Money Δ SBI

Bulan (%) (%) (%) Supply (%) (%)

Jan-07 (2.6700)       (4.0700)        (5.1515)      (0.3588)       (3.2911)       

February (0.9300)       (2.4600)        0.6390        (0.0772)       (3.1414)       

March 5.1700        6.2800         3.4921        (0.4183)       (2.7027)       

April 9.1900        8.6100         (3.5276)      0.4920         -              

May 4.2600        2.0900         (4.4515)      0.1084         (2.2222)       

June 2.6400        2.0000         (3.9933)      0.1760         (2.6989)       

July 9.7900        10.2800       5.0260        (0.0053)       (2.9197)       

August (6.5700)       (6.0800)        7.4257        0.0612         (0.7519)       

September 7.5100        8.9000         6.7588        0.2017         -              

October 12.0500      15.4000       (1.0072)      0.0840         -              

November 0.7800        1.4600         (2.4709)      (0.0638)       -              

December 2.7700        2.0100         (1.7884)      0.4490         (2.0202)       

Jan-08 (4.3200)       (5.9200)        11.6844      (0.2604)       (1.0309)       

Sumber Data: Diolah dari IDX Monthly Statistic dan BI

Perubahan Data Makro Terhadap 

 Perubahan Kinerja Bursa Efek Indonesia

Tabel 1.1
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lain-lain), pengumuman laporan keuangan ataupun adanya 

dividend policy. Hal-hal seperti itu senantiasa akan mendapatkan 

perhatian dari investor di pasar modal sehingga dengan adanya 

guidance tersebut akan berguna bagi para investor untuk 

memberikan penilaian terhadap saham yang sudah overvalue 

atau yang masih pada posisi undervalue, sehingga stock return 

terhadap saham-saham tertentu dapat di prediksi. 

 
Tabel 1.2  

Financial Ratios as Assessment of Business Performance 

Sudut Pandang 
Manajemen 

Sudut Pandang Owners Sudut Pandang 
Lenders 

Operational Analysis: 
 Gross margin 
 Profit margin 
 Expense analysis 
 Contribution analysis 
 Operating leverage 
 Comparative analysis 
 

Resource Management: 
 Assets turnover 
 Working Capital 

Manag. 
 Inventory turnover 
 A/R Patterns 
 A/P Patterns 

 Human resources 
effectiveness 

 
Profitability: 

 Return on assets 
 Return before interest 

and taxes 
 Return on current 

value basis 
 Investment project 

economics 
 Cash flow return on 

investment 
 Free cash flow 

Profitability: 
 Return to total net 

worth 
 Return on common 

equity 
 Earning per-share 
 Cash flow per-share 
 Share price 

appreciate. 
 Total Shareholder 

return 
 Shareholder value 

analysis 
Disposition of Earnings: 
 Dividend per share 
 Dividend yield 
 Payout of earnings 
 Dividend coverage 
 Dividend to assets 
 
 
 

Market Indicators: 
 Cash flow analysis 
 Price/earning ratio 

(P/E) 
 Cash flow multiples 
 Market to book value 

(M/BV) 
 Relative price 

movements 
 Value of the firm 
 
 

Liquidity: 
 Current ratio 
 Acid test ratio 
 Quick sale value 
 Cash flow patterns 
 
 
 

Financial Leverage: 
 Debt to assets 
 Debt to 

capitalization 
 Debt to equity 
 Risk/reward 

trade-off. 
 
 
 

Debt Service: 
 Interest coverage 
 Burden coverage 
 Cash flow analysis 
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Hasil kajian yang dilakukan oleh Basu (1997) telah 

menggunakan ukuran terjadinya overvalue atau undervalue 

terhadap earnings adalah dengan menggunakan ratio antara 

stock price terhadap pendapatan yang diterima oleh stockholders 

per share, dan ratio itu disebut sebagai price to earnings ratio (P/E 

ratio). Apabila ukuran overvalue atau undervalue dibandingkan 

terhadap ekuitas perusahaan maka hasil itu dapat 

dipergunakan ratio yang disebut sebagai market to book value 

(M/BV). 

Risiko dengan return merupakan satu kesatuan yang 

perlu dipertimbangkan oleh pelaku pasar modal /investor, 

sehingga pertanyaan ini perlu mendapatkan jawabannya, 

apakah korelasi yang akan terjadi antara risiko/risk dan 

pengembalian investasi/ return, positif atau negatif?. Terdapat 

korelasi positif, hubungan antara dua variabel (risk and return) 

di mana keduanya bergerak ke arah yang sama antara risk and 

return tetapi tidak ada jaminan bahwa mengambil risiko yang 

tinggi akan menghasilkan return yang tinggi juga. Sebaliknya, 

mengambil risiko yang tinggi dapat mengakibatkan hilangnya 

sejumlah modal yang besar. 

Relevan untuk dikatakan atau lebih benar adalah 

mungkin bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat risiko 

dan potensi pengembalian pengembalian investasi/ return. 

Pada umumnya, investasi dengan tingkat risiko yang lebih 

rendah akan memiliki potensi keuntungan atau tingkat 

pengembalian investasi/ return yang lebih rendah. Investasi 

dengan tingkat risiko tinggi akan memiliki potensi keuntungan 

atau tingkat pengembalian investasi/ return yang lebih tinggi 

tetapi juga mempunyai potensi kerugian yang tinggi. 

 
G. Ekspektasi Return (Expected Return)  

Di dalam Tandelilin (2001:6) menyatakan tentang return 

yang diharapkan (expected return) oleh investor dari aktivitas 

investasinya adalah kompensasi atas biaya kesempatan 

(opportunity cost) dan risiko penurunan daya beli akibat adanya 

pengaruh inflasi.  



9 
 

 

Farrel (1997) di dalam Tandelilin (2001:7) menyatakan 

hubungan antara expected return dan risiko adalah hubungan 

yang bersifat searah dan linier, artinya semakin besar risiko 

suatu aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset 

tersebut, demikian sebaliknya.  

Stulz (2003) mengemukakan bahwa expected return dari 

suatu sekuritas atau portofolio sekuritas merupakan tingkat 

keuntungan yang diharapkan dari investasi dalam suatu 

sekuritas atau portofolio sekuritas, yang besarnya adalah di 

atas tingkat suku bunga bebas risiko (risk-free rate) dan jika hal 

itu di Indonesia adalah menggunakan tingkat suku bunga dari 

sertifikat bank Indonesia (SBI) sebagai risk-free rate. 

Selanjutnya Bodie, Kane, and Marcus (2005:174), Brigham 

and Daves (2004:40), Elton and Gruber (2003:46), Fabozzi and 

Modigliani (2003:128), Reilly and Brown (2003; 11), Weston and 

Copeland (1992:363), memberikan pengertian tentang expected 

return / )E(R p / pR /
^

r  adalah probabilitas dari return yang 

akan datang, sebagai akibat dari adanya ketidakpastian 

(uncertainty) atas return. Dari penjelasan tersebut dapat 

dirumuskan menjadi 



N

1j

jjp RP  )E(R , dengan penjelasan  jP

adalah probabilitas dari return sekuritas j dan jR adalah return 

yang mungkin dapat di peroleh dari sekuritas j.  

Tingkat keuntungan yang diharapkan dari sekuritas i 

juga dapat mempergunakan single index model sebagaimana 

dijelaskan dalam Husnan (1994:257) adalah 

).E(Rβα)E(R miii   dengan variance tingkat keuntungan 

2

ei

2

m

2

i

2

i σσβσ   dan covariance tingkat keuntungan sekuritas i 

dan j adalah 
2

mjiij σββ σ  . Hal ini sama seperti dalam 

pembahasan teori stock returns. 
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Apabila single index model dipergunakan dalam portofolio 

sekuritas, yang terjadi adalah ).E(Rβα)E(R mppp   dan 

 iip βXβ dan  iip αXα . Selanjutnya, variance 

portfolio, 
2

pσ , dapat dirumuskan menjadi 

 2

ei

2

i

2

m

2

p

2

p σXσβσ  dan apabila investasi dilakukan pada 

N sekuritas saham, variance portfolio dapat dirumuskan menjadi 

 























  2

ei

2

m

2

p

2

p σ
N

1

N

i
σβσ .  

Apabila yang terjadi adalah semakin besar N atau 

semakin banyak sekuritas yang dipergunakan untuk 

membentuk portofolio semakin kecil nilai term yang 

merupakan risiko sisa atau residual risk atau unsystematic risk. 

Penjumlahan unsystematic risk dan systematic risk akan 

menghasilkan total risk of portfolio yang dapat dinyatakan 

sebagai deviasi standar kuadrad (
2

pσ ) dan dalam penelitian ini 

dipergunakan sebagai pengukuran risiko. 

Jika investor memiliki semakin besar sekuritas untuk 

membentuk portfolio, risiko yang dapat dihilangkan / 

unsystematic risk berkaitan dengan pβ bisa semakin berkurang. 

Apabila residual risk / unsystematic risk sama dengan nol, risiko 

portfolio akan menjadi,  2

ei

2

i

2

m

2

p

2

p σXσβσ  → 

1/22

m

2

pp 0]σ[βσ  =   iimmp βXσ  σβ  . 

Sejak tahun 1970-an banyak penulis berpendapat bahwa 

penyesuaian rate of return sekuritas setelah memperhitungkan 

tingkat risiko adalah berbeda dari market rate of return, karena 

mereka mengakui dasar kerjanya dalam Capital Asset Pricing 

Model Theory. Teori tersebut menjelaskan bahwa market rate of 

return ( MR̂ ) merupakan bagian dari perumusan rate of return (

iR̂ ) yang perumusannya akan dijelaskan pada bagian Security 

Market Line (SML). Penjelasan lebih lanjut tentang kedua 

perbedaan di atas adalah semua sekuritas tidak mengalami 
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perubahan yang sama dengan yang terjadi pada pasar, ada 

kalanya less volatile (volatilitas/perubahan yang rendah) dan 

ada kalanya more volatile (volatilitasnya tinggi). Itu sebabnya 

rate of return tidak sama dengan market rate of return 

Dengan beberapa penjelasan tersebut di atas, maka 

besarnya ekspektasi return senantiasa akan menggunakan 

perhitungan besarnya tingkat risiko yang akan terjadi sebagai 

kompensasi dari investasi. Hal tersebut yang mendasari 

perumusan hipotesis tentang pengaruh antara variabel risiko 

saham terhadap variabel stock returns.   

 
H. Variabel Makro, Inflasi. 

Person., et. al (1987), Ekonomi Keuangan mempelajari 

model penilaian di mana tingkat pengembalian sekuritas yang 

diharapkan (expected return) terkait dengan kovariansi 

pengembalian yang tidak diantisipasi dengan pengembalian 

portofolio pasar atau dengan faktor risiko lainnya. Uji empiris 

model semacam itu biasanya menggunakan momen sampel 

pengembalian tanpa syarat. Studi terbaru memberikan bukti 

yang meningkat bahwa pengembalian investasi yang 

diharapkan berubah seiring waktu dengan informasi. Bukti 

tersebut memberikan peluang untuk mengembangkan 

pendekatan baru untuk mengevaluasi dan menerapkan model 

penetapan harga aset yang memanfaatkan variasi waktu ini. 

Penyajian uji baru model penilaian keuangan di mana 

pengembalian investasi yang diharapkan diperbolehkan untuk 

bervariasi dari waktu ke waktu. Rangkaian waktu dari nilai 

pasar relatif dimasukkan sebagai data, sehingga 

memungkinkan beta pasar bersyarat juga bervariasi. 

Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan 

pengembalian data mingguan yang melebihi tingkat Treasury 

Bill. Pengujian Aset menggunakan sepuluh portofolio nilai 

tertimbang dari saham biasa yang telah diperingkat oleh 

kapitalisasi ekuitas perusahaan selama periode 1963 sampai 

1982. Uji menolak efisiensi mean-variance bersyarat dari indeks 

saham nilai tertimbang, tetapi mereka tidak menolak risiko 

tunggal model -premium jika premi tidak dibatasi menjadi 
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faktor "pasar" dan diperbolehkan untuk bervariasi dari waktu 

ke waktu. Investigasi properti yang dilakukannya 

menggunakan uji simulasi. Eksperimen ini menunjukkan 

bahwa penolakan efisiensi mean-variance bersyarat tidak 

sensitif terhadap variabilitas dalam premi risiko yang 

diharapkan dan bahwa pengujian untuk penetapan harga aset 

premium tunggal yang tepat memiliki kekuatan terhadap 

model multipremium.  

Tingkat pengembalian investasi yang diharapkan 

(expected return) terhadap sekuritas juga banyak dibuktikan 

adanya bahwa return saham sangat terkait dengan kondisi 

ekonomi makro seperti inflasi, hal tersebut berkorelasi 

negative. Setidaknya hal itu telah dihasilkan selama periode 

pasca-1953 oleh Zvi Body, Jeffrey Jaffe dan Gershon Mandelker, 

Charles Nelson, dan juga oleh Fama, Eugene F., (1981), yang 

telah mendokumentasikan hubungan negatif antara 

pengembalian investasi saham dan komponen inflasi yang 

diharapkan (expected) dan tidak diharapkan (unexpected). Hasil 

ini membingungkan mengingat kebijaksanaan yang diterima 

sebelumnya bahwa saham biasa, yang mewakili kepemilikan 

pendapatan yang dihasilkan oleh aset riil harus menjadi 

lindung nilai terhadap inflasi, sehingga hal ini terlihat mencoba 

untuk menjelaskan adanya hubungan anomali antara return 

saham dan inflasi. 

Data yang dilakukan oleh Fama konsisten dengan 

hipotesis bahwa adanya hubungan negatif antara return saham 

dan inflasi merupakan proksi untuk hubungan positif antara 

return saham dan variabel riil yang merupakan penentu yang 

lebih mendasar dari nilai ekuitas. Hubungan return saham dan 

inflasi yang negatif disebabkan oleh hubungan negatif antara 

inflasi dan aktivitas riil yang selanjutnya dijelaskan oleh 

kombinasi teori permintaan uang dan teori kuantitas uang. 

Seperti yang diprediksi dalam hipotesis bahwa semakin banyak 

anomali dari hubungan return saham dan inflasi ketika variabel 

riil dan ukuran inflasi yang diharapkan (expected) dan tidak 
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diharapkan (unexpected) digunakan untuk menjelaskan return 

saham. 

Lebih lanjut Fama melakukan langkah yang pertama 

dalam pengembangan adanya hubungan antara stock return dan 

inflasi dengan mendokumentasikan hubungan negatif antara 

inflasi dan aktivitas yang nyata di lapangan. Di samping itu 

juga melakukan kontrol dari berbagai argumentasi yang lain 

dalam fungsi permintaan uang, terutama jumlah uang beredar 

(money supply), sebuah ekspektasi rasional sederhana dari teori 

kuantitas uang memprediksi bahwa tingkat pertumbuhan 

aktivitas riil yang diantisipasi lebih tinggi terkait dengan 

tingkat inflasi pada saat yang lebih rendah. Korelasi parsial 

negatif yang diprediksi antara inflasi dan aktivitas riil ini 

diamati secara konsisten dalam data bulanan, triwulanan, dan 

tahunan untuk periode pasca-1953. Korelasi sederhana negatif 

antara inflasi dan aktivitas riil, yang disebut fenomena stagflasi, 

kemudian dilakukan investigasi pada fakta bahwa variabel 

penting lainnya dalam model permintaan uang untuk inflasi, 

jumlah nominal uang, tidak cukup bervariasi dengan aktivitas 

riil. untuk mengimbangi korelasi parsial negatif antara aktivitas 

riil dan inflasi. 

Langkah selanjutnya adalah mempelajari hubungan 

antara variabel riil yang dianggap sebagai determinan 

fundamental dari return saham. Dalam teori keuangan, jumlah 

investasi yang tersedia bagi perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang diharapkan melebihi biaya modal 

merupakan hal penting dalam penentuan nilai ekuitas. 

Pengamatan dilakukan secara empiris dengan model sederhana 

dari proses pengeluaran modal (capital expenditures), yang 

serupa dengan model "flexible accelerator", di mana peningkatan 

output akan meningkatkan tingkat pengembalian riil rata-rata 

atas modal, yang pada gilirannya akan mendorong 

peningkatan belanja modal. Pengujian ini membuktikan bahwa 

output akan menentukan tingkat pengembalian riil rata-rata 

atas modal.  
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Rangkaian pengujian terakhir melibatkan keterkaitan 

pengembalian saham biasa riil terlebih dahulu terhadap 

variabel riil lainnya, kemudian dengan pengukuran inflasi, dan 

terakhir dengan kombinasi variabel riil dan pengukuran inflasi. 

Pengembalian saham biasa riil secara positif terkait dengan 

variabel riil seperti pengeluaran modal, tingkat pengembalian 

riil atas modal, dan keluaran. Lebih menarik, return saham 

memimpin semua variabel riil, yang menunjukkan bahwa 

pasar membuat prakiraan nasional sektor riil. Seperti dalam 

studi sebelumnya yang direferensikan di atas, pengembalian 

investasi saham juga menunjukkan korelasi sederhana negatif 

yang kuat dengan ukuran inflasi yang diharapkan dan tidak 

terduga. Namun, dalam beberapa regresi pengembalian 

investasi saham/ return saham (stock return) terhadap variabel 

riil dan ukuran inflasi, hubungan pengembalian-inflasi yang 

paling anomali, yaitu antara return saham ex post dan tingkat 

inflasi ekspektasi ex ante, selalu menghilang. Dalam data 

tahunan, komponen inflasi yang tidak terduga juga tidak 

memiliki kekuatan penjelas yang marjinal. 

Rangkaian dari berbagai tahapan di atas adalah 

gabungan model ekspektasi rasional untuk sektor moneter dan 

sektor riil. Model sektor moneter mengatakan bahwa dalam 

menetapkan harga barang dan jasa, pasar barang membuat 

penilaian rasional terhadap jumlah uang beredar nominal pada 

saat ini dan aktivitas riil di masa depan. Di dalam ilmu 

ekonomi sektor moneter, kombinasi teori permintaan uang 

dengan pengamatan pada sifat-sifat proses penawaran uang, 

kemudian mengimplikasikan bahwa hubungan antara inflasi 

dan tingkat pertumbuhan aktivitas riil di masa depan adalah 

negatif. Dalam sektor riil, sebagian besar tugas pasar saham 

rasional juga melibatkan peramalan nilai variabel riil yang 

menentukan harga ekuitas. Namun, ekonomi sektor riil 

menyiratkan bahwa hubungan yang dihasilkan antara 

pengembalian saham dan tingkat pertumbuhan aktivitas riil 

yang diantisipasi adalah positif. Hubungan positif antara return 

saham dan aktivitas riil yang keluar dari sektor riil 
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digabungkan dengan hubungan negatif antara inflasi dan 

aktivitas riil yang keluar dari sektor moneter sehingga 

menimbulkan hubungan negatif palsu antara return saham dan 

inflasi. 

 
I. Expected and Unexpected Inflation 

Dua jenis model inflasi yang diharapkan diperkirakan 

dan dibandingkan. Salah satunya didasarkan pada 

dekomposisi suku bunga menjadi tingkat inflasi yang 

diharapkan dan pengembalian riil yang diharapkan. Karena 

suku bunga diamati pada awal interval waktu bunga, 

pendekatan ini memperkirakan tingkat inflasi yang diharapkan 

ex ante yang pada akhirnya memungkinkan kita untuk 

mendokumentasikan hubungan negatif antara pengembalian 

saham yang diharapkan ex ante dan tingkat inflasi yang 

diharapkan.  

Pendekatan kedua, berdasarkan teori permintaan uang 

(money demand theory) dan teori kuantitas uang (quantity theory 

of money), memperkirakan tingkat inflasi yang diharapkan 

secara kondisional sebagai fungsi dari uang dan tingkat 

pertumbuhan aktivitas riil. Karena ukuran uang saat ini dan 

tingkat pertumbuhan aktivitas riil saat ini dan masa yang akan 

datang adalah variabel penjelas utama, tingkat inflasi yang 

diharapkan dan yang diisyaratkan ini bukanlah ukuran ex ante. 

Namun, model teori kuantitas permintaan uang dari inflasi 

memberikan gambaran ekonomi secara empiris yang 

menjelaskan mengapa tingkat inflasi yang diharapkan ex ante 

yang diambil dari tingkat bunga juga sangat terkait dengan 

aktivitas riil saat ini dan di masa depan. 

 

J. Interest Rates and Expected Inflation Rates 
Didalam Irving Fisher (1930), suku bunga dalam satu 

periode,      , pengamatan pada akhir periode t-1, bisa 

dipecah menjadi pengembalian riil yang diharapkan untuk 

periode t,       dan tingkat inflasi yang diharapkan (expected 

inflation rate),      : 
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(1)…………      =       +       

Atau 

(2)…………      = -       +       

Formula tersebut dapat juga dirumuskan menjadi: 

(3)………...    = -       +       +    

Dimana,    = unexpected inflation 

Dengan model ekuilibrium pasar obligasi yang 

menghasilkan tingkat pengembalian riil yang 

diharapkan,       , dapat diamati dan pasar obligasi yang 

membuat penilaian rasional terhadap ekspektasi inflasi, (3) 

dapat digunakan untuk membagi tingkat inflasi ex post 

menjadi ekspektasi dan ekspektasi. Di dalam Michael Gibbons, 

memperkirakan inflasi dapat dilakukan dengan cara: 

   =      +        +    

regression intercept,      

negative of the expected real return,       di dalam (3) 

 
K. Volatilitas Tingkat Suku Bunga dan Kebijakan Moneter 

Pada saat bank sentral Amerika, Federal Reserve, tahun 

1979 bergeser dari prosedur operasi berorientasi suku bunga 

menjadi prosedur berorientasi cadangan. Salah satu hasil yang 

diharapkan dari perubahan kebijakan tersebut adalah 

peningkatan volatilitas jangka pendek dari suku bunga pasar, 

dan ini memang terjadi. Namun, kenaikan fluktuasi suku 

bunga sangat besar, mungkin jauh lebih besar dari yang 

diantisipasi. Menurut tinjauan prosedur pengendalian moneter 

yang dilakukan oleh staf Federal Reserve (Tinsley et al. 1981), 

deviasi standar dari perubahan bulanan dalam suku bunga 

federal fund meningkat dari 0,27 pada tahun sebelum 

perubahan kebijakan menjadi 2,4 pada tahun tersebut 

mengikuti shift.  

Peningkatan besar tersebut menunjukkan bahwa 

pergeseran prosedur operasi mungkin telah menyebabkan 

perubahan struktural dalam hubungan perilaku yang menjadi 

ciri sektor keuangan. Investigasi ini dengan menggunakan 

model ekspektasi yang sederhana dan rasional. Model tersebut 

menyiratkan bahwa perpindahan ke kebijakan agregat 



17 
 

 

menyebabkan pergeseran dalam persamaan permintaan uang 

yang mungkin cenderung menonjolkan kenaikan volatilitas 

tingkat bunga selanjutnya. Hasil ini diperoleh dengan secara 

eksplisit menyatakan varians suku bunga sebagai fungsi dari 

aturan kebijakan moneter, dan kemudian membandingkan 

rational expectations equilibria. 

Argumen yang dikemukakan dalam tulisan ini 

dimotivasi oleh baris penalaran berikut. Model pilihan 

portofolio oleh pemegang aset yang menghindari risiko 

menyiratkan bahwa permintaan aset berisiko akan bergantung 

pada distribusi probabilitas bersama dari pengembalian aset. 

Dalam kerangka mean-variance, misalnya, ini menyiratkan 

bahwa permintaan aset akan menjadi fungsi dari tingkat 

pengembalian yang diharapkan pada semua aset dan kovarian 

antara pengembalian aset (Tobin 1958). Jika otoritas moneter 

mengubah caranya menyesuaikan jumlah uang beredar sebagai 

respons terhadap guncangan ekonomi, kovarians antara tingkat 

infiasi (negatif dari pengembalian uang riil) dan pengembalian 

aset lain akan terpengaruh. Hal ini akan menghasilkan 

pergeseran persamaan permintaan aset secara umum, dan 

fungsi permintaan uang pada khususnya. 

Perubahan fungsi permintaan uang yang disebabkan 

oleh kebijakan bukan hanya perubahan dalam intersep, 

elastisitas suku bunga dan pendapatan yang berubah. 

Akibatnya, fungsi permintaan uang lama tidak dapat 

digunakan untuk menarik kesimpulan tentang varians suku 

bunga setelah perubahan prosedur operasi. Ini, tentu saja, 

hanyalah contoh lain dari kritik evaluasi kebijakan Lucas 

(Lucas 1976). 

Pada prinsipnya, seseorang harus mempertimbangkan 

kemungkinan ketergantungan semua model hubungan 

perilaku pada aturan kebijakan yang dipilih oleh otoritas 

moneter. Tulisan ini, bagaimanapun, hanya berfokus pada 

ketergantungan potensial dari persamaan keseimbangan 

portofolio agregat model pada aturan kebijakan, mengambil 

persamaan lain untuk menjadi invarian kebijakan. Alasannya 
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empiris, kalau dilihat dari setelah Federal Reserve mengubah 

prosedur operasinya, volatilitas suku bunga bahkan selama 

periode pengamatan yang sangat singkat (misalnya, mingguan) 

meningkat secara dramatis, sehingga sektor keuangan 

tampaknya menjadi area paling jelas untuk memeriksa 

kemungkinan pergeseran struktural. Pergeseran dalam 

permintaan agregat dan hubungan penawaran tampak kurang 

menjanjikan sebagai penjelasan untuk kenaikan yang diamati 

dalam volatilitas suku bunga jangka pendek. 

Permintaan uang, atau keseimbangan portofolio, 

persamaan dalam model ini berasal dari model pilihan 

portofolio yang sederhana dan mendasar. Derivasi ini 

menunjukkan bagaimana parameter dari fungsi permintaan 

uang standar merupakan fungsi dari sifat stokastik dari tingkat 

suku bunga dan tingkat inflasi. Dalam model ini, varians dari 

harga nominal obligasi dan elastisitas suku bunga dari 

permintaan uang ternyata menjadi variabel penting dalam 

menyelesaikan ekuilibrium ekspektasi rasional. Dalam 

ekuilibrium seperti itu, varian harga obligasi yang menjadi 

dasar individu untuk memilih portofolionya, dan yang 

karenanya menentukan elastisitas bunga dari permintaan uang, 

harus sesuai dengan varian harga obligasi yang diimplikasikan 

oleh asumsi kliring pasar. Persyaratan kliring pasar, 

bagaimanapun, menyiratkan bahwa pergerakan harga obligasi, 

dan dengan demikian varians harga obligasi, yang diperlukan 

untuk menjaga keseimbangan pasar uang akan bergantung 

pada elastisitas bunga dari permintaan uang. 

Setelah mendapatkan ekuilibrium ekspektasi rasional, 

properti ekuilibrium dibahas dan ditunjukkan bagaimana sifat 

stokastik dari harga obligasi dipengaruhi oleh aturan kebijakan 

otoritas moneter. Model tersebut menyiratkan bahwa 

pergerakan otoritas moneter dari kebijakan yang berusaha 

untuk mendorong fluktuasi harga obligasi ke kebijakan yang 

kurang memperhatikan harga obligasi kemungkinan besar 

akan menyebabkan kenaikan harga obligasi yang lebih besar 

(dan karenanya volatilitas tingkat suku bunga) dari pada yang 
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diperkirakan oleh model yang mengasumsikan fungsi 

permintaan uang sebagai invarian kebijakan. Karena 

perubahan kebijakan menyebabkan volatilitas harga obligasi 

yang lebih besar, investor memandang obligasi sebagai aset 

berisiko dan mereka membuat penyesuaian yang lebih kecil 

dalam portofolionya sebagai respons terhadap perubahan 

tingkat pengembalian yang diharapkan dari memegang 

obligasi. Namun, hal ini berarti bahwa guncangan di pasar 

uang sekarang akan membutuhkan stimulus yang lebih besar 

dalam harga obligasi untuk menetralisir pasar. Oleh karena itu, 

dalam ekuilibrium baru, harga obligasi lebih tidak stabil dari 

pada yang diperkirakan jika elastisitas suku bunga dari 

permintaan obligasi dan uang diasumsikan tetap konstan. 

Model sebelumnya yang telah menganalisis pengaruh 

aturan kebijakan moneter alternative, Poole 1970, Sargent dan 

Wallace 1975, Woglom 1979, McCallum 1981, McCallum dan 

Hoehn 1983, telah mengasumsikan struktur invarian kebijakan. 

Model saat ini menunjukkan bahwa asumsi seperti itu mungkin 

kurang tepat. Misalnya, ditunjukkan bahwa volatilitas jumlah 

uang beredar sebenarnya dapat meningkat jika otoritas 

moneter memutuskan untuk mengurangi jumlah uang beredar 

sebagai respons terhadap pergerakan harga obligasi. 

Terdapat empat persamaan dalam model yang perlu 

dipelajari, adalah, fungsi penawaran agregat, fungsi 

permintaan agregat, persamaan keseimbangan portofolio, dan 

aturan kebijakan yang menjelaskan tindakan otoritas moneter. 

Karena fokusnya adalah pada potensi ketergantungan jadwal 

keseimbangan portofolio pada aturan kebijakan moneter, 

spesifikasi yang dipilih untuk fungsi penawaran dan 

permintaan agregat sengaja dibuat sederhana. Struktur model 

juga dipilih agar pada dasarnya serupa dengan model 

ekspektasi rasional agregat lainnya yang telah digunakan 

untuk mengevaluasi aturan kebijakan alternative, seperti, 

Sargent dan Wallace 1975, Woglom 1979, McCallum dan Hoehn 

1983. 
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Ekonomi yang dimodelkan menghasilkan satu barang 

tak tahan lama dengan menggunakan input tenaga kerja, untuk 

kesederhanaan, tidak ada modal. Pekerja dan perusahaan, 

berdasarkan pengetahuan mereka tentang proses stokastik 

ekuilibrium yang menggambarkan evolusi tingkat harga, 

diasumsikan menegosiasikan kontrak yang menetapkan upah 

nominal pada basis periode demi periode seperti dalam Fischer 

(1977). Jalur upah nominal ini akan memasukkan komponen 

tingkat harga yang dapat diprediksi, tetapi diasumsikan bahwa 

realisasi aktual dari komponen harga yang tidak dapat 

diprediksi akan menghasilkan variasi dalam upah riil yang 

sebenarnya. Karena upah uang ditetapkan selama setiap 

periode, gangguan permintaan agregat akan menghasilkan 

fuktuasi keluaran. Jika proses stokastik yang menggambarkan 

tingkat harga ekuilibrium berubah, mungkin sebagai akibat 

dari beberapa perubahan dalam perilaku otoritas moneter, 

kontrak baru akan ditulis untuk mencerminkan komponen 

harga baru yang dapat diprediksi. 

Dengan menggunakan model agregat ekspektasi rasional 

yang cukup konvensional, telah ditunjukkan bagaimana 

koefisien dalam keseimbangan portofolio, atau persamaan 

permintaan uang, adalah fungsi dari perilaku stokastik harga 

obligasi. Karena perilaku harga obligasi itu sendiri bergantung 

pada tindakan otoritas moneter, perubahan kebijakan 

mengakibatkan pergeseran elastisitas bunga dan pendapatan 

dari permintaan uang. Pergeseran struktur seperti itu 

mendorong perubahan lebih lanjut dalam hubungan 

ekuilibrium antara harga obligasi dan gangguan acak eksogen 

dalam model. Model tersebut menunjukkan bahwa pergeseran 

ke arah kebijakan yang memungkinkan terjadinya fluktuasi 

yang lebih besar dalam harga obligasi, seperti, misalnya, terjadi 

jika otoritas moneter berubah dari tingkat suku bunga menjadi 

prosedur operasi agregat cadangan, dapat mengakibatkan 

kenaikan obligasi yang lebih besar volatilitas harga dari pada 

yang diperkirakan dengan asumsi struktur konstan. Ini adalah 

contoh relevansi kritik evaluasi kebijakan Lucas dengan 
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masalah evaluasi implikasi dari prosedur operasi kebijakan 

moneter alternatif. 

Aturan kebijakan moneter memainkan peran penting 

dalam mempengaruhi keputusan investor karena 

pengembalian riil bersifat acak. Akibatnya, untuk mengevaluasi 

pendapatan riil relatif atas obligasi dan uang membutuhkan 

pengetahuan tentang bagaimana jumlah uang beredar akan 

disesuaikan di masa depan dengan peristiwa yang saat ini 

belum teramati. Dalam model saat ini, pengembalian uang 

bergantung pada guncangan di masa depan yang akan 

direspon oleh kebijakan moneter. Hasil serupa diperoleh jika 

guncangan saat ini diamati secara tidak sempurna dan jumlah 

uang beredar di masa depan akan disesuaikan ketika 

guncangan saat ini dapat diamati ( Weiss 1980 & King1982). 

Sejak makalah klasik Poole, (Poole 1970), sudah umum 

untuk menggunakan model agregat sederhana untuk 

menganalisis implikasi dari aturan kebijakan moneter altematif. 

Model ini mengasumsikan bahwa hubungan perilaku adalah 

invarian kebijakan. Karena perilaku stokastik dari 

pengembalian aset cenderung bergantung pada proses yang 

mengatur jumlah uang beredar, fungsi permintaan aset seperti 

yang biasanya ditentukan tidak akan memenuhi asumsi 

invarian kebijakan ini. Analisis lengkap dari aturan kebijakan 

moneter altematif harus memungkinkan ketergantungan 

struktur pada kebijakan ini. 

 
L. Variabel Aggregate Ekonomi dan Stock Markets 

Pergerakan indeks saham sangat sensitif terhadap 

perubahan fundamental ekonomi dan perubahan ekspektasi 

terhadap prospek masa depan. Ekspektasinya dipengaruhi oleh 

fundamental mikro dan makro yang dapat terbentuk baik 

secara rasional maupun adaptif terhadap fundamental 

ekonomi, serta oleh banyak faktor subjektif yang tidak dapat 

diprediksi dan juga tidak dapat diukur.  

Diasumsikan bahwa fundamental ekonomi domestik 

berperan sangat menentukan kinerja pasar saham. Namun 

demikian, dalam perekonomian yang terintegrasi secara global, 
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variabel ekonomi domestik juga dapat berubah karena 

kebijakan yang diambil dan diharapkan dapat diterapkan oleh 

negara lain atau peristiwa global. Faktor eksternal umum yang 

mempengaruhi return saham adalah harga saham dalam 

ekonomi global, tingkat suku bunga, dan nilai tukar. Misalnya, 

aliran masuk dan keluar modal tidak hanya ditentukan oleh 

tingkat bunga domestik tetapi juga oleh perubahan tingkat 

bunga oleh negara-negara besar di dunia. Pengamatan yang 

pernah dilakukan, bahwa efek dari krisis sub-prime di AS telah 

memainkan pergerakan yang signifikan di pasar modal di 

seluruh dunia karena dana lindung nilai asing (foreign hedge 

funds) melepas posisinya di berbagai pasar. Seperti halnya juga 

terjadi di India adalah apresiasi mata uang karena aliran masuk 

valuta asing yang lebih tinggi. Apresiasi Rupee telah 

menurunkan harga saham perusahaan-perusahaan besar yang 

berorientasi ekspor. Sektor teknologi informasi dan tekstil 

menjadi contoh jatuhnya harga saham akibat apresiasi rupee, 

(Ahmed,Shahid, 2008).  

Di dalam teori keuangan modern berfokus pada faktor 

sistematis sebagai sumber risiko dan mempertimbangkan 

bahwa pengembalian jangka panjang atas aset individu harus 

mencerminkan perubahan dalam faktor sistematis tersebut. 

Artinya, pasar sekuritas harus memiliki hubungan yang 

signifikan dengan sektor riil dan keuangan dalam 

perekonomian. Hubungan ini umumnya dilihat dalam dua 

cara. Hubungan pertama,  memandang pasar saham sebagai 

indikator utama dari aktivitas ekonomi di negara tersebut, 

sedangkan hubungan kedua, berfokus pada kemungkinan 

dampak pasar saham terhadap permintaan agregat, terutama 

melalui konsumsi dan investasi agregat. Kasus pertama 

menyiratkan bahwa pasar saham memimpin aktivitas ekonomi, 

sedangkan kasus kedua menunjukkan bahwa ia tertinggal dari 

aktivitas ekonomi. Pengetahuan tentang sensitivitas pasar 

saham terhadap perilaku ekonomi makro variabel kunci dan 

sebaliknya penting dalam banyak bidang investasi dan 

keuangan.  
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Di dalam (Ahmed,Shahid, 2008), sejak awal tahun 1990-

an di India, sejumlah langkah telah diambil untuk liberalisasi 

ekonomi. Pada saat yang sama, sejumlah besar langkah telah 

diambil untuk memperkuat pasar saham seperti pembukaan 

pasar saham untuk investor internasional, kekuatan regulasi 

SEBI (The Securities and Exchange Board of India), 

perdagangan derivatif, dll. Langkah-langkah ini telah 

menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam ukuran dan 

kedalaman pasar saham di India dan mereka mulai memainkan 

peran yang seharusnya. Saat ini, pergerakan pasar saham di 

India dilihat dan dianalisis secara cermat oleh sejumlah besar 

pemain global. Memahami dinamika makro pasar saham India 

mungkin berguna bagi pembuat kebijakan, pedagang, dan 

investor. Hasil tersebut dapat mengungkapkan apakah 

pergerakan harga saham adalah hasil dari sesuatu yang lain 

atau merupakan salah satu penyebab pergerakan dalam 

dimensi makro lain dalam perekonomian. Studi yang 

dilakukannya juga mengharapkan untuk mengeksplorasi 

apakah pergerakan pasar saham berhubungan dengan sektor 

riil perekonomian atau sektor keuangan atau keduanya. Dalam 

konteks ini, tujuan dari studinya adalah untuk mengeksplorasi 

hubungan sebab akibat untuk India. Dalam pengetahuannya, 

tidak ada analisis mendalam tentang dinamika makro yang 

tersedia dalam literatur untuk periode 1995 hingga 2007. 

Berbagai bukti hubungan kausal dari pengembalian 

saham dan variabel makro telah ditemukan dalam literatur 

menggunakan berbagai spesifikasi penetapan harga aset. 

Dalam literatur, CAPM yang sangat populer telah mendapat 

tantangan berat karena pengembalian dapat diprediksi dari 

faktor keuangan lainnya. Hal ini mengarah pada 

pengembangan dan pengujian berbagai spesifikasi penetapan 

harga aset alternatif, seperti Arbitrage Pricing Theory (APT) 

dan Present Value Model (PVM). Dalam konteks dinamika 

makro return saham, APT mengasumsikan return tersebut 

dihasilkan oleh sejumlah faktor makroekonomi. Ini 

memungkinkan beberapa faktor risiko untuk menjelaskan 
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pengembalian aset. Chen, Roll dan Ross (1986) berpendapat 

bahwa return saham harus dipengaruhi oleh faktor apa pun 

yang mempengaruhi arus kas masa depan atau tingkat 

diskonto arus kas tersebut.  

Dalam penyelidikan empiris, mereka menemukan bahwa 

selisih hasil antara obligasi pemerintah jangka panjang dan 

pendek, inflasi yang diharapkan, inflasi yang tidak terduga, 

pertumbuhan produksi industri nominal dan selisih hasil 

antara obligasi korporasi kelas atas dan rendah secara 

signifikan menjelaskan imbal hasil pasar saham. Cara alternatif 

untuk menghubungkan variabel makroekonomi dan harga 

saham adalah arus kas yang didiskontokan atau model nilai 

sekarang (PVM). Model ini menghubungkan harga saham 

dengan arus kas yang diharapkan di masa depan dan tingkat 

diskonto arus kas masa depan. Dengan demikian, semua faktor 

makroekonomi yang mempengaruhi arus kas yang diharapkan 

di masa depan atau tingkat diskonto dimana arus kas 

didiskontokan seharusnya memiliki pengaruh pada harga 

saham. Keuntungan dari model PVM adalah dapat digunakan 

untuk fokus pada hubungan jangka panjang antara pasar 

saham dan variabel makroekonomi. 

Dalam literatur, berbagai alasan teoritis telah dijelaskan 

tentang yang menghubungkan perilaku harga saham dan 

variabel ekonomi makro utama. Misalnya, di dalam Friedman 

(1988), menyarankan ‗Efek Kekayaan dan Efek Substitusi' 

sebagai saluran yang memungkinkan melalui harga saham 

yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan uang 

dalam perekonomian. Harapan bahwa efek kekayaan akan 

mendominasi dan dengan demikian permintaan uang dan 

harga saham berhubungan positif.  

Dasar teoritis untuk menguji hubungan antara harga 

saham dan variabel riil sudah established dalam literatur 

ekonomi, misalnya, dalam Baumol (1965) dan Bosworth (1975). 

Hubungan antara harga saham dan pengeluaran konsumsi riil, 

sebagai contoh, didasarkan pada teori siklus hidup yang 

dikembangkan oleh Ando dan Modigliani (1963), yang 
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menyatakan bahwa individu mendasarkan keputusan 

konsumsi mereka pada perkiraan kekayaan seumur hidup. 

Sebagian dari kekayaan mereka dapat disimpan dalam bentuk 

saham yang menghubungkan perubahan harga saham dengan 

perubahan pengeluaran konsumsi. Demikian juga, hubungan 

antara harga saham dan pengeluaran investasi didasarkan pada 

teori "q" dari James Tobin (1969), di mana "q" adalah rasio dari 

total nilai pasar perusahaan terhadap biaya penggantian dari 

persediaan modal yang ada pada harga saat ini. 

Dalam retrospeksi literatur, sejumlah hipotesis juga 

mendukung adanya hubungan kausal antara harga saham dan 

nilai tukar. Misalnya, pendekatan pasar barang, Dornbusch dan 

Fischer (1980), menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar 

mempengaruhi daya saing perusahaan karena fluktuasi nilai 

tukar mempengaruhi nilai pendapatan dan biaya dananya 

karena banyak perusahaan meminjam dalam mata uang asing 

untuk mendanai. operasi mereka dan karenanya harga 

sahamnya. Penjelasan alternatif untuk hubungan antara nilai 

tukar dan harga saham dapat diberikan melalui pendekatan 

saldo portofolio yang menekankan peran transaksi rekening 

modal. Seperti semua komoditas, nilai tukar ditentukan oleh 

mekanisme pasar, yaitu kondisi permintaan dan penawaran. 

Pasar saham yang berkembang akan menarik aliran modal dari 

investor asing, yang dapat menyebabkan peningkatan 

permintaan mata uang suatu negara.  

Hal sebaliknya terjadi jika harga saham turun dimana 

investor akan mencoba menjual sahamnya untuk menghindari 

kerugian lebih lanjut dan akan mengubah uang mereka 

menjadi mata uang asing untuk pindah ke luar negeri. Akan 

ada permintaan mata uang asing dalam pertukaran mata uang 

lokal dan itu akan menyebabkan depresiasi mata uang lokal. 

Akibatnya, kenaikan (penurunan) harga saham akan 

menyebabkan apresiasi (depresiasi) nilai tukar. Selain itu, 

investasi asing dalam ekuitas domestik dapat meningkat dari 

waktu ke waktu karena keuntungan dari diversifikasi 

internasional yang akan diperoleh investor asing. Lebih lanjut, 
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pergerakan harga saham dapat mempengaruhi nilai tukar dan 

permintaan uang karena kekayaan investor dan permintaan 

likuiditas dapat bergantung pada kinerja pasar saham. 

Teori ekonomi mengemukakan hubungan kausal antara 

harga saham dan nilai tukar, bukti yang ada juga memberikan 

hubungan yang relatif lebih kuat antara harga saham dan nilai 

tukar. Ma dan Kao (1990) menemukan bahwa apresiasi mata 

uang secara negatif mempengaruhi pasar saham domestik 

untuk negara yang dominan ekspor dan secara positif 

mempengaruhi pasar saham domestik untuk negara yang 

dominan impor, yang tampaknya sejalan dengan teori pasar 

barang. Bahmani dan Sohrabian (1992) menemukan kausalitas 

dua arah antara harga saham yang diukur dengan indeks 

Standard & Poor's 500 dan nilai tukar efektif dolar, setidaknya 

dalam jangka pendek. Analisis kointegrasi menunjukkan tidak 

ada hubungan jangka panjang antara kedua variabel. Di dalam 

Abdalla dan Murinde (1996) melakukan investigasi tentang 

adanya interaksi antara nilai tukar dan harga saham di pasar 

keuangan yang sedang berkembang di India, Korea, Pakistan 

dan Filipina. Hasil dari uji kausalitas granger menunjukkan 

kausalitas searah dari nilai tukar terhadap harga saham di 

semua negara yang diambil sampelnya, kecuali Filipina. Ajayi 

dan Mougoue (1996), menggunakan data harian untuk delapan 

negara, menunjukkan interaksi yang signifikan antara valuta 

asing dan pasar saham, sementara Abdalla dan Murinde (1997) 

mendokumentasikan bahwa nilai tukar bulanan suatu negara 

cenderung memimpin harga sahamnya tetapi tidak sebaliknya. 

Pan, Fok & Lui (1999) menggunakan data pasar harian untuk 

mempelajari hubungan kausal antara harga saham dan nilai 

tukar dan menemukan bahwa nilai tukar Granger-

menyebabkan harga saham dengan hubungan kausal yang 

kurang signifikan dari harga saham ke nilai tukar. Mereka juga 

menemukan bahwa hubungan sebab akibat menjadi lebih kuat 

setelah krisis Asia. 

Chen, Roll, dan Ross (1986), Bodie (1976), Fama (1981), 

Geske dan Roll (1983), Pearce dan Roley (1983), Pearce (1985) 
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dan banyak makalah yang telah mencoba untuk menunjukkan 

hubungan empiris antara variabel makroekonomi dan tingkat 

pengembalian investasi yang aman. Bodie (1976), Fama (1981), 

Geske and Roll (1983), dan Pearce dan Roley (1983), Pearce 

(1985), mereka telah melakukan dokumentasi tentang dampak 

negatif inflasi dan pertumbuhan uang pada nilai ekuitas. 

Namun banyak ahli percaya bahwa efek positif akan lebih 

besar dari pada efek negatif dan harga saham pada akhirnya 

akan naik karena pertumbuhan jumlah uang beredar 

sebagaimana di dalam Mukherjee dan Naka (1995). Mereka 

berpendapat bahwa perubahan jumlah uang beredar 

memberikan informasi tentang permintaan uang, yang 

disebabkan oleh ekspektasi keluaran masa depan. Jika jumlah 

uang beredar meningkat, berarti permintaan uang meningkat, 

yang pada dasarnya menandakan peningkatan kegiatan 

ekonomi.  

Aktivitas ekonomi yang lebih tinggi menyiratkan arus 

kas yang lebih tinggi, yang menyebabkan harga saham naik. 

Bernanke dan Kuttner (2005), berpendapat bahwa harga suatu 

saham merupakan fungsi dari nilai moneternya dan risiko yang 

dirasakan dalam memegang saham tersebut. Sebuah saham 

menarik jika nilai moneter yang dimilikinya tinggi. Di sisi lain, 

saham menjadi tidak menarik jika risiko yang dirasakan tinggi. 

Penulis berpendapat bahwa jumlah uang beredar 

mempengaruhi pasar saham melalui pengaruhnya terhadap 

nilai moneter dan risiko yang dirasakan. Jumlah uang beredar 

mempengaruhi nilai moneter suatu saham melalui 

pengaruhnya terhadap tingkat bunga. Para penulis percaya 

bahwa pengetatan jumlah uang beredar meningkatkan tingkat 

bunga riil. Kenaikan tingkat bunga pada gilirannya akan 

menaikkan tingkat diskonto, yang akan menurunkan nilai 

saham seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli teori 

aktivitas nyata (real activity theorists). 

Dampak variabel makro sektor riil pada pengembalian 

ekuitas jauh lebih sulit untuk ditetapkan. Mukherjee dan Naka 

(1995), mengungkapkan bahwa ada hubungan kointegrasi dan 
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ditemukan hubungan positif antara produksi industri Jepang 

dan return saham. Namun, Cutler, Poterba, dan Summers 

(1989), menemukan bahwa pertumbuhan Produksi Industri 

secara signifikan berkorelasi positif dengan pengembalian 

saham riil selama periode 1926-1986, tetapi tidak pada sub-

periode 1946-85. Dalam konteks India, Bhattacharya dan 

Mukherjee (2002) mempelajari sifat hubungan kausal antara 

harga saham dan agregat makro untuk periode 1992- 93 sampai 

dengan 2000-2001. Hasil mereka menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan kausal antara harga saham dan variabel ekonomi 

makro. seperti jumlah uang beredar, pendapatan nasional dan 

tingkat bunga tetapi ada penyebab dua arah antara harga 

saham dan tingkat inflasi. Disamping hasil tersebut di atas, 

mereka juga menghasilkan penemuan adanya indeks produksi 

industri memberikan kontribusi kuat terhadap harga saham. 

Seperti dalam pembahasan di atas, literatur 

mengungkapkan pola sebab-akibat yang berbeda antara 

variabel-variabel ekonomi makro utama dan harga saham. 

Hubungan ini bervariasi di sejumlah pasar saham dan rentang 

waktu yang berbeda dalam literatur. Penulisan ini akan 

menambah literatur yang ada dengan memberikan hasil yang 

kuat, yang didasarkan pada lebih dari satu teknik, tentang 

hubungan sebab akibat untuk periode yang lebih lama, yaitu 

data triwulanan 12 tahun. 

Penelitian yang dilakukan Ahmed, Shahid (2008), dengan 

tujuan untuk  mengeksplorasi hubungan kausal antara harga 

saham dan variabel makro kunci yang mewakili sektor riil dan 

keuangan ekonomi India adalah bahwa variabel-variabel 

makro kunci, indeks produksi industri, ekspor, investasi asing 

langsung, jumlah uang beredar, nilai tukar, suku bunga, 

dengan menggunakan analisis yang didasarkan pada data 

triwulanan dari Maret 1995 hingga Maret 2007. Adapun 

Pendekatannya adalah kointegrasi Johansens dan uji kausalitas 

TY Granger yang telah diterapkan untuk mengeksplorasi 

hubungan sebab-akibat jangka panjang. Hasil penelitiannya 

adalah dengan menggunakan regresi kointegrasi menunjukkan 
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adanya hubungan jangka panjang antara Harga Saham dan FDI 

(Foreign Direct Investment); Harga Saham dan MS (Money 

Supply); Harga Saham dan IIP (Index of Industrial Production). 

Namun, kecuali untuk suku bunga dan ekspor, pola kointegrasi 

dan kausalitas Granger jangka panjang di setiap pasar 

menunjukkan pola diferensial. Pergerakan di NSE (National 

Stock Exchange) tidak berpengaruh terhadap nilai tukar dan IIP 

sedangkan pergerakan di BSE Sensex (Bombay Stock Exchange) 

tampaknya variabel-variabel tersebut menjadi penyebab. 

Dalam konteks ini, penting untuk disoroti bahwa komposisi 

NSE Nifty dan BSE Sensex berbeda satu sama lain. Nifty adalah 

indeks patokan yang terdiri dari 50 saham yaitu 50 saham 

perusahaan. Sensex, di sisi lain, adalah indeks yang terdiri dari 

30 saham perusahaan. Laju perubahan variasi dapat terjadi 

karena setiap saham dalam suatu indeks memiliki bobot indeks 

yang berbeda-beda pada setiap indeks. Dalam kasus jangka 

pendek, tidak ada dampak diferensial dari pola sebab akibat 

seperti yang ditunjukkan oleh fungsi dekomposisi varians dan 

respons impuls. Dalam hal ini, hasilnya menunjukkan bahwa 

NSE Nifty (National Stock Exchange) menyebabkan nilai tukar, 

ekspor, IIP dan jumlah uang beredar, juga suku bunga dan FDI 

menyebabkan NSE Nifty. Secara umum, pola ini berlaku juga 

dalam kasus BSE Sensex (Bombay Stock Exchange). 

Studi tersebut mengungkapkan bahwa pergerakan harga 

saham menyebabkan pergerakan di IIP (Index of Industrial 

Production), sehinga ini jelas menyiratkan bahwa harga saham 

memimpin aktivitas ekonomi riil. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa laju pertumbuhan sektor riil dipengaruhi oleh 

pergerakan harga saham. Salah satu penjelasan yang mungkin 

adalah bahwa pemain utama seperti FDI dan reksa dana sangat 

mengetahui rencana bisnis rumah industri besar sebelumnya. 

Penjelasan lain adalah permintaan saham yang lebih tinggi 

yang disebabkan oleh ekspektasi pertumbuhan yang positif. 

Permintaan yang lebih tinggi telah diciptakan oleh peningkatan 

partisipasi investor ritel domestik dan pedagang secara 

langsung atau melalui reksa dana karena pengembalian yang 
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diharapkan dalam peluang investasi alternatif seperti deposito 

bank, deposito di kantor pos, dll kurang dari pengembalian 

investasi yang diharapkan dalam saham. Selanjutnya, aliran 

masuk FDI telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir 

karena perkiraan pertumbuhan tingkat pengembalian investasi 

yang lebih tinggi di India dibandingkan dengan AS, UE, dan 

negara maju lainnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya 

perubahan dalam lingkungan perdagangan legal dan 

institusional. Studi ini juga mengungkapkan bahwa FDI 

memang menyebabkan pergerakan harga saham sedangkan 

pergerakan harga saham tidak berpengaruh signifikan 

terhadap FDI atau pengaruh kedua variable tesebut adala se 

arah dan bukan simultan atau timbal balik. Kaitan tesebut 

mungkin merupakan hasil dari pengaruh positif aliran masuk 

FDI terhadap ekspektasi terkait prospek pertumbuhan, 

pendapatan, dan laba sektor ini. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pergerakan harga saham tampaknya mempengaruhi 

arus ekspor, kemungkinan melalui pengaruhnya terhadap nilai 

tukar. Perlu dicatat bahwa pergerakan di Sensex dan Nifty 

menyebabkan perubahan nilai tukar setidaknya dalam jangka 

pendek. Salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian tersebut adalah bahwa pergerakan pasar saham di 

India tampaknya lebih didorong oleh kinerja industri di pasar 

domestik dari pada di pasar ekspor. Tampaknya secara intuitif 

benar karena segmen ekspor emiten besar adalah kecil kecuali 

sektor IT dan tekstil. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar tidak 

mempengaruhi BSE Sensex dan NSE Nifty sedangkan 

pergerakan di BSE Sensex dan NSE Nifty memang 

menyebabkan perubahan nilai tukar, sebagaimana yang terjadi 

antara variable FDI dan harga sama dimana keduanya 

berpengaruh se arah dan bukan simultan atau bukan timbal 

balik. Ini menunjukkan aliran masuk FDI yang besar dalam 

beberapa tahun terakhir ini menyebabkan masalah serius bagi 

sektor riil perekonomian. Pada Oktober, rupee (mata uang 

India) telah terapresiasi hampir 13 persen pada basis tahun ke 
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tahun terhadap greenback. Hampir 7,5 persen dari apresiasi ini 

terjadi di bulan April dan Mei. Dalam beberapa bulan terakhir, 

arus masuk FDI bersih telah meningkat - sekitar $5,7 miliar 

pada bulan Oktober itu sendiri. Pemotongan suku bunga Fed 

baru-baru ini kemungkinan besar akan memberikan dorongan 

lebih lanjut untuk arus masuk dan memberikan lebih banyak 

tekanan pada rupee. Salah satu kekhawatiran utama apresiasi 

rupee adalah pukulan ekspor yang diperkirakan akan terjadi. 

Hubungan antara jumlah uang beredar dan harga saham 

telah banyak dipelajari karena keyakinan bahwa perubahan 

jumlah uang beredar memiliki pengaruh langsung yang 

penting melalui perubahan portofolio, dan pengaruh tidak 

langsung melalui pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi riil, 

yang pada gilirannya didalilkan sebagai penentu fundamental 

harga saham. Namun, studi tersebut menunjukkan bahwa 

jumlah uang beredar tidak mempengaruhi pergerakan indeks 

pasar saham sedangkan suku bunga menyebabkan perubahan 

pada indeks saham. Penjelasan yang dimungkinkan adalah 

kurangnya pemahaman dari para pemain di pasar saham 

tentang keterkaitan yang kompleks antara jumlah uang beredar 

dengan biaya dan margin keuntungan industri. Lebih lanjut, 

pemain utama tidak dapat memprediksi kemungkinan 

pengaruh jumlah uang beredar dan tindakan moneter terkait 

dengan jumlah uang beredar yang diambil oleh FDI atau 

mereka tidak dapat membentuk ekspektasi mereka atas dasar 

perubahan jumlah uang beredar. Mengingat permintaan uang, 

ada hubungan terbalik langsung antara jumlah uang beredar 

dan tingkat bunga, maka pasar saham bereaksi terhadap 

jumlah uang beredar hanya jika hal itu menyebabkan 

perubahan tingkat bunga. Dapat disimpulkan bahwa langkah-

langkah kebijakan moneter yang mempengaruhi tingkat bunga 

sangat penting dalam mempengaruhi pasar saham yang terjadi 

di India 
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BAB II 
RISIKO 

 

 

 
Istilah risiko memiliki sangat banyak pengertian yang ada di 

dalamnya. Penggunaan yang sangat awal dari istilah kata risiko 

adalah sebagai sinonim dari kata bahaya dan itu jauh lebih tua, 

yang berarti potensi sumber bahaya sebagaimana Blount, Thomas 

(1661). Istilah risiko yang mengandung arti kemungkinan bahaya, 

Johnson (1755) termasuk kemungkinan kehilanganatau 

kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan. Willett (1901), 

ketidakpastian tentang kerugian yang menghubungkan risiko 

dengan ketidakpastian merupakan istilah yang lebih luas 

dibandingkan denga peluang atau probabilitas. Knight, Frank 

(1921), ketidakpastian yang terukur merupakan definisi dari risiko 

yang digunakan secara setara untuk hasil positif dan negatif dalam 

asuransi, risiko melibatkan situasi dengan hasil yang tidak 

diketahui tetapi distribusi probabilitas yang diketahui. Markovitz 

H (1952), volatilitas pengembalian investasi (volatility of return) 

merupakan kesetaraan antara risiko dan varians pengembalian 

pertama kali diidentifikasi dalam Portfolio Selection di bidang 

keuangan, volatilitas ini sering disamakan dengan risiko.  

Risiko yang timbul dari ketidakpastian tentang keuntungan 

bisnis komersial karena kejadian yang tidak diinginkan seperti 

perubahan selera, perubahan preferensi konsumen, pemogokan, 

peningkatan persaingan, perubahan kebijakan pemerintah, 

keusangan dll. Risko ini dikatakan sebagai Risiko Bisnis yang 

dikendalikan dengan menggunakan teknik manajemen risiko. 

Dalam banyak kasus, mereka dapat dikelola dengan langkah-

langkah intuitif untuk mencegah atau mengurangi risiko, dengan 

mengikuti peraturan atau standar praktik yang baik, atau dengan 

asuransi. Manajemen risiko perusahaan mencakup metode dan 

proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko dan 

menangkap peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan 

mereka. 
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Di bidang keuangan, risiko merupakan kemungkinan 

bahwa pengembalian aktual atas investasi akan berbeda dari 

pengembalian investasi yang diharapkan (expected return). Ini 

tidak hanya mencakup risiko penurunan (pengembalian di bawah 

ekspektasi, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian atau 

seluruh investasi awal), tetapi juga risiko naik (pengembalian yang 

melebihi ekspektasi). Dalam definisi Knight, risiko sering 

didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat diukur tentang 

keuntungan dan kerugian. Hal ini sangat berlawanan dengan 

ketidakpastian Knightian yang tidak dapat diukur. 

Pemodelan risiko keuangan menentukan risiko agregat 

dalam portofolio keuangan dan di dalam teori portofolio modern 

mengukur risiko dengan menggunakan varians (atau deviasi 

standar) dari harga aset. Ukuran risiko yang lebih baru akan 

mencakup nilai risikonya dan mengingat investor pada umumnya 

menghindari risiko sehingga investasi dengan risiko inheren yang 

lebih besar maka investasi harus menjanjikan pengembalian yang 

diharapkan lebih tinggi, Scott, David (2003). Di dalam manajemen 

risiko keuangan diperlukan adanya penggunaan instrumen 

keuangan untuk mengelola eksposur risiko. Hal ini termasuk 

penggunaan lindung nilai untuk mengimbangi risiko dalam 

berinvestasi. 

Selain risiko keuangan, terdapat risiko bisnis timbul dari 

ketidakpastian tentang keuntungan bisnis komersial. Risiko 

tersebut muncul karena kejadian yang tidak diinginkan seperti 

perubahan selera, perubahan preferensi konsumen, pemogokan, 

peningkatan persaingan, perubahan kebijakan pemerintah, 

keusangan dll. 

Risiko bisnis dapat dikendalikan dengan menggunakan 

teknik manajemen risiko. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat 

dikelola dengan langkah-langkah intuitif untuk mencegah atau 

mengurangi risiko dengan mengikuti peraturan atau standar 

praktik yang baik, atau dengan asuransi. Manajemen risiko 

perusahaan mencakup metode dan proses yang digunakan oleh 

organisasi untuk mengelola risiko dan mengambil peluang yang 

terkait dengan pencapaian tujuannya. 
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Selain penjelasan semua risiko di atas, terdapat risiko 

ekonomi. Di dalam risiko ini akan berkaitan dengan produksi, 

distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang muncul dari 

ketidakpastian tentang hasil ekonomi. Misalnya, risiko ekonomi 

adalah kemungkinan bahwa kondisi makroekonomi seperti nilai 

tukar, peraturan pemerintah, atau stabilitas politik akan 

memengaruhi investasi atau prospek perusahaan. 

Ada banyak bukti bahwa return saham biasa dan inflasi 

berhubungan negatif selama periode pasca-1953. Zvi Body, Jeffrey 

Jaffe dan Gershon Mandelker, Charles Nelson, dan artikel saya 

dengan G. Wil liam Schwert mendokumentasikan hubungan 

negatif antara pengembalian saham dan komponen inflasi yang 

diharapkan dan tidak terduga. Hasil ini membingungkan 

mengingat kebijaksanaan yang diterima sebelumnya bahwa saham 

biasa, yang mewakili kepemilikan pendapatan yang dihasilkan 

oleh aset riil, harus menjadi lindung nilai terhadap inflasi. 

Makalah ini mencoba menjelaskan hal tersebut hubungan anomali 

return saham-inflasi. 

Data tersebut konsisten dengan hipotesis bahwa hubungan 

negatif antara return saham dan inflasi merupakan proksi untuk 

hubungan positif antara return saham dan variabel riil yang 

merupakan penentu yang lebih mendasar dari nilai ekuitas. 

Hubungan return saham-inflasi negatif disebabkan oleh hubungan 

negatif antara inflasi dan aktivitas riil yang selanjutnya dijelaskan 

oleh akombinasi teori permintaan uang dan teori kuantitas uang. 

Seperti yang diprediksi oleh hipotesis efek proksi, semakin banyak 

anomali dari hubungan return-inflasi saham menghilang ketika 

variabel riil dan ukuran inflasi yang diharapkan dan tidak terduga 

digunakan untuk menjelaskan return saham. 

 
A. Risiko Investasi 

Sering kali kita menjumpai di pasar modal, bahwa 

pelaku pasar/investor dalam melakukan investasinya tidak 

hanya pada satu sekuritas saham, tetapi berbagai saham 

menjadi koleksi investasinya dan dengan tingkat risk and 

return yang berbeda. Investasi dengan tingkat risiko yang 
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berbeda sering kali dibentuk dalam model investasi portofolio 

dengan tujuan untuk memaksimalkan tingkat pengembalian 

investasi/ return dan meminimalisir kemungkinan terjadinya 

volatilitas dan kerugian. Teori portofolio modern/ Modern 

Portfolio Theory (MPT) akan menggunakan teknik statistik 

untuk menentukan batas efisien yang menghasilkan risiko 

terendah untuk tingkat pengembalian tertentu. Dengan 

menggunakan konsep teori tersebut, maka berbagai aset akan 

digabungkan dalam portofolio berdasarkan pengukuran 

statistik seperti deviasi standar dan korelasi. 

Investasi yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal 

perlu diketahui tingkat peringatan bahayanya, sehingga 

mereka harus mengetahui peringatan sejak awal dengan cara 

mengetahui korelasi antara antara tingkat bahaya yang 

ditimbulkan dalam berinvestasi dan kinerja investasinya. Hal 

seperti itu sering disebut sebagai tradeoff pengembalian risiko 

(The Risk-Return Trade-off). Pengorbanan oleh investor atas 

prinsip risk and return, dengan menyatakan bahwa semakin 

tinggi risiko (risk) suatu investasi akan semakin tinggi imbalan 

hasil investasinya (return) dan sebaliknya. Dengan 

menggunakan prinsip seperti itu, maka tingkat ketidakpastian 

(risk) yang rendah akan dikaitkan dengan potensi 

pengembalian investasi (return) yang rendah dan tingkat 

ketidakpastian yang tinggi dengan potensi return yang tinggi. 

Menurut tradeoff pengembalian risiko terhadap nilai yang 

diinvestasikan akan dapat menghasilkan tingkat keuntungan 

yang lebih tinggi dengan ketentuan investor akan menerima 

kemungkinan tingkat kerugian yang lebih tinggi. 

 
B. Keterkaitan antara Analisis Fundamental Makro dan Mikro  

Dalam melakukan analisis penilaian saham, investor bisa 

melakukannya dengan cara atau proses ―top-down‖, seperti 

yang diungkapkan oleh Reilly and Brown, (2003:370), 

Tandelilin, (2001:208). Proses penilaian secara top-down yang 

dimaksudkan dapat di lihat pada tahapan sebagai berikut. 
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(1) 

Analisis Ekonomi dan Pasar Modal 

Tujuannya: menentukan alokasi investasi di suatu negara 

 

(2) 

Analisis Industri 

Tujuannya: Berdasarkan Analisis Ekonomi dan 

pasar menentukan prospek industri 

 

(3) 

Analisis Perusahaan dan 

Stock: Tujuannya, menen- 

tukan perusahaan dan  

stock undervalue  

 

Penjelasan adanya keterkaitan di dalam proses penilaian 

secara top-down seperti proses di atas adalah dimulai dari 

analisis ekonomi makro yang menggunakan variabel inflasi 

dan money supply.  

Inflasi merupakan salah satu dari indikator ekonomi 

makro yang memiliki pengaruh bagi investor di pasar modal. 

Pengaruh yang dimaksudkan adalah peningkatan inflasi secara 

relatif merupakan sinyal negatif bagi pemodal di pasar modal. 

Penjelasannya adalah inflasi akan meningkatkan pendapatan 

dan biaya perusahaan. Jika peningkatan biaya produksi lebih 

tinggi daripada peningkatan harga yang dapat dinikmati oleh 

perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun 

(Tandelilin, 2001:214). Dengan demikian, kenaikan inflasi akan 

berpengaruh pada kenaikan risiko saham dan akan 

menurunkan harga saham yang diproksikan ke dalan stock 

returns.  

Selain inflasi sebagai indikator ekonomi makro adalah 

money supply. Menurut teori kuantitas di dalam Boediono (1994) 

inflasi bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang 

beredar (money supply) baik uang kartal maupun giral. 

Penambahan uang beredar di dalam teori tersebut diibaratkan 
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sebagai bahan bakar bagi api inflasi, tetapi sebaliknya apabila 

tidak ada penambahan uang beredar dengan sendirinya inflasi 

akan berhenti. 

Dua penjelasan variabel makro diatas memperlihatkan 

pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan dan pada akhirnya 

akan berpengaruh juga terhadap apresiasi sahamnya di pasar 

modal. Hal tersebut dipandang oleh investor di pasar modal 

sebagai informasi yang dapat menentukan apresiasi harga 

saham dan oleh Fama (1965), (1970) informasi tersebut sebagai 

variabel untuk merumuskan tiga klasifikasi bentuk pasar 

modal yang efisien di dalam capital market theory. 

 
C. Manajemen Risiko (Risk Management) 

Di dalam manajemen risiko, hal-hal yang perlu 

dilakukan tindakan adalah melakukan identifikasi, evaluasi, 

dan prioritas risiko (didefinisikan dalam ISO 31000 sebagai efek 

ketidakpastian pada tujuan) yang diikuti dengan penerapan 

dan ketersediaan sumber daya yang terkoordinasi dan 

ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengontrol 

kemungkinan atau dampak dari peristiwa yang tidak 

menguntungkan atau untuk memaksimalkan realisasi peluang, 

Hubbard, Douglas (2009). 

Berbagai sumber risiko dapat berasal dari ketidakpastian 

di pasar internasional, ancaman dari kegagalan proyek (pada 

setiap fase dalam desain, pengembangan, produksi, atau 

keberlanjutan siklus hidup), kewajiban hukum, risiko kredit, 

kecelakaan, penyebab dan bencana alam, serangan yang 

disengaja dari pihak lain atau dari musuh, peristiwa yang tidak 

pasti atau tidak dapat diprediksi. Ada dua jenis peristiwa yaitu 

peristiwa negatif dapat diklasifikasikan sebagai risiko 

sedangkan peristiwa positif diklasifikasikan sebagai peluang. 

Standar manajemen risiko telah dikembangkan oleh berbagai 

lembaga, termasuk Institut Manajemen Proyek, Institut Standar 

dan Teknologi Nasional, masyarakat aktuaria, dan standar ISO, 

ISO/IEC Guide 73:2009 (2009), ISO/DIS 31000 (2009). 

Manajemen risiko dalam pelaksanaannya menggunakan 



38 
 
 

metode, definisi dan tujuan. Terkait dengan beberapa hal 

tersebut sangat bervariasi sesuai dengan apakah metode 

manajemen risiko dalam konteks manajemen proyek, 

keamanan, teknik, proses industri, portofolio keuangan, 

penilaian aktuaria, atau kesehatan dan keselamatan publik. 

Strategi untuk mengelola ancaman (ketidakpastian 

dengan konsekuensi negatif) biasanya mencakup menghindari 

ancaman, mengurangi efek negatif atau kemungkinan 

ancaman, mengalihkan semua atau sebagian ancaman ke pihak 

lain, dan bahkan mempertahankan beberapa atau semua 

potensi atau konsekuensi aktual dari ancaman tertentu. 

Kebalikan dari strategi ini dapat digunakan untuk menanggapi 

peluang (keadaan masa depan yang tidak pasti dengan 

manfaat). 

Dalam manajemen risiko yang ideal, proses pembuatan 

prioritas diikuti di mana risiko dengan kerugian (atau dampak) 

terbesar dan kemungkinan terbesar yang akan terjadi harus 

ditangani terlebih dahulu. Risiko dengan probabilitas kejadian 

yang lebih rendah dan kerugian yang lebih rendah ditangani 

dalam urutan menurun. Dalam praktiknya, proses menilai 

risiko secara keseluruhan bisa jadi sulit, dan menyeimbangkan 

sumber daya yang digunakan untuk memitigasi antara risiko 

dengan probabilitas kejadian tinggi tetapi kerugian lebih 

rendah, versus risiko dengan kerugian tinggi tetapi probabilitas 

kejadian lebih rendah sering kali terjadi kesalahan dalam 

menanganinya. 

Manajemen risiko tidak berwujud mengidentifikasi jenis 

risiko baru yang memiliki kemungkinan 100% akan terjadi, 

tetapi diabaikan oleh organisasi karena kurangnya kemampuan 

melakukan identifikasi. Risiko keterlibatan proses dapat 

menjadi masalah ketika prosedur operasional yang tidak efektif 

diterapkan. Risiko ini secara langsung akan berakibat kepada 

menguranginya produktivitas pekerja, menurunkan efektivitas 

biaya, profitabilitas, layanan, kualitas, reputasi, nilai merek, 

dan kualitas laba. Manajemen risiko tidak berwujud 

memungkinkan manajemen risiko untuk menciptakan nilai 
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langsung dari identifikasi dan pengurangan risiko yang 

mengurangi produktivitas. 

Biaya peluang (opportunity cost) merupakan tantangan 

unik bagi manajer risiko. Sulit untuk menentukan kapan harus 

menempatkan sumber daya untuk manajemen risiko dan 

kapan menggunakan sumber daya itu untuk ditempatkan di 

tempat lain. Hal yang perlu ditekankan di dalam manajemen 

risiko yang ideal adalah meminimalkan pengeluaran (atau 

tenaga kerja atau sumber daya lain) dan juga meminimalkan 

efek negatif dari risiko. Risiko didefinisikan sebagai 

kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak 

negatif terhadap pencapaian suatu tujuan. Oleh karena itu, 

ketidakpastian merupakan aspek kunci dari risiko. Setiap 

perusahaan mungkin memiliki komponen pengendalian 

internal yang berbeda, yang mengarah pada hasil yang berbeda 

pula.  

Metode yang dapat dilakukan di dalam manajemen 

risiko, sebagian besar terdiri dari elemen-elemen yang 

berurutan sebagai berikut. 

1. Identifikasi ancaman 

2. Menilai tingkat kerentanan aset yang dinilai penting 

terhadap adanya ancaman tertentu. 

3. Tentukan risikonya (yaitu kemungkinan yang diharapkan 

dan konsekuensi dari jenis ancaman tertentu terhadap aset 

tertentu). 

4. Identifikasi cara untuk mengurangi risiko tersebut. 

5. Prioritaskan langkah-langkah pengurangan risiko 

Organisasi Internasional untuk Standardisasi/ 

International Organization for Standardization (ISO) 

mengidentifikasi prinsip-prinsip yang perlu dilakukan 

dalam manajemen risiko berikut: 

a. Ciptakan nilai - sumber daya yang dikeluarkan untuk 

mengurangi risiko harus lebih kecil daripada 

konsekuensi kelambanan 

b. Menjadi bagian integral dari proses organisasi 

c. Jadilah bagian dari proses pengambilan keputusan 
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d. Secara eksplisit membahas ketidakpastian dan asumsi 

e. Jadilah proses yang sistematis dan terstruktur 

f. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia 

g. Jadilah orang yang menarik 

h. Pertimbangkan faktor manusia 

i. Bersikaplah transparan dan inklusif 

j. Bersikaplah dinamis, berulang, dan tanggap terhadap 

perubahan 

k. Mampu melakukan peningkatan dan peningkatan 

berkelanjutan 

l. Dilakukan evaluasi secara terus menerus atau secara 

berkala 

 
Manajemen risiko tekait dengan perusahaan 

multinasional / multinational corporations (MNCs) sangat 

penting untuk melindungi risiko (hedge the risk). Kemampuan 

untuk melindungi risiko pergerakan nilai tukar sangat penting 

bagi perusahaan mana pun, dan penggunaan derivatif mata 

uang asing / foreign currency derivatives (FCDs) yang di nilai 

signifikan di antara perusahaan multinasional (MNCs). 

Penggunaan FCDs meningkat secara substansial pada tahun 

1990-an. Bank of International Settlements (BIS) melaporkan 

bahwa antara Maret 1995 dan 1998 saja, nilai nosional bruto 

dari kontrak valuta asing yang beredar, over-the counter (OTC), 

naik 43%. Selanjutnya, perusahaan secara teratur yang 

melaporkan tentang penggunaan FCDs signifikan terjadi dan 

tersebar sangat luas. Misalnya, Hewlett-Packard melaporkan 

miliaran kontrak valuta asing yang masih beredar terkait 

dengan lebih dari 30 mata uang asing dalam laporan tahunan 

mereka. Diskusi yang dilakukan di berbagai manajemen 

menyatakan bahwa Hewlett-Packard melakukan lindung nilai 

(hedges) terhadap efek pergerakan mata uang pada neraca dan 

laporan laba rugi mereka. Dalam berbagai studi terlihat ke arah 

berusaha untuk menentukan apakah penggunaan FCDs 

tersebut konsisten dengan hipotesis underinvestment. Masalah 

kurangnya investasi untuk perusahaan multinasional terjadi 
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ketika pergerakan nilai tukar mengurangi arus kas dan dengan 

demikian menurunkan kemampuan perusahaan untuk 

mendanai investasi yang baik. Terdapat juga studi yang 

melakukan pengujian dua implikasi dari alasan untuk lindung 

nilai (hedges) yang tidak tercakup dalam pekerjaan sebelumnya 

dan khusus untuk MNCs. Pertama, perusahaan multinasional 

dengan eksposur yang lebih besar terhadap nilai tukar dari 

investasi asing, dibandingkan dengan mereka yang memiliki 

eksposur dari penjualan luar negeri, akan lebih melakukan 

lindung nilai (hedges). Kedua, perubahan dalam posisi 

penjualan dan investasi asing perusahaan mempengaruhi 

posisi lindung nilai mereka, yaitu, perusahaan 

mengoordinasikan strategi lindung nilai dan investasi mereka. 

Terdapat juga studi ekonometrik dimana telah 

melakukan penelitian tentang bagaimana aktivitas lindung nilai 

(hedges) mempengaruhi penilaian perusahaan dan bagaimana 

karakteristik perusahaan mempengaruhi keputusan mereka 

untuk melakukan lindung nilai, tetapi studi tersebut tidak 

mengeksplorasi semua implikasi dari masalah kurangnya 

investasi. Dalam studinya telah menemukan bahwa 

penggunaan FCDs konsisten dengan model perilaku 

perusahaan yang memprediksi perusahaan akan melakukan 

lindung nilai (hedges) terhadap risiko arus kas untuk mengatasi 

masalah underinvestment. Hipotesis yang diturunkan dalam 

studi tersebut, yang pertama kali diajukan oleh Froot, 

Scharfstein, dan Stein (1993), dengan menyatakan bahwa 

perusahaan melindungi risiko karena pasar modal yang tidak 

sempurna, misalnya terdapat biaya agensi, mengurangi 

kemampuan mereka untuk memenuhi semua peluang investasi 

yang menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha 

melindungi arus kas internal mereka dari risiko. Froot et. al. 

menunjukkan bahwa perusahaan menciptakan nilai melalui 

investasi yang menguntungkan, dan untuk membuat investasi 

yang menguntungkan, perusahaan pertama-tama melihat dana 

yang dihasilkan secara internal. Karena pembiayaan eksternal 

untuk investasi, hutang atau ekuitas, memiliki kecenderungan 
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mahal maka perusahaan akan dipaksa untuk memotong 

investasi jika arus kas internal tidak mencukupi.  

Oleh karena itu, perusahaan menggunakan strategi 

lindung nilai keuangan, seperti FCDs, untuk melindungi 

investasi yang meningkatkan nilai, atau menguntungkan secara 

kompetitif. Secara khusus, Froot et. al. model memprediksi 

bahwa MNCs menetapkan posisi lindung nilai untuk 

mengurangi dampak pergerakan nilai tukar pada arus kas yang 

digunakan untuk investasi masa depan. Artinya, ada hubungan 

langsung antara aktivitas investasi dan aktivitas hedging. 

Menggunakan FCDs sebagai proksi untuk aktivitas lindung 

nilai valuta asing dari perusahaan multinasional, studi yang 

dilakukannya memperluas literatur sebelumnya di area 

tersebut dengan secara langsung menguji implikasi dari Froot 

et. al. model. 

Contoh hubungan yang diprediksi adanya hubungan 

diantara kedua variabrl di atas dapat ditemukan dalam laporan 

tahunan Merck & Co., Inc. Laporan perusahaan untuk tahun 

1996, satu tahun yang termasuk dalam studi ini, berisi 

pernyataan berikut mengenai tujuan aktivitas lindung nilai 

mata uang asing mereka: 

Sebagian besar arus kas perusahaan yang menggunakan 

mata uang asing, mengandalkan arus kas berkelanjutan yang 

dihasilkan dari sumber asing untuk mendukung komitmen 

jangka panjangnya terhadap penelitian dan pengembangan 

berbasis dolar AS. Sejauh nilai dolar dari arus kas berkurang 

sebagai akibat dari penguatan dolar, kemampuan perusahaan 

untuk mendanai penelitian dan inisiatif strategis berbasis dolar 

lainnya pada tingkat yang konsisten mungkin bisa terganggu. 

Untuk melindungi dari penurunan nilai arus kas mata uang 

asing, perusahaan telah menerapkan program lindung nilai 

neraca dan pendapatan untuk melindungi sebagian dari risiko 

tersebut. 

Meskipun Froot et. al. model, sulit untuk diuji secara 

langsung, karena memerlukan ukuran dari tingkat investasi 

yang diharapkan perusahaan, dalam studinya melanjutkan 
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penelitian tentang pertanyaan ini dengan menguji implikasi 

dari hasil model. Aktivitas lindung nilai perusahaan 

multinasional A.S. dianalisis, termasuk penggunaan FCDs 

secara terperinci menurut wilayah geografis. Hasilnya 

memberikan beberapa dukungan untuk hipotesis 

underinvestment terkait dengan aktivitas lindung nilai 

perusahaan multinasional. Bukti dari sampel yang 

dilakukannya mengungkapkan bahwa hipotesis 

underinvestment konsisten dengan aktivitas lindung nilai 

perusahaan multinasional yang model Froot et. al. 

memprediksi akan paling banyak melakukan lindung nilai - 

MNCs dengan eksposur terbesar mereka terhadap risiko nilai 

tukar melalui produksi atau investasi asing mereka. Lebih 

lanjut, data yang lebih rinci dari wilayah geografis dan 

penggunaan yang umum dengan estimasi Kuadrat Terkecil 

(Least-Squares) yang layak memberikan bukti untuk 

mendukung implikasi utama dari masalah kurangnya investasi, 

dimana perusahaan mengorganisir aktivitas investasi dan 

lindung nilai. 

Hal yang tidak kalah menariknya juga melakukan 

pengelolaan risiko pada saat melakukan pembentukan 

portofolio. Meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan 

membuat manajemen risiko dengan menggunakan opsi 

menjadi area yang semakin menarik, terutama dalam 

pengendalian dan pengurangan risiko. Baru-baru ini, persepsi 

tentang peluang yang akan diperoleh dengan opsi mulai 

muncul yang berasal dari karya Merton, Scholes dan Gladstein 

(1978; 1982), di sana terdapat literatur substansial mengenai 

manfaatnya, di mana temuan yang paling konsisten tampaknya 

adalah bahwa saham dan opsi dapat digabungkan untuk 

memberikan hasil finansial yang tidak terbatas, yang 

memberikan keinginan untuk menggunakan strategi tersebut. 

Selain itu, dan dalam kaitannya dengan investor institusional, 

memperluas rangkaian peluang investasi dari yang disebut aset 

tradisional ke derivatif, menimbulkan pertanyaan penting bagi 

manajemen dan kinerja portofolio investasi. Di satu sisi, ini 
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menawarkan peluang baru untuk melindungi nilai risiko 

mereka, di sisi lain, hal ini mempertanyakan sebagian besar 

metodologi yang digunakan sejauh ini dalam evaluasi kinerja. 

Sejak artikel Markowitz (1952), sebagian besar kontribusi 

untuk analisis portofolio telah berkaitan dengan langkah-

langkah pengembalian risiko untuk mendapatkan 

pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, di mana risiko 

diukur dengan deviasi standar pengembalian atau kovarian 

(beta) dari portofolio dengan portofolio indeks. Dengan cara 

ini, kinerja portofolio di berbagai tingkat risiko dapat 

dilakukan, setidaknya secara teoritis, dievaluasi dan 

dibandingkan secara lebih definitif. Namun, pertimbangan 

risiko dan laba secara simultan menghadapi masalah trade-off 

yang membutuhkan pengetahuan tentang preferensi investor. 

Masalah ini pertama kali dipecahkan oleh Treynor (1965) dan 

Sharpe (1966) dengan pengembangan ukuran kinerja 

keseluruhan yang berhubungan, secara bersamaan, kelebihan 

pengembalian dan risiko portofolio. Namun, kedua ukuran 

tersebut memberikan kinerja relatif, yang berguna untuk tujuan 

pemeringkatan portofolio saja. Kemudian, Jensen (1968) 

mengusulkan ukuran kinerja absolut, intersep regresi α, yang 

diberikan oleh versi ex-post dari CAPM. 

Meskipun banyak digunakan secara luas, namun tidak 

sedikit yang juga melakukan kritikan. Salah satu kritik pertama 

yang ditunjukkan berkaitan dengan pilihan 

pengganti/benchmark. Menurut CAPM, apa yang disebut 

portofolio pasar harus menjadi standar perbandingan yang 

alami, karena tidak ada ukuran pasti yang dapat dihitung dari 

portofolio (pasar) semacam itu, biasanya seseorang 

menggunakan proxy (indeks) sebagai pengganti/benchmark. 

Dalam konteks ini, Roll (1978; 1980; 1981), salah satu kritikus 

utama penggunaan CAPM secara empiris dalam evaluasi 

kinerja, berpendapat bahwa proksi yang tidak efisien 

membiaskan perkiraan kinerja yang dihasilkan. Juga Merton, 

Scholes dan Gladstein (1978; 1982) dan Bookstaber dan Clarke 

(1981; 1985) menggambarkan masalah yang terkait dengan 
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mengevaluasi portofolio opsi berdasarkan Capital Market Line 

(CML) dan Security Market Line (SML), dengan menunjukkan 

bahwa tradisional ukuran Sharpe dan Treynor dapat 

memberikan bias yang signifikan.  

Mengingat adanya keterbatasan, sehingg beberapa 

penulis mengusulkan model lognormal alternative, 

Runbinstein (1976), dan pendekatan semivarian, Lewis (1990), 

yang mengasumsikan bahwa risiko naik dan turun tidak 

dipandang sebagai unsur suka atau tidak suka yang sama. 

Selain itu, dengan memperhatikan bahwa beberapa investor 

mungkin memiliki preferensi untuk skewed returns, disarankan 

bahwa portofolio harus dianalisis berdasarkan tiga momen 

pertama distribusi pengembalian, Kraus dan Litzenberger 

(1976). Namun, dengan membandingkan pengembalian 

portofolio yang dikelola dengan pengembalian portofolio 

benchmark, model seperti itu, secara umum, tidak memberikan 

hasil yang akurat. Penulis lain, Brooks (1991) mengusulkan 

penggunaan teknik dominasi stokastik untuk tujuan evaluasi 

kinerja.  

 

D. Risiko Saham 

Penjelasan tentang risiko akan dimulai dari istilah risiko. 

Risiko memiliki berbagai macam pengertian, baik di dalam 

lingkungan bisnis maupun lingkungan kehidupan sehari-hari. 

Di dalam Harington and Niehaus (2003) risiko digunakan 

untuk menjelaskan situasi adanya ketidakpastian terhadap 

hasil yang akan diperoleh. Ruang lingkup risiko ini terjadi pada 

financial assets yang berisiko yang disebut sebagai risky assets, 

dan realisasi return ke depan yang mengandung ketidakpastian 

(uncertainty), seperti halnya yang terjadi pada sekuritas saham 

di pasar modal yang memiliki tingkat volatilitas dan di 

dalamnya terdapat risiko.   

Sebagaimana penjelasan di atas tentang luasnya 

pengertian risiko, untuk selanjutnya Marshall (2001), dalam 

kaitannya dengan definisi risiko berpendapat bahwa tidak ada 

definisi tunggal yang sempurna terhadap risiko dan 
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selanjutnya mendefinisikannya: risk as mean outcome, yang 

merupakan suatu kejadian atau peristiwa terhadap hasil yang 

diharapkan yang tidak sesuai secara aktual; Risk as Variance in 

Outcome adalah bahwa risiko dapat ditunjukkan secara statistik 

sebagai variance atau standard deviation dari hasil investasi yang 

telah dijelaskan di dalam paragraf di atas. 

 Pengelolaan risiko di dalam kasus risiko ini adalah 

mengurangi variance antara ekspektasi dan potensi hasil yang 

diperoleh; Risk as Catastrophic Downside, yang merupakan risiko 

sebagai akibat dari adanya suatu bencana; dan Risk as Upside 

Opportunity adalah munculnya suatu risiko akibat dari hilang 

atau lepasnya sesuatu atau beberapa peluang yang ada. 

Selanjutnya, Marshall, mengintegrasikan antara tujuan 

operasional, tujuan bisnis, dan komponen risiko sebagai 

berikut. 

1. Tujuan operasional efisiensi dengan mengintegrasikannya 

ke dalam tujuan bisnis yaitu pengurangan biaya (cost 

reduction) dan konsentrasi komponen risikonya adalah 

berbagai kerugian yang telah diperkirakan (expected losses). 

2. Tujuan operasional perubahan manajemen (change 

management) dengan mengintegrasikannya ke dalam tujuan 

bisnis yaitu pertumbuhan / growth dan konsentrasi 

komponen risikonya adalah berbagai kerugian yang tidak 

terduga (unexpected losses). 

3. Tujuan operasional internal control dengan 

mengintegrasikannya ke dalam tujuan bisnis seperti efisien 

di dalam hal penggunaan modal (fficient use to capital) dan 

konsentrasi pada komponen risikonya adalah berbagai 

kerugian dari adanya bencana (catastrophic losses). 

4. Tujuan operasional opportunism dengan 

mengintegrasikannya ke dalam tujuan bisnis peningkatan 

pendapatan (revenues increase) dan konsentrasi pada 

komponen risikonya adalah berbagai kerugian dari 

membalik atau hilangnya potensi yang ada (upside potential). 
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Yang perlu dicermati dari istilah risiko adalah terdapat 

perbedaan yang tipis antara risiko dan ketidakpastian (risk and 

uncertainty) sehingga diperlukan adanya kategori khusus dari 

risiko.  

Typology of risk exposures oleh Grouhy, Galai, and Mark 

(2001) membuat schematic presentation dengan membuat 

kategori risiko dalam lembaga keuangan tidak terkecuali 

perbankan adalah market risk dan credit risk. Market risk sendiri 

mempunyai pengertian risiko yang timbul akibat adanya 

perubahan harga-harga pasar financial assets yang 

pengukurannya dapat dilakukan terhadap benchmark index atau 

market portfolio dan yang dimaksudkan dengan credit risk oleh 

Fabozzi and Modigliani (2003), Bessis (1998) adalah pengguna 

sekuritas (issuer atau borrower) yang tidak dapat memenuhi 

kewajibannya, dan risiko ini juga sering disebut sebagai default 

risk. Jorion (2001) mendefinisikan credit risk sebagai risiko secara 

spesifik, tetapi secara umum adalah adanya perubahan nilai 

dalam pasar dari suatu atau beberapa aset.  

Selain default risk, Fabozzi and Modigliani 

mengidentifikasi adanya purchasing power risk atau inflation risk, 

yang mengandung pengertian risiko sebagai akibat dari adanya 

inflasi sehingga daya beli masyarakat menjadi rendah, dan 

yang terakhir adalah risiko nilai tukar atau risiko nilai tukar 

mata uang domestik terhadap mata uang kuat asing (foreign 

exchange risk). Nilai tukar akan dapat mempengaruhi tiga 

dimensi di dalam dunia usaha adalah pertama, akan dapat 

mempengaruhi kinerja usaha dari sisi arus kas, kedua terhadap 

aset dan dimensi ketiga adalah kewajiban. Penjelasan tersebut 

merupakan landasan dasar dalam penggunaan variabel 

penelitian sensitivitas inflasi, money supply, risiko dan stock 

returns.  

Selanjutnya, risiko nilai tukar (foreign exchange risk) terdiri 

dari tiga jenis risiko. Pertama adalah risiko transaksi yang 

merupakan potensi naik turunnya arus kas perusahaan akibat 

dari perubahan nilai tukar. Kedua adalah risiko akuntansi yang 

juga disebut risiko konsolidasi dimana merupakan potensi 
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fluktuasi laba perusahaan dan sebagai akibatnya perusahaan 

harus melakukan penyesuaian terhadap rekening-rekening 

laporan keuangan akibat dari perubahan nilai tukar. Ketiga 

adalah risiko ekonomi yang merupakan potensi fluktuasi nilai 

perusahaan atau kekayaan pemegang saham akibat dari 

perubahan nilai tukar. Dengan kata lain, risiko ekonomi adalah 

berkaitan dengan potensi fluktuasi pada eksposur korporat 

atau eksposur korporat sendiri berupa nilai perusahaan 

ataupun kekayaan pemegang saham. Bagi perusahaan publik, 

eksposur korporat akan tercermin pada harga saham yang 

diperdagangkan di bursa efek, dan hal itu telah dikemukakan 

oleh Djohanputro (2004).  

Selain risiko ekonomi juga terdapat risiko politik dalam 

regulasi pemerintah dan dapat didefinisikan sebagai kejadian 

di negara tujuan (host) yang dapat mengganggu aliran kas 

perusahaan multinational, Hanafi (2006).  

Senada dengan Harington, Niehaus dan Marshall, 

tentang definisi risiko, Fabozzi and Modigliani juga 

berpendapat bahwa definisi risiko sangatlah luas sehingga sulit 

mendapatkan orang yang memiliki definisi yang sama. Untuk 

itu risiko dapat didefinisikan sebagai perbedaan nilai dari suatu 

sekuritas atau portofolio sekuritas yang akan datang dengan 

yang diharapkan atau diprediksikan, demikian yang 

diungkapkan oleh Fabozzi and Modigliani (2003). Hal inilah 

yang menjadikan landasan volatilitas harga yang diukur 

dengan deviasi standar mengandung risiko karena semakin 

volatile maka akan semakin tinggi variance (selisih antara actual 

dengan expected).  

Pandangan terhadap risiko dari sisi lain atas berbagai 

perkembangan bisnis saat ini, seperti adanya liberalisasi 

perekonomian dunia yang membawa kepada volatility of 

financial market akan meningkat atau memperketat persaingan 

dan diversifikasi yang dilakukan oleh berbagai usaha 

perbankan. Melihat kondisi tersebut, corporate governance 

merupakan risiko baru bagi investor, sebagaimana 

dikemukakan oleh Greuning and Bratanovic (2000). Semua 
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pemerintahan akan berharap dengan liberalisasi perekonomian 

dunia untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dan ekonomi. 

Hal tersebut akan memberikan dampak pada peningkatan 

peredaran uang (money supply) dan juga akan berdampak pada 

risk & return suatu investasi. 

Pandangan risiko yang lain oleh Reilly and Brown, 

(2003:19,23) yang mengatakan bahwa premi risiko merupakan 

required rate of return yang melebihi dari Nominal Risk-Free Rate 

(NRFR) oleh investor sebagai akibat dari adanya 

ketidakpastian, baik kuantitas maupun waktu ekspektasi 

return. Premi risiko suatu sekuritas saham atau premi risiko 

portofolio sekuirtas saham di dalam Security Market Line (SML) 

atau Capital Market Line (CML) adalah penyebab perubahan 

risiko investasi akibat dari perubahan salah satu sumber risiko 

(risiko fundamental) dan hal itu secara khusus akan dibahas 

kemudian. Required rate of return di dalam premi risiko secara 

keseluruhan akan ditentukan oleh (1) variabel makro sebagai 

investment opportunity yang berkaitan dengan pertumbuhan (2) 

variabel yang mempengaruhi NRFR yang meliputi inflasi, dan 

(3) rate of return ditentukan oleh premi risiko.  

Penjelasan diatas merupakan landasan dasar 

pengembangan hipotesis sensitivitas inflasi dalam 

pengaruhnya, baik terhadap risiko maupun return, sedangkan 

tingkat suku bunga bebas risiko (risk-free rate) di dalam premi 

risiko merupakan variabel kontrolnya. Premi risiko dapat 

disederhanakan menjadi fungsi dari systematic risk atau dapat 

dituliskan menjadi, f (systematic risk / β), juga merupakan 

fungsi dari risiko bisnis, risiko keuangan, risiko likuiditas, 

risiko nilai tukar, risiko Negara, Thompson II (1976) di dalam 

Reilly and Brown (2003). 

Required rate of return sebagaimana penjelasan di atas 

dalam konteks portofolio yang effisien dapat dijelaskan:  

The expected rate of return on an efficient portfolio is equal to 

the risk less rate plus a risk premium that is equal to 
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multiplied by the portfolio‟s standard deviation, σp. Thus, the Capital 
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Market Line (CML) specifies a linear relationship between expected 

return and risk, with the slope of the CML being equal to the expected 

return on the market portfolio of risky stocks, Mr̂ , minus the risk free 

rate, Rfr , which is called the market risk premium, all divided by the 

standard deviation of returns on the market portfolio, σM.  Slop of the 

CML= 






 

M

RfM

σ

rr̂
, (Brigham, and Daves, 2004:86). 

 

Dari penjelasan di atas memperlihatkan bahwa Capital 

Market Line (CML) untuk invesrasi portofolio atau Security 

Market Line (SML) untuk investasi tunggal adalah merupakan 

hubungan yang linear antara ekspektasi return dengan 

risikonya, karena pada dasarnya baik CML maupun SML 

adalah merupakan garis kesembangan antara ekspektasi return 

dan risikonya. Pembahasan tentang pembentukan garis SML 

tersebut akan dibahas pada pembahasan khusus SML.   

Pembahasan konsep risiko lainnya adalah dengan 

deviasi standar (σ) yang menggunakan penghitungan atau 

didasarkan oleh data historis dan bukan data perkiraan 

skenario untuk masa yang akan datang. Hal tersebut telah 

dikemukakan oleh Bodie, Kane, and Marcus (2005) sebagai 

berikut. 
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  , dan penjelasan rumusan 

tersebut adalah. 

tr    =  return yang diperoleh pada waktu t, apakah 

dalam waktu hari, minggu, bulan atau tahun.  

r       =  rata-rata return histories sebagai pengganti dari 

expected return / E(r). 

n

1
  = setiap hasil histories dianggap sama-sama mungkin 

memiliki probabilitas 
n

1
. 
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1-n

n
 = untuk menghilangkan bias statistik dalam degree 

of freedom yang hilang di dalam estimasi variance. 

Formula di atas merupakan ukuran yang relevan untuk 

dipergunakan dalam penelitian ini dan itu sebagai dasar untuk 

melakukan pengukuran variabel risiko saham (volatilitas harga 

saham), karena data yang dipergunakan dalam formula 

tersebut adalah merupakan historical return. 

 
E. Sekuritas Bebas Risiko (Riskless Securities) 

Setiap investasi terdapat dua sisi yang saling terkait, 

adalah risiko dan tingkat pengembalian investasi (risk and 

return). Walaupun hal itu adalah benar bahwa tidak ada 

investasi yang sepenuhnya bebas dari semua kemungkinan 

risiko, namun terdapat sekuritas tertentu yang memiliki tingkat 

risiko praktis relative sangat kecil sehingga dianggapnya 

menjadi bebas risiko atau tidak berisiko. 

Investasi ke dalam sekuritas tanpa risiko tersebut sering 

menjadi dasar untuk menganalisis dan mengukur tingkat risiko 

investasi lainnya atau sebagai benchmarking. Jenis investasi ini 

menawarkan tingkat pengembalian investasi yang diharapkan 

(expected return) relatif sangat kecil karena adanya sebab 

investasinya tanpa risiko. Seringkali, tidak sedikit para investor 

akan melihat investasi sekuritas ini untuk menyimpan 

tabungan darurat atau untuk memegang aset yang perlu segera 

dilakukan pencairannya. Jenis investasi sekuritas tanpa risiko 

ini termasuk sertifikat deposito/certificates of deposits (CD), 

rekening pasar uang pemerintah, kalua di Amerika ada yang 

namanya U.S. Treasury bills yang merupakan tagihan Treasury 

Amerika Serikat yang jatuh temponya 30 hari umumnya. U.S. 

Treasury bills ini dipandang sebagai dasar keamanan 

berinvestasi yang bebas risiko untuk pemodelan keuangan 

(financial modeling). Ini didukung oleh kepercayaan penuh dari 

pemerintah AS. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 

mengingat waktu jatuh temponya yang relatif sangat singkat 

sehingga memiliki eksposur suku bunga minimal. 
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Di Amerika yang terkenal dengan sebutan, U.S. Treasury, 

termasuk didalamnya adalah Treasury bills, Treasury notes, dan 

Treasury bond, yang merupakan kewajiban utang yang 

diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam hal ini 

adalah Departemen Keuangan AS. Sekuritas pemerinah AS 

(US. Treasury) dianggap sebagai salah satu investasi teraman 

karena di dukung oleh kepercayaan penuh dan kredit dari 

pemerintah AS. Pendapatan dari US. Treasury mungkin 

dibebaskan dari pajak tetapi tidak dari pajak federal. 

Treasury bond, merupakan obligasi negara AS dimana 

dalam pelaksaaan membayar suku bunganya adalah tetap 

setiap enam bulan sampai jatuh tempo dan diterbitkan dalam 

jangka waktu 20 tahun atau 30 tahun. Apabila pemegang 

Treasury bond ingin menjualnya, maka bisa dilakukan sebelum 

waktu jatuh tempo. Adapun cara membelinya bisa dilakukan 

membeli melalui bank atau broker ataupun TreasuryDirect.  

 
F. Jenis Risiko Keuangan 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap 

investasi terdapat dua sisi yang saling terkait, adalah risiko dan 

tingkat pengembalian investasi (risk and return) atau tingkat 

keuntungan yang berbeda. Secara umum, risiko di dalam teori 

keuangan telah mengklasifikasikan risiko investasi yang 

berpotensi mempengaruhi nilai aset menjadi dua kategori, 

adalah risiko sistematis (systematic risk) dan risiko tidak 

sistematis (unsystematic risk). Secara umum juga, para investor 

dihadapkan kepada kedua risiko tersebut, risiko sistematis dan 

tidak sistematis. 

Penjelasan diantara risiko di atas, bahwa risiko 

sistematis, sering juga disebut sebagai risiko pasar, merupakan 

risiko yang dapat memengaruhi keseluruhan pasar ekonomi 

secara keseluruhan atau sebagian besar dari total pasar. Di 

dalam risiko pasar dapat dilihat akan terjadinya risiko 

kehilangan investasi karena faktor-faktor tertentu, seperti risiko 

politik dan risiko makroekonomi, yang mempengaruhi kinerja 

pasar secara keseluruhan. Risiko ini tidak dapat dengan mudah 
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dilakukan melalui diversifikasi portofolio. Adapun jenis risiko 

sistematis pada umumnya dapat mencakup risiko suku bunga, 

risiko inflasi, risiko penggunaan mata uang, risiko likuiditas, 

risiko negara, dan risiko sosiopolitik. 

Penjelasan di dalam risiko tidak sistematis (unsystematic 

risk), sering kali juga disebut sebagai risiko spesifik atau risiko 

idiosyncratic, merupakan kategori risiko yang hanya 

mempengaruhi industri atau sektor usaha tertentu. Risiko ini 

merupakan risiko kehilangan peluang investasi karena adanya 

berbagai barrier atau berbagai halangan ataupun bahaya 

terhadap perusahaan atau sektor di lingkungan industri. Yang 

termasuk dalam kategori ini, misalkan adanya perubahan 

dalam manajemen, penarikan kembali produk (recall), 

perubahan peraturan yang dapat menurunkan penjualan 

perusahaan, adanya pesaing baru di pasar yang berpotensi 

akan mengambil pangsa pasar dari perusahaan. Investor sering 

menggunakan diversifikasi untuk mengelola risiko yang tidak 

sistematis dengan berinvestasi pada berbagai aset. 

 
G. Capital Market Theory  

Di dalam kajian capital market theory akan ditemukan 

adanya pasar modal yang efisien, yakni harga sekuritas saham 

sebagai cermin dari the intrinsic value dan informasi lainnya 

yang terpublikasikan (Fama, 1965), (Fama, et. al, 1967), (Beaver, 

1968), (Ball, and Brown, 1968). Intrinsic value yang 

dimaksudkan adalah discount factor dari arus kas sekuritas 

saham. Besarnya discount factor sendiri akan bergantung pada 

risk-free rate yang tidak terlepas dari variabel makro inflasi, 

money supply, dan suku bunga yang nnatinya memerlukan 

pembahasan secara khusus. Sedangkan informasi yang 

terpublikasikan merupakan seluruh informasi yang berkaitan 

dengan emiten termasuk di dalamnya laporan keuangan yang 

dapat menghasilkan variabel mikro (fundamental emiten) 

berupa Price Earnings Ratio (P/E ratio), dan Market to Book Value 

(M/BV) yang juga diperlukan adanya pembahasan. Dengan 

demikian, pasar modal yang efisien di dalam capital market 
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theory adalah harga saham yang diproksikan ke dalam stock 

returns merupakan representasi baik dari intrinsic value maupun 

informasi yang terpublikasikan.  

Untuk hal-hal tersebut di atas, dapat menjadikannya 

sebagai landasan untuk pengujian variabel stock returns jika 

nantinya ada yang melakukannya. Hal itu dapat dijelaskan 

tentang terjadinya pengaruh antara variabel makro berupa 

sensitivitas inflasi, dan money supply, sedangkan variabel mikro 

berupa market to book value (M/BV), dan Price Earnings Ratio 

(P/E ratio), tingkat fluktuasi harga yang di dalamnya terdapat 

risiko saham (volatilitas harga) terhadap stock returns. 

Kajian pasar modal efisien terus dilakukan oleh Fama 

(1970; pp. 383-417), (1991:1575-1617), defines an efficient market as 

one in wich “security prices fully reflect all available information. Di 

dalam artikel original Fama (1970), membagi efficient market 

hypothesis (EMH) dan empirical tests of the hypothesis ke dalam 

tiga subhypotheses bergantung pada informasinya, yaitu (1) 

weak-form EMH, (2) semistrong-form EMH, (3) strong-form EMH. 

Empirical test sebagaimana yang telah dilakukan oleh Fama 

selanjutnya banyak mengilhami para peneliti dan para penulis. 

Untuk dapat mengetahui lebih jelas subhypotheses yang 

dihasilkan oleh Fama;  

Pertama Weak Form EMH, “the weak-form EMH assumes 

that current stock prices fully reflect all security market information, 

such as odd-lot transactions, block trades, and transaction by 

exchange specialists”.  

 

Karena itu berbagai asumsi yang merefleksikan harga 

saat ini adalah semua return masa lalu dan adanya informasi 

lain tentang security market. Hypothesis ini menyatakan bahwa 

rate of return masa lalu dan data pasar masa lalu hendaknya 

tidak memiliki hubungan dengan rate of return di masa yang 

akan datang (artinya rate of return harus independen). 

Selanjutnya hypothesis ini berpendapat bahwa keputusan 

apakah akan menjual atau membeli didasari pada rate of return 

dan data pasar masa lalu lainnya.  
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Kedua Semi-strong Form EMH, ―the semi-strong form 

EMH asserts that security prices adjust rapidly to the release of all 

public information; that is, current security prices reflect all public 

information”.  

 

Semi-strong hypothesis meliputi weak-form hypothesis 

karena semua informasi pasar diputuskan oleh weak-form 

hypothesis, seperti stock price, rate of return dan trading volume 

yang terpublikasikan. Public information juga meliputi semua 

informasi nonmarket ataupun market, seperti earnings, 

pengumuman dividen (dividend announcements), price-to-

earnings (P/E ratio) / PER, dividend yield (D/P) ratio, price to book 

value (P/BV) ratio atau M/BV, stock split, berita tentang 

perekonomian, berita tentang politik. Hypothesis ini 

menyatakan bahwa investor yang mendasari keputusan 

mereka pada berita sebagai informasi penting setelah 

terpublikasikan seharusnya tidak mendapatkan keuntungan di 

atas rata-rata dari transaksinya setelah disesuaikan dengan 

risiko. Hal tersebut terlebih lagi bahwa keputusan tentang 

biaya transaksi merupakan informasi yang juga telah 

terpublikasikan. 

Ketiga Strong Form EMH, ―the strong form EMH contends 

that stock prices fully reflected all information from public and private 

sources”.  

 

Artinya, tidak ada kelompok investor maupun 

perorangan investor yang memonopoli akses informasi relevan 

terhadap informasi stock prices. Kemudian hypothesis ini 

berpendapat bahwa tidak ada kelompok investor yang secara 

konsisten mendapatkan rate of return di atas rata-rata setelah 

disesuaikan dengan risiko. Srong-form EMH meliputi ke dua 

bentuk EMH sebelumnya yaitu weak-form dan semi-strong form. 

Lebih lanjut strong-form EMH menyampaikan asumsinya atas 

efficient market, dimana penyesuaian harga terhadap berita atau 

informasi yang terpublikasikan berada di dalam pasar 

sempurna (perfect market), yaitu semua biaya untuk 
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mendapatkan informasi adalah free dan setiap orang atau 

kelompok bisa mendapatkannya pada waktu yang sama.           

Dalam kaitannya dengan penggunaan variabel-variabel 

ekonomi makro, maka dalam capital market theory menyebutkan 

―only general economic state variables will influence the pricing of 

large stock market aggregates‖ (Chen, et. al, 1986). Teori pasar 

modal memperlihatkan bahwa berbagai variabel ekonomi 

makro terpilih secara umum berpengaruh pada harga sekuritas 

saham secara agregat yang dihasilkannya ke dalam indeks 

harga saham. 

Para peneliti pasar modal di Indonesia yang pernah 

menggunakan EMH antara adalah Husnan (2001:264) dengan 

mendefinisikan pasar modal efisien sebagai pasar yang harga 

berbagai sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang 

relevan. Peneliti lainnya adalah Hartono (2000:351-352) yang 

berpendapat bahwa bereaksinya harga yang cepat dan akurat 

untuk mencapai keseimbangan harga baru di dalam pasar 

modal sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia dan 

kondisi seperti itu merupakan pasar modal yang efisien. 

Francis and Taylor (1992) di dalam Manullang (2003), 

market efficiency adalah mengacu kepada percepatan 

penyesuaian financial asset sebagai refleksi dari semua informasi 

yang relevan terhadap terbentuknya nilai atau harga (market 

efficiency refers to the ability of financial assets to quickly adjust and 

reflect all informations that is relevant to value it‟s price). Hal yang 

sama oleh Bodie, Kane, and Marcus, (2005; 371) yang 

menyebutkan ―that stock already reflect all available information is 

referred to as the efficient market hypothesis (EMH)”.  

Bodie, Kane, and Marcus (2005: 373) sama seperti Fama 

(1970) yang membuat kategori the efficient market hypothesis 

(EMH) sangat detail sebagai berikut. 

The Weak-form Hypothesis is ―Asserts that stock prices 

already reflect all information that can be derived by examining 

market trading data such as the history of past prices, trading volume, 

or short interest. This version of the hypothesis implies that trend 

analysis is fruitless. Past stock price data are publicly available and 

virtually costless to obtain. The weak-form hypothesis holds that if 
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such data ever conveyed reliable signals about future performance, all 

investors already would have learned to exploit the signals. 

Ultimately, the signals lose their value as they become widely known 

because a buy signal, for instance, would result in an immediate price 

increase”. The Semi-strong form Hypothesis is “states that all 

publicly available information regarding the prospects of a firm must 

be reflected already in the stock price. Such information includes, in 

addition past prices, fundamental data on the firm‟s product line, 

quality of management, balance sheet composition, patents held, 

earning forecasts, accounting practices. If investors have access to 

such information from publicly available sources, one would expect it 

to be reflected in stock prices”. The Strong form Hypothesis is 

“version of the efficient market hypothesis states that stock prices 

reflect all information relevant to the firm, even including information 

available only to company insiders. This version of the hypothesis is 

quite extreme”.  

 

Di dalam Brigham, and Daves (2004: 175) dijelaskan 

bahwa pasar dikatakan efisien apabila harga saham akan secara 

cepat terefleksikan dari seluruh informasi yang tersedia. Di 

dalam financial theory dijelaskan juga tentang market efficiency 

yang di bagi menjadi tiga bentuk atau tingkatan yang 

dinyatakan secara singkat dan jelas sebagai berikut.  

Weak-form Efficiency:“The weak form of the efficient 

markets hypothesis (EMH) states that all information contained in 

past price movements is fully reflected in current market prices”. 

Semi strong-Form Efficiency: “the semi strong form of the EMH 

states that current market prices reflect all publicly available 

information”. Strong-form Efficiency: “the strong form of the EMH 

states that current market prices reflect all pertinent information, 

whether publicly available or privately held. If this holds, even insiders 

would find it impossible to earn consistently abnormal returns in the 

stock market”.  

 

Implikasi market efficiency, adalah dapat dijadikan sebagai 

kebijakan pendanaan (financial decision) yang merupakan salah 

satu dari fungsi manajemen keuangan. Selanjutnya adalah 
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selama stock prices telihat sebagai refleksi dari public information, 

maka sekuritas saham akan memiliki nilai yang wajar (to be 

fairly valued). 

Richard R. (1975:30-34), Fabozzi and Modigliani 

(2003:116) mengemukakan tentang market efficiency di dalam 

karakteristik operasional pasar modal yang di bagi menjadi 

dua, yang pertama, operationally (internally) efficient market 

adalah bagaimana investor memungkinkan mendapatkan jasa 

transaksi yang murah, dan yang kedua, a pricing (externally) 

efficient capital market yang menunjukkan dimana harga-harga 

pada setiap saat terefleksikan dari semua informasi ke publik 

dan relevan untuk penilaian sekuritas. Selanjutnya, Fabozzi, 

and Modigliani, yang mendasarkan pada perumusan Fama 

dengan mengklasifikasikan efisiensi harga pasar (classified the 

pricing efficiency of a market) ke dalam tiga bentuk;  

Pertama, Weak efficiency, “mean that the price of the 

security reflects the past price and trading history of the security”. 

Kedua, Semi-strong efficiency, “means that the price of the security 

fully reflects all public information, which includes but is not limited 

to historical price and trading patterns”. Ketiga, Strong efficiency 

“exists in a market where the price of a security reflects all 

information, whether or not it is publicly available”.    

           

Beberapa penulis mengisyaratkan bahwa pasar modal 

akan menjadi efisien, jika akurasi harga sekuritas terefleksikan 

dari adanya informasi fundamental. Meskipun demikian 

beberapa uji the efficient market hypothesis secara sederhana 

sepakat bahwa percepatan informasi dimasukkan ke dalam 

perubahan akurasi harga, tetapi tidak sepakat dengan bagian 

dari harga (Elton and Gruber, 2003:402). Selanjutnya, Elton and 

Gruber membagi tiga kategori di dalam the efficient market 

hypothesis. 

Pertama, ―Weak form test are tests of whether all 

information contained in historical prices is fully reflected in current 

prices”. Kedua, ―Semi strong form test of the efficient market 

hypothesis are tests of whether publicly available information is fully 
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reflected in current stock prices”, Ketiga, ―Strong form test of the 

efficient market hypothesis are tests of whether all information, 

whether public or private, is fully reflected in security prices and 

whether any type of investor can make an excess profit”.  

 

Dalam kaitannya dengan informasi yang 

terpublikasikan, pelaku pasar di dalam mengambil keputusan 

investasi sangatlah bergantung pada kualitas informasi atau 

informasi yang relevan pada kondisi pasar modal yang ada. 

Artinya informasi yang tersedia pada dasarnya hanya terbagi 

menjadi dua, yaitu informasi yang relevan dan tidak relevan. 

Oleh karena itu pelaku pasar harus sedapat mungkin 

memisahkan di antara keduanya. 

Hal tersebut di atas dijelaskan oleh Marston (1996) di 

dalam Suryawijaya dan Setiawan (1998) yang menemukan dua 

penyebab utama buruknya informasi, yaitu pertama, karena 

kualitas itu sendiri yang kurang berharga dan kedua, karena 

distribusi informasi kepada pelaku pasar/investor yang kurang 

lancar. Kualitas informasi adalah terkait erat dengan muatan 

yang terkandung di dalam informasi tersebut (information 

content). Dari muatan informasi tersebut dapat dilihat relevan 

tidaknya suatu informasi terhadap aktivitas pasar modal. 

Sedangkan distribusi informasi mengandung aspek 

kemudahan mendapatkan (accessibility) informasi dan biaya 

yang murah untuk memperoleh informasi tersebut. 

 Informasi yang relevan dalam pasar modal yang efisien 

pada akhirnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, 

pertama informasi dalam bentuk perubahan harga di waktu 

masa lalu, kedua informasi yang tersedia untuk publik, dan 

ketiga informasi yang tersedia, baik untuk publik maupun 

bukan untuk publik. Selanjutnya, hal tersebut menjadi dasar 

terbentuknya teori pasar modal efisien yang terbagi menjadi 

tiga bentuk/tingkatan sebagaimana yang telah dikemukakan 

oleh Elton and Gruber, tetapi sedikit berbeda di dalam melihat 

strong form.  
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Bentuk pertama adalah pasar modal efisien yang lemah 

(weak form efficiency), yakni harga sekuritas saham 

mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga 

masa lalu. Bentuk kedua adalah efisiensi pasar modal setengah 

kuat (semi strong form) yaitu harga sekuritas saham bukan 

hanya mencerminkan harga-harga di waktu masa lalu, tetapi 

termasuk informasi yang dipublikasikan. Bentuk pasar modal 

yang ketiga adalah pasar modal efisien kuat (strong form) yaitu 

harga sekuritas saham tidak hanya mencerminkan semua 

informasi yang dipublikasikan, tetapi juga dari analisis 

fundamental tentang perusahaan maupun tentang 

perekonomian dan inilah sebenarnya bentuk efisiensi pasar 

modal yang ideal.    

Berkaitan dengan percepatan informasi dalam pasar 

modal yang efisien, kondisi pasar modal dapat dijelaskan 

dengan adanya kecepatan reaksi harga saham terhadap suatu 

kejadian sebagai gambaran tingkat efisiensi pasar modal. 

Semakin efisien suatu pasar modal, akan semakin cepat pula 

informasi tersebut merefleksikan harga saham. Foster (1986) di 

dalam Husnan (1994) mengatakan adanya persaingan di antara 

pelaku pasar dan tersedianya informasi yang relevan bagi 

semua pelaku pasar akan membuat harga sekuritas saham 

mencapai angka yang wajar atau nilai yang sebenarnya, yang 

berarti terbentuknya harga keseimbangan yang mencerminkan 

semua informasi yang tersedia bagi para investor pada suatu 

waktu titik tertentu dan hal tersebut sekaligus merupakan 

definisi dari pasar modal yang efisien. 

Penggunaan teori efisiensi pasar modal bagi investor 

tidak lain adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang 

dapat mempengaruhi kondisi pasar modal yang dicerminkan 

oleh harga saham. Selanjutnya investor di pasar modal akan 

memfokuskan pada tujuan utama yang ingin dicapai adalah 

untuk mendapatkan stock returns maksimum dengan risiko 

tertentu, atau dengan risiko minimum untuk mendapatkan 

stock returns tertentu. Hal tersebut merupakan perinsip di 

dalam teori portofolio (Sharpe, Alexander, and Bailey (1997). 
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Sebagaimana penjelasan di atas bahwa tujuan investasi 

adalah untuk mendapatkan return dengan mempertimbangkan 

terjadinya risiko yang ada. Untuk itu selanjutnya, pembahasan 

tentang return dan risikonya akan dibahas secara lebih detail di 

dalam Bab ini berikut teori keseimbangannya yang dibahas 

secara khusus dalam Security Market Line (SML).     
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BAB III 
ANTARA PENGEMBALIAN 
INVESTASI (RETURN) DAN 

RISIKO (RISK) 
 

 
Untuk melihat hubungan antara return suatu sekuritas atau 

ekspektasinya dengan risiko yang menyertainya akan dilakukan 

pembahasan pada Security Market Line (SML). Security Market Line 

didefinisikan sebagai suatu garis yang di bentuk oleh kombinasi 

antara return suatu sekuritas dengan risikonya, sedangkan suatu 

garis yang di bentuk oleh kombinasi antara beberapa sekuritas 

(portofolio) dengan risikonya disebut sebagai Capital Market Line 

(CML). Selanjutnya hal tersebut dapat dijelaskan bahwa semua 

alternatif investasi oleh investor di mana pun akan dihadapkan 

pada ekspektasi return tertentu yang didasari oleh persepsi 

investasinya (risiko) (Reilly and Brown, 2003: 23). Penjelasan secara 

detail adalah. 

A security market line (SML) that visually represents the 

relationship between risks and expected or required rates of return on an 

asset. The equation of this SML, together with estimates for the return on 

a risk-free asset and on the market portfolio, can generate expected or 

required rates of return for any asset based on its systematic risk, (Reilly 

and Brown, 2003: 247).  

Penjelasan yang lainnya dikemukakan oleh Brigham, and 

Daves (2004:107) adalah. 

A security market line (SML) is an integral part of the CAPM, 

and it describes the risk/return relationship for individual assets. The 

required rate of return for any stock „i‟ is equal to the risk-free rate plus 

market risk premium times the stock‟s beta coefficient ri = rRf +(rm-

rRf)ßi 

Pada pembahasan sebelumnya di dalam ekspektasi return 

dan risiko tentang Security Market Line (SML) telah diungkapkan 

bahwa hubungan antara ekspektasi return dan risiko adalah 

bersifat searah dan linier, artinya semakin besar risiko suatu aset, 

semakin besar pula return yang diharapkan (required rates of return) 
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atas aset tersebut, demikian sebaliknya (Reilly and Brown, 

2003:23), (Farrel, 1997) di dalam Tandelilin (2001:7). Adapun 

penjelasan ekspektasi return (expected return atau required rates of 

return) sendiri juga telah diungkapkan merupakan kompensasi 

atas biaya kesempatan (opportunity cost) dan risiko penurunan 

daya beli akibat adanya pengaruh inflasi Tandelilin (2001:6). 

Dengan melihat penjelasan di atas, kedua hubungan 

tersebut dapat digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini 

yang mendasarkan pada Capital Asset Pricing Model Theory (CAPM 

Theory) oleh Sharpe (1964).  
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Gambar: 3.1 

 
Gambar 3.1 tersebut di atas merupakan keseimbangan 

antara return dan risiko terhadap kondisi pasar sebagaimana 

penjelasan sebelumnya pada pembahasan ekspektesi return dan 

risiko, dan selanjutnya gambar tersebut dapat diuraikan menjadi 

formula sebagai berikut. 
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Kemiringan (slope) CML pada gambar di atas merupakan 

harga pasar risiko (market price of risk) untuk portofolio yang efisien 

atau harga keseimbangan risiko di pasar. Adapun besarnya slope 

CML atau SML akan mengindikasikan tambahan return yang 

diisyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio atau 

sekuritas individu yang dapat dihitung sebagai berikut. 
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  (Brigham and 

Daves, 2004:86) 

Dari formula di atas dapat dijelaskan bahwa return atau 

ekspektasinya akan berbanding lurus dengan faktor-faktor risk-fee 

rate  
fR , return pasar  mR , dan interaksi antara return pasar 

dengan return sekuritas yang disebut sebagai beta (ß).  

Secara teoritis penjelasan di atas dapat disederhanakan 

menjadi tingginya tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh 

investor, akibat dari tingginya tingkat risiko yang ada. Artinya, 

alternatif investasi oleh investor di mana pun dengan ekspektasi 

return tertentu didasari oleh persepsi risiko investasinya, dan 

dalam hal hubungan keduanya, antara return atau ekspektasinya 

dan risiko (β) adalah positif (Reilly and Brown 2003:23), Fama and 

French (1992).  

Terjadinya korelasi positif menjelaskan bahwa hubungan 

antara dua variabel (return and risk) di mana keduanya bergerak ke 

arah yang sama antara risiko dan keuntungan. Hal penting yang 

perlu mendapatkan perhatian untuk para pelaku pasar/investors 

adalah tidak ada jaminan bahwa mengambil risiko yang lebih 

besar menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, 

mengambil risiko yang lebih besar dapat mengakibatkan 

hilangnya sejumlah besar modal. 
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Hal yang lebih tepat mendekati kebenaran adalah 

dimungkinkan bahwa ada korelasi positif antara tingkat risiko dan 

tingkat potensi pengembalian investasi/return. Pada umumnya, 

investasi dengan tingkat risiko yang lebih rendah akan memiliki 

potensi tingkat keuntungan yang lebih rendah juga. Begitu juga 

pada investasi dengan tingkat risiko yang tinggi akan memiliki 

potensi tingkat keuntungan yang tinggi tetapi juga terbuka akan 

potensi tingkat kerugian yang besar. 

A. Toleransi Risiko 

Catatan penting dari adanya korelasi positif antara 

tingkat risiko dan tingkat pengembalian investasi bahwa 

semakin besar tingkat risikonya, akan semakin tinggi potensi 

tingkat keuntungnya atau kerugiannya. Dengan menggunakan 

prinsip tradeoff risk-reward, tingkat ketidakpastian (risiko) yang 

rendah akan dikaitkan dengan tingkat pengembalian investasi 

yang rendah dan tingkat ketidakpastian (risiko) yang tinggi 

akan dikaitkan dengan tingkat pengembalian investasi yang 

tinggi. Dengan demikian bagi pelaku pasar atau investor 

diharuskan untuk perlu memahami toleransi risiko pada saat 

membangun portofolio. 

Toleransi risiko sebagaimana disebutkan di atas sangat 

bervariasi di antara para investor tetapi hal-hal perlu dipahami 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi 

toleransi risiko diantaranya adalah, waktu, ukuran portofolio, 

potensi tingkat penghasilan, tingkat kemampuan 

menggantikan dana yang hilang, jenis asset sebagai investasi. 

Yang dimaksudkan dengan toleransi risiko adalah 

tingkat variabilitas hasil investasi yang secara sadar bersedia 

ditahan oleh investor dalam perencanaan keuangan mereka. ini 

merupakan komponen penting dalam berinvestasi yang 

diharuskan memiliki pemahaman realistis tentang kemampuan 

dan kemauan untuk menerima perubahan besar yang akan 

terjadi dalam nilai investasinya. Hal tersebut terkait apabila 

investor mengambil terlalu tinggi tingkat risiko, maka yang 

akan terjadi kemungkinan rasa panik dan mengambil eksekusi 

menjual asset pada waktu yang salah atau tidak tepat waktu. 



66 
 
 

Lebih lanjut tentang toleransi risiko adalah ukuran 

seberapa besar kerugian yang bersedia ditanggung oleh 

investor dalam membuat portofolionya. Ini melihat seberapa 

besar risiko pasar, volatilitas saham, perubahan pasar saham, 

peristiwa ekonomi atau politik, regulasi, atau perubahan suku 

bunga yang dapat ditoleransi oleh investor, mengingat bahwa 

semua faktor ini dapat berdampak kepada hasil naik, turunnya 

portofolio. 

Para investor yang bersifat agresif atau dengan tingkat 

toleransi risiko tinggi, akan berharap mendapatkan tingkat 

pengembalian investasi yang lebih tinggi sebagai kompensasi 

mereka bersedia mengambil tingkat toleransi risiko lebih tinggi, 

jenis investor seperti ini sering disebut sebagai risk-taker. Hal 

yang sebaliknya dari sifat agresif adalah konservatif dan jenis 

investor seperti ini sering disebut sebagai risk-aversion.  

 

B.  Tingkat Pengembalian Investasi yang Diisyaratkan (Required 

Rate of Return)  

Hubungan pengembalian investasi dan risiko dalam 

Manajemen Keuangan dapat dinyatakan dalam rumusan:  

Tingkat Pengembalian Investasi yang Diisyaratkan = 

Tingkat Pengembalian Bebas Risiko + Premi Risiko (Required 

rate of return = Risk-free rate of return + Risk premium) 

Dimana: 

Premi risiko merupakan potensi imbalan hasil investasi 

yang diharapkan oleh investor ketika melakukan investasi asset 

yang berisiko. Investor pada umumnya bersikap menghindari 

risiko. Sikap mereka terhadap imbal hasil investasi yang 

diharapkan adalah secara rata-rata dan untuk dikompensasikan 

terhadap risiko atas investasinya. Dengan demikian investasi 

yang dilakukan dalam jangka panjang dan terhadap imbal hasil 

pengembalian investasi yang diharapkan dari asset atau 

sekuritas akan cenderung sama. 
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Dalam hal investasi di asset keuangan, tingkat 

pengembalian investasi yang diharapkan akan ditentukan di 

pasar keuangan (the financial marketplace) dan tergantung pada 

penawaran dan permintaan dana (supply and demand funds). 

Bagi mereka yang berinvestasi pada obligasi akan menerima 

pembayaran bunga sebesar coupon rate dan pengembalian 

pokok investasinya sebagai kompensasi untuk menunda 

konsumsi dan kesediaan risiko yang akan mereka terima. Hal 

yang sama juga terjadi pada investasi saham, diaman mereka 

akan berharap mendapatkan dividen dan apresiasi harga dari 

saham mereka. Tingkat pengembalian investasi yang 

diperlukan oleh para investor inilah yang akan 

merepresentasikan dari biaya modal (cost of capital) bagi 

perusahaan. 

Tingkat pengembalian yang diperlukan ini digunakan 

oleh manajer perusahaan saat menghitung nilai bersih sekarang 

dari arus kas yang diharapkan (net present value of the cash flows 

expected) dari hasil investasinya. Tingkat pengembalian 

investasi yang diisyaratkan (required rate of return) atas sekuritas 

juga merupakan hal penting dari nilai pasar sekuritas 

keuangan, seperti, saham biasa, saham preferen, maupun 

obligasi.  

 
C. Tingkat Pengembalian Bebas Risiko (Risk Free Rate) 

Konsep tingkat pengembalian bebas risiko,   , mengacu 

pada pengembalian investasi yang dimiliki oleh sekuritas 

dimana didalamnya terdapat bebas risiko gagal bayar. Dalam 

kasus sekuritas hutang atau obligasi, merupakan sekuritas yang 

tidak ada risiko gagal bayarnya, yang berarti pembayaran 

bunga dan pokok yang dijanjikannya dipastikan atau dijamin 

akan terbayar. Dalam hal sekuritas milik pemerintah USA. 

jangka pendek, seperti Treasury bills, umumnya dianggap 

sebagai investasi bebas risiko. Kasus di Indonesia bisa terjadi 

pada obligasi pemerintah RI, tetapi dimungkinkan mengacu 

pada hasil rating dari lembaga rating internasional, seperti 

Moody‘s, Standard & Poors 500 (S&P 500) ataupun lembaga 
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rating yang lainnya. Tingkat pengembalian bebas risiko,   , 

tidal lain sama dengan jumlah tingkat pengembalian riil dan 

premi inflasi yang diharapkan yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

   = Tingkat pengembalian riil + Premi inflasi yang diharapkan 

Tingkat pengembalian riil merupakan pengembalian 

yang dibutuhkan investor dari sekuritas yang tidak memiliki 

risiko gagal bayar dalam periode inflasi tertentu yang 

diharapkan tidak akan terjadi. Hal ini dapat dikatakan sebagai 

pengembalian investasi yang diperlukan untuk meyakinkan 

investor supaya bisa menunda peluang konsumsi riilnya saat 

ini. Tingkat pengembalian riil ditentukan oleh interaksi 

penawaran dana yang disediakan oleh penabung dan 

permintaan dana untuk investasi.  

Komponen kedua dari tingkat pengembalian bebas risiko 

adalah premi inflasi atau premi kerugian daya beli. Investor 

membutuhkan kompensasi atas kerugian yang diharapkan 

dalam daya beli pada saat mereka menunda konsumsinya pada 

saat ini ataupun meminjamkan dananya saat ini kepada pihak 

lain. Akibatnya, premi untuk inflasi yang diharapkan 

disertakan dalam pengembalian yang diisyaratkan atas 

sekuritas apa pun. Premi inflasi biasanya sama dengan 

ekspektasi investor tentang perubahan daya beli di masa 

depan. Jika data rata-rata inflasi yang akan dipergunakan 

sebagai acuannya untuk masa yang datang mencapai rata-rata 

4 persen selama beberapa periode mendatang, dan 

pengembalian investasi pada aset bebas risiko, surat utang RI 

ataupun AS diasumsikan tingkat pengembalian riilnya sebesar 

3 persen, maka akan menjadi 3 % + 4 % = 7 % sebagai Risk Free 

Rate (  ) seperti dalam persamaan di atas. Lebih lanjut, jika 

ekspektasi inflasi tiba-tiba meningkat sehingga peningkatan 

juga akan terjadi pada Risk Free Rate (  ) sebesar peningkatan 

inflasi. 
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D. Premi Risiko (Risk Premium) 

Premi risiko merupakan tingkat pengembalian investasi 

yang diharapkan oleh investor atau pelaku pasar terhadap 

investasi asset yang berisiko, seperti, investasi pada saham 

dimana didalamnya terdapat potensi fluktuasi nilai pasar. 

Pengembalian investasi sebagaimana harapan para investor 

tentunya menggunakan acuan minimum tingkat pengembalian 

investasi yang dikenal sebagai tingkat pengembalian investasi 

bebas risiko (risk free rate).  

Premi risiko yang diberikan oleh investor atas sekuritas 

tertentu dalam menentukan tingkat pengembalian yang 

diperlukan merupakan fungsi dari beberapa elemen risiko yang 

berbeda, dimana elemen risikonya meliputi: 

1. Premi risiko jatuh tempo (Maturity risk premium) 

2. Premi risiko gagal bayar (Default risk premium) 

3. Premi risiko senioritas (Seniority risk premium) 

4. Premi risiko pemasaran (Marketability risk premium) 

 
E. Premi Risiko Jatuh Tempo (Maturity Risk Premium)  

Premi risiko jatuh tempo merupakan hasil pengembalian 

investasi yang diperlukan atas sekuritas yang dipengaruhi oleh 

jatuh temponya sekuritas itu sendiri. Di dalam kurva imbal 

hasil (Yield Curves) sekuritas milik pemerintah AS (U.S. Treasury 

Securities) terdapat Struktur Jangka Waktu Suku Bunga. 

Berbagai teori telah dikemukakan untuk menjelaskan bentuk 

kurva imbal hasil tersebut, termasuk teori ekspektasi, teori 

premium likuiditas (Maturity risk premium), dan juga teori 

segmentasi pasar. 

Di dalam teori ekspektasi, bahwa suku bunga jangka 

panjang merupakan fungsi dari suku bunga jangka pendek 

yang diharapkan di masa yang akan datang. Apabila suku 

bunga jangka pendek di masa yang akan datang diperkirakan 

akan mengalami kenaikan, maka kurva imbal hasil (Yield 

Curves) akan terjadi atau cenderung miring ke atas. Sebaliknya, 

pada saat kurva imbal hasil (Yield Curves) mengarah ke bawah, 

maka mencerminkan terjadi ekspektasi penurunan suku bunga 
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dalam jangka pendek di masa yang akan datang. Menurut teori 

ekspektasi, suku bunga saat ini dan yang diharapkan di masa 

depan bergantung pada ekspektasi tentang tingkat inflasi di 

masa depan. Kondisi perekonomian dan konstalasi politik di 

suatu negara akan dapat menyebabkan inflasi dan suku bunga 

yang diharapkan di masa depan mengalami kenaikan atau 

penurunan. Kondisi ini juga bisa terjadi pada defisit atau 

surplus anggaran pemerintahan yang diharapkan di masa yang 

akan datang, perubahan dalam kebijakan moneter Bank Sentral 

(BI di RI atau Federal Reserve/The Fed di AS) terkait dengan 

tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar (money supply), dan 

atau kondisi siklus bisnis. 

Istilah struktur suku bunga sendiri merupakan pola 

imbal hasil suku bunga (required return) untuk sekuritas yang 

memiliki perbedaan dalam jangka waktu jatuh tempo. Di 

dalam Ploting (jika dibuatkan gambar), posisi imbal hasil suku 

bunga (persen) terletah pada sumbu vertikal sedangkan waktu 

jatuh tempo (tahun) terletak pada sumbu horizontal, 

selanjutnya akan menghasilkan kurva imbal hasil (Yield Curves).  

Di dalam teori premium likuiditas (atau jatuh tempo) 

dari kurva imbal hasil menyatakan bahwa pengembalian 

investasi yang dibutuhkan atas sekuritas jangka panjang 

memiliki kecenderungan lebih besar pada saat semakin lama 

waktu jatuh temponya. Premi jatuh tempo mencerminkan 

preferensi oleh banyak pemberi pinjaman untuk jangka waktu 

yang lebih pendek karena risiko tingkat bunga yang terkait 

dengan sekuritas ini lebih kecil dibandingkan dengan sekuritas 

jangka panjang. Pada saat kenaikan terjadi atas suku bunga, 

pemegang obligasi jangka panjang (the holder of a long-term bond) 

akan menilai bahwa nilai investasi yang dimilikinya telah 

terjadi penurunan secara substansial lebih dari nilai pemegang 

obligasi jangka pendek (the holder of a short-term bond). 

Dengan demikian, pemegang obligasi jangka pendek 

akan memiliki opsi bahwa obligasi jangka pendek yang 

dimilikinya dan yang tersisa akan diselesaikan hingga jatuh 

tempo dan kemudian akan menginvestasikan kembali ke dalam 
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obligasi tersebut dengan tingkat suku bunga baru yang lebih 

tinggi. Sedangkan bagi pemegang obligasi jangka panjang 

mereka harus menunggu jatuh tempo yang lebih lama sehingga 

terjadi hilangnya peluang investasi dengan return lebih tinggi 

yang tersedia. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa 

apapun bentuk kurva imbal hasil, premi likuiditas (atau jatuh 

tempo) tercermin di dalamnya. Premi likuiditas akan lebih 

besar untuk obligasi jangka panjang dibandingkan dengan 

obligasi jangka pendek. 

Selain teori ekspektasi, terdapat teori segmentasi pasar 

dimana pasar sekuritas dikelompokkan berdasarkan jatuh 

tempo. Selain itu, suku bunga dalam setiap segmen jatuh tempo 

akan ditentukan sampai batas tertentu oleh interaksi 

penawaran dan permintaan dari peminjam dan pemberi 

pinjaman segmen tersebut. Jika permintaan peminjam yang 

kuat ada untuk dana jangka panjang sedangkan dana yang 

tersedia adalah jangka pendek, maka kurva imbal hasil akan 

miring ke atas. Tetapi jika yang terjadi pada permintaan 

peminjam lebih untuk dana jangka pendek dan dana yang 

tersedia juga pada posisi jangka panjang, maka kurva imbal 

hasil akan miring ke bawah. 

 
F. Premi Risiko Gagal Bayar (Default Risk Premium) 

Premi Risiko Gagal Bayar disebut juga Premium Risiko 

Wanprestasi. Sekuritas yang terbitkan oleh pemerintah 

(government bond), apakah oleh pemerintah RI ataupun 

pemerintah AS pada umumnya dinilai atau dianggap sebagai 

investasi bebas risiko gagal bayar, dalam arti bahwa besarnya 

bunga dari investasi sekuritas tersebut dan berikut pokoknya 

akan dibayar seperti yang dijanjikan dalam perjanjian obligasi. 

Hal tersebut tidak sebagaimana yang terjadi pada obligasi 

korporasi (corporate bond) yang memiliki berbagai tingkat risiko 

gagal bayar. Investor membutuhkan ekspektasi tingkat 

pengembalian investasi (expected return) yang lebih tinggi atas 

investasi sekuritas obligasi korporasi karena didalamnya 

terdapat risiko gagal bayar. Lembaga pemeringkat obligasi atau 
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lembaga international rating, seperti Moody's dan Standard & 

Poor's, akan memberikan update atau evaluasi risiko gagal 

bayar dari banyak obligasi korporasi dalam bentuk peringkat 

obligasi. Dalam melakukan pemeringkatan/rating, lembaga 

Moody's, dalam menilai obligasi memiliki skala 9 poin/ 9-point 

scale dari Aaa hingga C, di mana nilai Aaa dari obligasi yang 

diperingkat memiliki tingkat risiko gagal bayar yang 

diharapkan terendah.  

Standard & Poor's mengkhususkan diri dalam 

memberikan peringkat kredit untuk obligasi, negara, dan 

investasi lainnya, tetapi itu hanya satu dari ribuan layanan 

pasar keuangan yang ditawarkan oleh S&P Global. Perusahaan 

menggunakan akses data yang luas untuk menyediakan 

analisis yang disesuaikan dan menetapkan indeks pasar. Indeks 

paling terkenal yang ditawarkan oleh S&P Global adalah S&P 

500. Adapun nama "Standard" and "Poor" berasal dari dua 

perusahaan keuangan yang melakukan penggabungannya 

pada tahun 1941. 

Cara kerja Standard & Poor's (S&P), melakukan skor 

kredit yang menggambarkan kelayakan kredit umum 

perusahaan, kota, atau negara yang mengeluarkan utang. 

Standard & Poor's Ratings menilai seberapa besar 

kemungkinan hutang akan dibayar kembali dari entitas yang 

bersangkutan. Peringkat tersebut hanya untuk tujuan 

informasi, bukan merupakan rekomendasi investasi, juga tidak 

memprediksi kemungkinan gagal bayar. S&P juga menilai 

kelayakan kredit obligasi individu. Ada beberapa jenis obligasi, 

yang kesemuanya bervariasi dalam rasio risiko terhadap 

pengembalian. 

Bagaimana S&P menciptakan peringkat adalah para 

analis S&P membuat peringkat dimana mereka mendapatkan 

informasi dari laporan yang diterbitkan, seperti laporan 

tahunan, siaran pers, dan artikel berita disamping itu mereka 

juga mewawancarai manajemen perusahaan yang mereka akan 

berikan peringkat. Dengan menggunakan sumber daya ini, 

para analis menilai kondisi keuangan, kinerja operasi, dan 
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kebijakan perusahaan dan yang terpenting, mereka membentuk 

opini tentang strategi manajemen risiko perusahaan. Pada 

awalnya, Standard & Poor's membebankan biaya langganan 

untuk akses ke laporan kredit mereka. Pada tahun 1968, 

dilakukan perubahan dengan cara mengubah struktur 

pendapatannya dan mulai mengenakan biaya kepada 

perusahaan - perusahaan yang diperingkatnya, alih-alih para 

investor menggunakan peringkat tersebut. Dalam sidang 

Kongres tahun 2002, S&P mengatakan pihaknya mengubah 

struktur pendapatannya untuk mengatasi kenaikan biaya dan 

peningkatan permintaan untuk peringkat kredit, meskipun itu 

tidak menghentikan kritik dari beberapa spekulasi tentang 

kemampuan S&P untuk mengevaluasi secara memadai 

pelanggan yang membayar. 

Bagaimana Skala Penilaian Bekerja peringkat kredit S&P 

adalah menggunakan nilai dengan huruf yang terbaik adalah 

"AAA". Peringkat ini berarti sangat mungkin peminjam akan 

membayar hutangnya, sedamgkan yang terburuk adalah "D", 

yang berarti penerbit telah gagal bayar. Standard & Poor's 

menggunakan banyak huruf (terkadang disertai dengan plus 

atau minus) untuk menunjukkan kekuatan. Total penilaiannya 

ada sebanyak 17 rating, padahal Standard & Poor's hanya 

menggunakan empat huruf berbeda. Ini dicapai dengan 

menggandakan atau melipatgandakan huruf dimana semakin 

banyak akan mempunyai nilai semakin baik. Pemeringkatan 

juga dapat menyertakan tanda plus (yang lebih baik dari huruf 

mandiri) atau tanda minus (yang lebih buruk dari huruf 

mandiri). S&P hanyalah salah satu dari tiga lembaga 

pemeringkat kredit utama di A.S. yang ketiganya 

menggunakan sistem pemeringkatan serupa, meskipun kita 

melihatnya mungkin terdapat beberapa perbedaan kecil antara 

cara pemberian peringkat tersebut. Misalnya, peringkat "BBB +" 

dari S&P sama dengan peringkat "Baa1" dari Moody's. 

Peringkat Obligasi (Bond Ratings) yang menerima nilai 

huruf tinggi dapat membayar tingkat bunga yang lebih rendah 

dari pada obligasi dengan nilai yang lebih rendah. Hal tersebut 



74 
 
 

dapat dijelaskan karena memiliki tingkat risiko yang rendah 

dan menurut S&P sebagai imbalan atas investasi yang relatif 

aman tetapi investor akan menerima tingkat pengembalian 

investasi yang lebih kecil. Hampir semua entitas seperti 

perusahaan, kota, maupun negara aan bekerja keras untuk 

mempertahankan peringkat yang tinggi sehingga mereka dapat 

menghemat uang dengan menerbitkan obligasi dengan suku 

bunga rendah. Tabel di bawah ini menunjukkan spesifikasi 

obligasi jangka panjang. Nilai surat dari BB+ atau lebih rendah 

dianggap "spekulatif." Anggapan tersebut kita sering juga 

mendengarnya disebut sebagai obligasi "berimbal hasil tinggi" 

atau "sampah" ("high-yield" or "junk" bonds) dimana 

perusahaan-perusahaan dengan peringkat itu harus membayar 

bunga yang lebih tinggi untuk mengimbangi peningkatan 

risiko atau risiko yang ada di dalamnya. 

 

Letter Grade 

(Nilai Huruf) 

Grade Capacity to Repay 

(Tingkat Kemampuan 

Membayar) 

AAA Investment Extremely strong 

AA+, AA, 

AA- 

Investment Very strong 

A+, A, A- Investment Strong 

BBB+, BBB, 

BBB- 

Investment Adequate 

BB+, BB Speculative Faces major future 

uncertainties 

B Speculative Faces major uncertainties 

CCC Speculative Currently vulnerable 

CC Speculative Currently highly 

vulnerable 

C Speculative Has filed bankruptcy 

petition 

D Speculative In default 
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BAB IV 
HUBUNGAN INTERDEPENDEN 

 

 

 

Ketika terdapat kebijakan moneter yang secara implisit 

dapat menimbulkan inflasi, hal itu akan berpengaruh terhadap 

stock price sebagaimana berbagai uraian yang dijelaskan 

sebelumnya. Hal lain adalah akan berpengaruh juga terhadap 

risiko sekuritas saham di bursa efek Indonesia.  

Sebagaimana penjelasan sebelumnya tentang risk and return, 

secara teoritis pelaku pasar atau investor dalam memperoleh 

return akan selalu ada pengorbanan yaitu risiko, dan oleh karena 

itu banyak penelitian yang menghasilkan korelasi di antara 

keduanya adalah positif. Di dalam literatur manajemen keuangan 

tentang risk and return, investor akan menaikkan required rates of 

return manakala dihadapkan pada investasi yang lebih berisiko, 

sehingga hubungan keduanya dapat di lihat dalam gambar di 

bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan antara Risiko dengan Expected Return 
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Studi empiris yang sudah dilakukan oleh Sharpe (1964) 

tentang teori keseimbangan pasar dalam kondisi ada risiko, telah 

menghasilkan harga suatu aset akan memiliki keseimbangan antara 

risiko sekuritas saham dan tingkat harga sekuritas saham di pasar, 

untuk selanjtnya akan berdampak pada stock returns. 

Studi empiris lainnya yang pernah dilakukan oleh Fama and 

MacBech (2001), menghasilkan kesimpulan tidak dapat menolak 

hipotesis alternatif. Harga sekuritas saham merupakan refleksi 

dari perilaku investor untuk menghindari risiko dari portofolio 

yang efisien. Hal tersebut tidak bertentangan atau sesuai dengan 

efficient capital market theory.  

Berbagai studi empiris sebelumnya dengan hasil yang sama 

(mendukung) adalah Douglas (1969), Blume (1970), Roll (1970), 

Miller (1971), Officer (1971), Conroy, et. al. (1990). Pengujian 

dengan menggunakan stock split akan meningkatkan volatilitas 

harga saham sehingga risiko akan meningkat. Studi empiris 

lainnya yang mendukung hasil pengujian Fama and MacBeth 

adalah Sears and Wei (1985), harga dari aset berisiko akan 

dipengaruhi oleh market risk premium. Selanjutnya adalah Ferson, 

and Harvey (1991) yang menghasilkan perubahan premi risiko 

atau akspektasinya akan berpengaruh terhadap return atau 

ekspektasinya.   

Penelitian di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Husaini 

dan Hartono J (2003) yang menguji perubahan dan perilaku 

temporal risiko, serta pengaruh perubahan risiko terhadap return 

setelah pengumuman perubahan struktur modal. Penelitian yang 

lain juga dilakukan oleh Jeffrey (2001) yakni pengaruh return dan 

risiko terhadap harga saham di BEJ (Bursa Efek Jakarta, sebelum 

menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan melakukan 

pengamatan terhadap perusahaan Kabel.  

A. Teknik Analisis Data, Masalah Identifikasi, Order Condition 

1. Analisis Data 

Model yang dikembangkan dalam kajian ini adalah 

model persamaan simultan dan tunggal. Model simultan 

dimaksudkan untuk mengetahui adanya interdependensi 

pada endogenous variables di dalam yang dimodelkan atau 
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yang dipergunakan dalam kajian ini. Adapun endogenous 

variables di dalam persamaan tersebut adalah Stock Returns 

(SR), risiko saham (R). 

Hal yang menjadi kekhususan atau ciri dari model 

persamaan simultan adalah endogenous variable dalam suatu 

persamaan akan dimungkinkan muncul sebagai exogenous 

variable pada persamaan yang lain di dalam suatu sistem 

sehingga mereka memiliki hubungan yang interdependen. 

Sedangkan di dalam model persamaan tunggal, hal tersebut 

di atas tidak terjadi.  

Estimasi Parameter, dalam melakukan konfirmasi 

hipotesis, dipergunakan Analisis Multivariate dengan 

mempergunakan Statistic Program for Social Science (SPSS). 

Adapun langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam 

analisis ini adalah melakukan estimasi parameter di dalam 

persamaan model simultan secara konsisten dan tidak bias. 

Oleh karenan itu, hal tersebut tidak sepenuhnya dapat 

mempergunakan metode kuadrat terkecil atau Ordinary 

Least Squares (OLS) karena akan terjadi inkonsistensi dan 

bias (Gujarati, 2003:765).  

Melihat kondisi diatas, selanjutnya untuk persamaan 

simultan di dalam model kajian kedua tersebut adalah tidak 

menggunakan Ordinary Least Squares (OLS), melainkan 

menggunakan Two-Stage Least Squares ( 2-SLS ), Bathala, 

Moon, and Rao (1994), Chen and Steiner (1999) di dalam 

Suryatmini (2007). Sedangkan di dalam model persamaan 

tunggal akan menggunakan alat analisis Ordinary Least 

Squares (OLS).  

Untuk menggunakan Two-Stage Least Squares (2-

SLS) sebagaimana di dalam paragraf di atas, terdapat dua 

tahap yang akan dijalankan, yaitu Tahap pertama, 

melakukan regresi OLS pada setiap persamaan dan 

kemudian dilakukan forecasting untuk mendapatkan fitted 

value. Tahap kedua, melakukan regresi tahap kedua dengan 

regresi silang pada instrument variables yang merupakan 

hasil forecasting dari regresi tahap pertama. Hasil dari 
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estimasi tahap kedua tersebut merupakan estimasi Two-

Stage Least Squares (2-SLS) sebagaimana di dalam Gujarati 

(2003:771), Suyatmini (2007). 

2. Masalah Identifikasi  

Masalah identifikasi yang dimaksudkan adalah 

apakah estimasi ―numeric parameter persamaan structural‖ 

dapat diperoleh dari mengestimasi koefisien persamaan 

reduce form. Selanjutnya, persamaan dikatakan identified 

apabila diperoleh unique numerical estimates of the structural 

coefficients dari estimasi reduced form coefficients (Gujarati, 

2003:739).  

Hal tersebut di atas selanjutnya dapat dikelompokkan 

ke dalam exactly identified jika hal tersebut dapat diperoleh 

satu nilai ―angka unik parameter persamaan structural‖. 

Sedangkan hal lainnya akan dikelompokkan ke dalam 

overidentified jika dapat diperoleh lebih dari satu nilai ―angka 

unik parameter persamaan structural‖. Selain kedua hal 

tersebut di atas, akan dikatakan unidentified apabila hal 

tersebut tidak diperoleh estimasi ―numeric parameter 

persamaan structural‖ (Gujarati, 2003:739), Ghozali (2006).  

a. Order Condition 

Sebelum melakukan estimasi parameter dengan 

Two-Stage Least Squares (2-SLS), model persamaan 

simultan sebelumnya harus memenuhi order condition 

yang memiliki ketetapan bahwa suatu persamaan 

identified seharusnya memiliki jumlah exogenous variables 

yang dikeluarkan ≥ jumlah endogenous variables pada sisi 

kanan persamaan (Gujarati, 2003:748). Selanjutnya 

Gujarati (2003:771), Suyatmini (2007) mengatakan 

banyaknya variabel yang ditetapkan terlebih dahulu dan 

dikeluarkan dari persamaan, harus tidak kurang dari 

jumlah endogenous variables dikurang satu. 

Untuk melakukan estimasi parameter dengan 

metode Two-Stage Least Squares (2-SLS) sebagaimana 

dasar kriteria di atas, maka suatu model harus pada 

kondisi exactly (or fully or just) identified atau over identified 
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(Gujarati, 2003:739). Selanjutnya dapat diformulasikan 

sebagai berikut. 

Kriteria Identifikasi = (K-k) > (m-1) 

Penjelasan 

K = Banyaknya predetermined variables di dalam 

model termasuk intercept, 

k = Banyaknya predetermined variables di dalam 

persamaan tertentu, 

m = Banyaknya endogenous variables di dalam 

suatu persamaan tertentu, 

(K-k) > (m-1) = Persamaan dalam kondisi over 

identified, 

(K-k) = (m-1) = Persamaan dalam kondisi exactly 

identified, 

(K-k) < (m-1) = Persamaan dalam kondisi under 

identified. 

Dari persamaan structural yang terdapat di dalam 

model kajian dan dengan menggunakan order condition, 

selanjutnya dapat dilakukan pengujian identifikasi 

persamaan yang hasilnya baik Pengembalian Investasi 

(Return) maupun Risiko (Risk) harus Over identified.  

Hasil dari Over identified tersebut dapat dikatakan 

memenuhi kriteria untuk menggunakan metode estimasi 

Two Stage Least Squares (2-SLS). Sebelum menggunakan 2-

SLS, terlebih dahulu harus dilakukan uji spesifikasi 

Hausman (Hausman‟s Specification Test). Uji Spesifikasi 

Hausman dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat 

pengaruh simultan di antara persamaan structural yang 

ada di dalam model persamaan simultan. Dengan 

menggunakan signifikan koefisien unstandardized 

residual, selanjutnya dapat ditentukan apakah null 

hypothesis diterima atau ditolak.  

Apabila yang terjadi adalah menerima null 

hypothesis, maka tidak ada pengaruh simultan di antara 

persamaan structural yang ada di dalam model 

persamaan simultan, sebaliknya jika null hypothesis 
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ditolak maka terdapat pengaruh di antara persamaan 

structural di dalam model persamaan simultan. 

Masalah di dalam simultanitas akan terlihat akibat 

dari adanya beberapa endogenous variables regressor 

berkorelasi dengan error atau disturbance, hal tersebut 

yang menjadikan dasar dalam uji simultanitas. Pengujian 

yang dimaksudkan adalah apakah endogenous variables 

regressor berkorelasi dengan error. Selanjutnya Hausman 

mengajukan uji yang disebut sebagai Hausman‟s 

specification error test (Ghozali, 2006:43). 

Sebagaimana penjelasan di dalam paragraf di atas 

bahwa uji spefisikasi Hausman dimaksudkan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan 

atau kausalitas di antara variabel pengembalian investasi 

(Return) dan risiko (Risk). Selanjutnya dilakukan 

pengujian hipotesis dari fungsi persamaan dengan 

menggunakan Two Stage Least Squares (2SLS). Adapun 

fungsi persamaan yang bisa dilakukan dalam pengujian 

spefisikasi Hausman adalah sebagai berikut. 

Pengembalian Investasi /Return (SR)= f [ Risiko 

(R)/Risk (  ), ….(  ), ….(  )] + ε 

 

SR 

R(  ) 

   (  )   

  (  )        

=f [ R (  ), ………..(  ), ……….. (  )] + ε……..…… 

= f [SR , ………..(  ), ………..(  )] + ε……………… 

= f (SR, ………..R(  ), ……….. (  ) + ε…………… 

= f [ SR, ………..R(  ), ……….. (  ), + ε…………… 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Contoh, apabila sebagai hasil Descriptive Statistics 

adalah sebagai berikut ini: 

Descriptive Statistics 

        
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. dev. Variance Skewness 

Penelitian Statistics Statistics Statistics Statistics Std. Error Statistics Statistics Statistics 
Std. 

Error 

    

 

  

 

  

 

  

 

  

Return 37 
 -0.0175       0,12556  

     

0,03001  
     0,00356       0,02166  

                 

-  
     0,29000  

     

0,38800  

Risk 37 
  0.0721       0,23450  

     

0,12798  
     0,00603       0,03670  

     

0,00100  
     0,98500  

     

0,38800  

                    

Return = Stock Return 

Risk = Risiko Sekuritas Saham 

 

Variabel-variabel yang dimaksudkan, pertama 

adalah stock returns. Dari 37 sampel 

perusahaan/emiten/saham yang dijadikan variabel 

pengamatan telah menghasilkan nilai rata-rata stock 

returns sebesar 3% dengan tingkat standard error sebesar 

0,003561.  

Hal lain yang terjadi di dalam stock returns adalah 

setiap volatilitas yang terjadi pada stock returns sebesar 

1%, akan berdampak pada tingkat standard deviation 

terhadap mean sebesar 0,7216 atau 










StatisticsMean 

Statistics Std.

. 

Jika hal tersebut menggunakan konsep coefficient of 

variation, dapat diartikan bahwa stock returns yang 

dihasilkan oleh investor memiliki tingkat risiko tinggi 

karena lebih tinggi dari nilai rata-rata stock returns, yaitu 

0,0300. Dengan demikian, maka kenaikan yang terjadi 

pada stock returns akan mengandung tingkat risiko yang 

lebih tinggi 0,7216 dari pada tingkat kenaikan tingkat 

stock returns itu sendiri.   

Kedua adalah risiko sekuritas saham. Dari 37 

sampel perusahaan/emiten/saham yang dijadikan 

variabel penelitian telah menghasilkan nilai rata-rata 
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risiko sekuritas saham sebesar 0,127977 pada tingkat 

standard error sebesar 0,006033.  

Hal lain yang terjadi di dalam risiko sekuritas 

saham adalah setiap volatilitas yang terjadi pada risiko 

sekuritas saham sebesar 1%, maka akan berdampak pada 

tingkat standard deviation terhadap mean sebesar 0,2868 

atau 










StatisticsMean 

Statistics Std.

. Jika hal tersebut menggunakan 

konsep coefficient of variation, dapat diartikan bahwa 

tingkat volatilitas harga saham tinggi karena di atas nilai 

rata-rata volatilitas harga saham, yakni 0,127977. Dengan 

demikian, setiap kenaikan yang terjadi pada tingkat suku 

bunga sebagai benchmarking investasi dalam 

mempertimbangkan tingkat risiko, akan mengandung 

tingkat risiko yang lebih tinggi 0,2868 daripada kenaikan 

tingkat suku bunga itu sendiri.   

 
B. Uji Spesifikasi Hausman 

Pengujian spesifikasi Hausman (Hausman‟s specification 

test) dimaksudkan untuk mendapatkan / memperoleh bukti 

apakah di dalam model persamaan simultan terdapat adanya 

interdependensi di antara endogenous variables yang meliputi 

stock returns, risiko sekuritas, atau variable lainnya yang 

dipergunakan dalam persamaan struktural.  

Apabila nantinya terdapat interdependensi, pengujian 

hipotesis di dalam model simultan dapat mempergunakan two 

stage least squares (2-SLS). Untuk itu hipotesis-hipotesis yang 

dipergunakan haruslah memiliki dukungan teoritis yang kuat 

sebelum menggunakan 2-SLS. Adapun fungsi simultanitas 

yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan pengujian 

spesifikasi Hausman dan hasilnya dapat dilihat dalam tabel 

Rangkuman Hasil Hausman‟s Specification Test berikut ini: 
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Persamaan 

Variabel 

(1) 

Stock Returns 

(Unstandardized 

Residual) 

(2) 

Risiko (  ) 

(Unstandardized 

Residual) 

(3) 

(  ) 

(Unstandardized 

Residual) 

(4) 

(  ) 

(Unstandardized 

Residual) 

(5) 

(2) 

Stock Returns 

Significant 

  

Tidak signifikan  

 

Tidak signifikan 

 

Signifikan 

(3) 

Risiko(  ) 

Significant 

 

Tidak signifikan 

  

Tidak signifikan 

 

Tidak signifikan 

(4) 

(  ) Significant 

 

Tidak signifikan 

 

Tidak signifikan 

  

Signifikan 

(5) 

(  ) Significant 

 

Signifikan 

 

Tidak signifikan 

 

Signifikan 

 

 
Apabila hasil pengujian sebagaimana dalam contoh tabel 

di atas (Hausman‟s Specification Test), maka pengujian hipotesis-

hipotesis tersebut akan dapat menggunakan two-stage least 

squares (2-SLS), karena terdapat dua di antara model 

persamaannya adalah memenuhi syarat untuk menggunakan 

two-stage least squares (2-SLS). Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil significant pada pengujian spesifikasi Hausman di dalam 

tabel antara model persamaan-1 dan 4; persamaan-4 dan 1; 

persamaan-3 dan 4; persamaan 4 dan 3.  

 
C. Pengujian Persamaan Struktural  

Model persamaan Pengembalian Investasi /Return (SR)= 

f [ Risiko (R)/Risk (  ), ….(  ), ….(  )] + ε , akan dipergunakan 

untuk melakukan pengujian simultanitas antara variabel risiko 

sekuritas saham berpengaruh timbal balik dengan arah positif 

terhadap variabel stock returns di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Pengujian model persamaan tersebut adalah menerima 

alternative hypothesis dan menolak null hypothesis yang dapat 

diartikan bahwa model tersebut fit untuk dapat dipergunakan 

dengan tingkat significant F = 0,0000 dan F (hitung) = 2,489. Di 

samping itu exogenous variables dalam model persamaan 

tersebut di atas adalah mampu menjelaskan pengaruhnya 

sebesar 83,273% terhadap edogenous variable atau dengan tingkat 

R²= 0,83273.  
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Selain pengujian model persamaan di atas, dilanjutkan 

hasil pengujian dengan two stage least squares (2SLS) dengan 

hasil menerima alternative hypothesis dan menolak null hypothesis 

yang dapat diartikan bahwa kedua variabel tersebut 

berpengaruh secara simultan atau timbal balik dan significant 

pada tingkat significant T = 0,0307 atau (α=5%) dan t (hitung) = 

2,268. Hasil pengujian tersebut konsisten dengan Fama and 

MacBech (2001), Douglas (1969), Blume (1970, Roll (1970), 

Miller (1971), Officer (1971), Conroy, et al (1990), Sears and Wei 

(1985), Husaini, dan Hartono J., (2003).  

Pengaruh kedua variabel tersebut di atas secara teoritis 

berpengaruh dengan arah positif sehingga studi empirik ini 

menghasilkan pengaruh yang sesuai dengan yang ada di dalam 

pembahasan teori. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa 

tingginya tingkat risiko berpotensi menghasilkan stock returns 

yang tinggi (high return, high risk) di Bursa Efek Indonesia.   

Dengan demikian, tingkat volatilitas harga sekuritas 

saham yang didalamnya terdapat risiko saham adalah dapat 

dipergunakan untuk memprediksi terjadinya stock returns dan 

sebaliknya, baik dengan menggunakan variabel kontrol 

maupun tidak menggunakan variabel kontrol. Adapun 

besarnya tingkat sensivitas kedua variabel tersebut adalah 

setiap kenaikan satu satuan risiko, akan berdampak pada 

tingkat kenaikan stock returns sebesar 0,031568. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

 
Return yang positif dapat diartikan hasil investasi 

mendapatkan keuntungan sementara return yang negatif diartikan 

hasil investasi mendapatkan kerugian. Return riil akan 

memperhitungkan adanya pengaruh inflasi dan faktor eksternal 

lainnya, sedangkan return nominal hanya menjelaskan pada 

perubahan harga. Dalam kaitannya dengan pengertian return, 

supaya tidak mendapatkan kesulitan dalam memahaminya adalah 

terdapat pengertian yang lain, yaitu pengembalian investasi/ 

return selama periode memegang atau sering juga disebut holding 

period return merupakan pengembalian investasi selama waktu 

dimilikinya oleh investor tertentu. 

Pengembalian investasi dengan nilai nominal merupakan 

laba atau rugi bersih dari investasi yang dinyatakan dalam istilah 

nominal. Ini dapat dihitung dengan menghitung perubahan nilai 

investasi selama jangka waktu tertentu ditambah distribusi apa 

pun yang terjadi dan dikurangi pengeluaran apa pun yang terjadi.  

Tingkat pengembalian investasi riil akan disesuaikan 

dengan adanya perubahan harga akibat faktor eksternal seperti 

inflasi atau faktor eksternal lainnya. Metode ini mengungkapkan 

tingkat pengembalian nominal secara riil, yang menjaga daya beli 

dari tingkat modal tertentu tetap konstan dari waktu ke waktu. 

Pada tingkat pengembalian investasi riil/ real rate of return akan 

menyesuaikan hasil keuntungan yang berdampak dari inflasi 

merupakan ukuran kinerja investasi yang lebih akurat daripada 

tingkat pengembalian investasi nominal/ nominal return. 

Return yang terkait dengan sekuritas atau stock returns, tidak 

sedikit para peneliti yang melakukan kajiannya. Penelitian tentang 

stock returns atau stock price di dalam aktivitas perdagangan saham 

di bursa efek telah mendapatkan perhatian dari para peneliti yang 

antara lain oleh Chen, Roll, and Ross (1986) yang menggunakan 

beberapa variabel fundamental makro antara lain inflasi untuk 
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menjelaskan terjadinya stock returns. Hasil penelitian mereka 

adalah variabel inflasi secara significant dapat menjelaskan stock 

returns dengan korelasi negatif. Penelitian yang lain juga 

dilakukan oleh Thorbecke (1997) dengan menggunakan variabel 

makro moneter dan menemukan bahwa ekspansi kebijakan 

moneter termasuk didalamnya suku bunga dan money supply akan 

dapat menaikkan stock returns secara temporer.  

Selain return dikenal juga expected returns. Farrel (1997) di 

dalam Tandelilin (2001:7) menyatakan hubungan antara expected 

return dan risiko adalah hubungan yang bersifat searah dan linier, 

artinya semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return 

yang diharapkan atas aset tersebut, demikian sebaliknya.  

Di dalam konsep risiko, apabila terdapat seseorang yang 

melakukan investasi dan mengharapkan agar bisa mendapatkan 

pengembalian dari investasinya di masa yang akan datang, akan 

tetapi, karena masa yang akan datang terdapat ketidakpastian atas 

pengembalian hasil investasinya, maka adanya ketidakpastian 

itulah merupakan tingkat risiko dari suatu investasi atau proyek. 

Dalam sudut pandang lainnya bahwa pengembalian investasi 

yang diharapkan dari suatu investasi merupakan pengembalian 

hasil investasi di masa depan yang mengandung unsur 

ketidakpastian dari investasi atau proyek dimana di dalamnya 

mengandung unsur yang disebut risiko. Dalam sudut pandang 

yang sebaliknya bahwa adanya tingkat pengembalian yang 

direalisasikan merupakan tingkat pengembalian tertentu yang 

benar-benar diperoleh perusahaan atau investor. 

Jelaslah bahwa pengembalian yang direalisasikan dari suatu 

investasi atau proyek mungkin tidak sesuai dengan pengembalian 

yang diharapkan. Adanya perbedaan atau selisih tersebut atau 

adanya kemungkinan variasi pengembalian aktual dengan 

pengembalian yang diharapkan disebut sebagai risiko. Dengan 

demikian risiko juga dapat dikatakan sebagai variabilitas dalam 

pengembalian yang diharapkan dari sebuah proyek atau investasi. 

Hal tersebut dapat juga dikatakan tingkat penyimpangan dari 

pengembalian yang diharapkan. Risiko juga dapat dikaitkan 

dengan kemungkinan adanya pengembalian yang direalisasikan 
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akan lebih kecil dari pada pengembalian yang diharapkan, dan 

ketika realisasinya sesuai atau sama dengan yang diharapan, maka 

sesungguhnya dalam investasi atau proyek tersebut nilai risikonya 

sama dengan nol. Adapun elemen-elemen risiko yang 

menyebabkan terjadinya variabilitas pengembalian yang 

diharapkan sering juga disebut sebagai elemen risiko dan secara 

luas terdapat dua kelompok elemen yang diklasifikasikan sebagai 

risiko sistematis (systematic risk) dan risiko tidak sistematis 

(unsystematic risk).  

Dalam kuantifikasi risiko yang juga dikenal sebagai 

pengukuran risiko terdapat dua pendekatan, pertama, Pendekatan 

Mean-Variance yang dipergunakan untuk mengukur total risiko, 

yang terdiri dari jumlah risiko sistematis (systematic risk) dan tidak 

sistematis (unsystematic risk). Di bawah pendekatan ini varians dan 

standar deviasi digunakan untuk mengukur sejauh mana 

variabilitas pengembalian yang mungkin dari pengembalian yang 

diharapkan dan dihitung sebagai:  

Kedua, Pendekatan Korelasi atau Regresi, Metode korelasi atau 

regresi digunakan untuk mengukur risiko sistematis yang 

dinyatakan dengan   dan dihitung dengan rumus:   

Dimana:                                         

P    = Probabilitas Returnz 

n    = Jumlah Kemungkinan Mendapatkan Return 

       
                                                                    

                                          

                                

Dengan menggunakan metode regresi didapatkan 

pengukuran risiko sistematis yang dirumuskan dalam bentuk 

persamaan regresi sebagai berikut: 
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Dimana,  

n = Jumlah Items, 

Y = Nilai rata-rata return perusahaan, 

X = Nilai rata-rata return indeks pasar, 

α  = Perkiraan return sekuritas saat pasar tidak bergerak, 

β = Perubahan return sekuritas individu sebagai respons terhadap 

perubahan unit dalam pengembalian indeks pasar. 

 

Tradeoff risiko-pengembalian investasi (risk-return) 

menyatakan bahwa potensi pengembalian investasi akan 

meningkat dengan adanya peningkatan risiko. Dengan 

menggunakan prinsip ini, sehingga dapat diterjemahkan bahwa 

tingkat ketidakpastian yang rendah akan memiliki potensi 

pengembalian investasi yang rendah, dan sebailknya tingkat 

ketidakpastian atau risiko yang tinggi akan berpotensi adanya 

pengembalian yang tinggi. Menurut tradeoff risiko-pengembalian 

investasi, dana yang diinvestasikan dapat menghasilkan 

keuntungan yang lebih tinggi hanya jika investor menerima 

kemungkinan kerugian yang lebih tinggi. 

Dalam memahami Tradeoff Risiko-Pengembalian merupakan 

prinsip perdagangan yang menghubungkan risiko tinggi dengan 

imbal hasil yang tinggi. Tradeoff risiko-pengembalian yang tepat 

tergantung pada berbagai faktor termasuk toleransi risiko investor, 

tahun investor untuk pensiun dan potensi untuk mengganti dana 

yang hilang. Waktu juga memainkan peran penting dalam 

menentukan portofolio dengan tingkat risiko dan imbalan yang 

sesuai. Suatu contoh, jika seorang investor memiliki kemampuan 

untuk berinvestasi dalam ekuitas dalam jangka panjang, hal itu 

akan memberikan kepada investor potensi untuk memilih risiko 
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pasar yang ringan dan berpartisipasi dalam pasar bull. Akan 

terjadi sebaliknya jika seorang investor hanya dapat berinvestasi 

dalam waktu yang singkat/jangka pendek terhadap ekuitas yang 

sama, maka akan memiliki proposisi tingkat risiko yang lebih 

tinggi. 

Investor menggunakan risk-return tradeoff sebagai salah satu 

komponen penting dari setiap keputusan investasi, serta untuk 

menilai portofolio mereka secara keseluruhan. Pada tingkat 

portofolio, tradeoff risiko-pengembalian investasi dapat mencakup 

penilaian konsentrasi atau keragaman kepemilikan dan apakah 

kombinasi investasi tersebut akan menghadirkan terlalu banyak 

risiko atau potensi pengembalian yang lebih rendah dari yang 

diinginkan.  

Dalam konteks mengukur Risiko Tunggal, ketika seorang 

investor mempertimbangkan investasi berisiko tinggi dengan 

tingkat pengembalian yang tinggi, maka investor dapat 

menerapkan tradeoff risiko-pengembalian ke kendaraan/wadah 

secara tunggal sedangkan dalam konteks portofolio, maka 

bukanlah ke dalam kendaraan/wadah yang tunggal melainkan 

secara keseluruhan. Secara umum, portofolio yang terdiversifikasi 

akan mengurangi risiko yang disajikan oleh posisi investasi 

individu.  

Apakah terdapat Korelasi Positif antara Risiko dan 

Pengembalian Investasi? Pertanyaan tersebut telah terjawab dalam 

kajian penulisan buku ini dalam bab sebelumnya bahwa benar 

adanya dari hasil kajian terdapat korelasi positif (hubungan antara 

dua variabel di mana keduanya bergerak ke arah yang sama) 

antara risiko dan pengembalian. Dalam kajian buku ini juga 

terdapat pengaruh timbal balik atau terjadi simultan antara risiko 

dan pengembalian investasi. Dalam pernyataan yang lebih tepat 

mungkin adalah bahwa ada korelasi positif antara jumlah risiko 

dan potensi pengembalian. Umumnya, investasi berisiko rendah 

memiliki potensi keuntungan yang lebih rendah. Investasi dengan 

risiko yang lebih tinggi memiliki potensi keuntungan yang lebih 

tinggi tetapi juga potensi kerugian yang lebih besar. 
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