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ABSTRACT 

Investors will be faced with return and risk. Therefore, this study wants to know 

how about the returns according to the risk. The samples of this study are the 

shares of consumer goods manufacturing industries because these shares will 

always be needed by the people, so the price are expected fluctuate. The range of 

this study begins at October 1 until December 31, 2009 or 61 days. The result of 

this study  is  of  21 shares, 8 shares can get returns over the risk average for 38 

days, and returns under the risk average for 23 days. And the 13 shares remain, 

often get returns over the risk average  22 days only and get returns under the risk 

average for 39 days. Average rate of returns over the risk of 8 shares is1,43% and 

the average rate of return under the risk of its is 2 %. It can be concluded that 

investing in the 8 shares will be loss of 0,57 %. Besides that,  the rate of returns 

over the risk of  the remain 13 shares amounted to 1,98 % and the rate of returns 

under the risk is 1,1%. It can be concluded that investing in the 13 shares has 

potential gain of 0,88%. So over the the result of the study can be concluded that 

invest on the consumers goods industries has potencial gain of 0,31%.    
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PENDAHULUAN 

 

 Ketika investor mengambil keputusan untuk berinvestasi maka investor 

akan dihadapkan pada dua hal yaitu return (tingkat pengembalian) dan risk 

(risiko).   Di pasar modal terdapat dua kategori sarana untuk melakukan investasi. 

Yang pertama yaitu sarana investasi pada instrumen keuangan yang tidak berisiko 

(risk-free asset) dan instrumen keuangan yang berisiko (risky asset) (Samsul, 

2006:284).  Risk- free asset diartikan sebagai instrumen investasi yang tidak 

mungkin mengalami gagal bayar bunga dan pokok investasinya contohnya seperti 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Berinvestasi pada risk-free asset tentu modal 
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tidak akan hilang namun tingkat pengembalian (return) sangat kecil. Bagi investor 

yang risk seeker tentu hal ini sangat tidak memuaskan karena investor yang 

bertipe risk taker atau risk  seeker berani mengambil risiko,  investor semacam ini 

senang dengan jenis investasi yang mempunyai risiko yang  besar tetapi 

menjanjikan hasil (return) yang  luar biasa. Investor semacam ini akan memilih 

risky asset. Risky asset diartikan sebagai instrumen investasi yang mengandung 

risiko tidak mendapatkan hasil investasi, atau pokok investasi tidak kembali 

sebagian atau seluruhnya.  Instrumen investasi yang berisiko semacam ini 

misalnya saham dan obligasi atau surat berharga lain yang sejenis.  Oleh karena 

itu dalam berinvestasi, sebenarnya investor sangat berkepentingan dengan risiko 

yang mungkin dapat ditanggungnya daripada tingkat hasil pengembalian (return) 

yang akan diterimanya karena hal ini yang akan menentukan modal akan kembali 

atau tidak akan kembali. 

Di pasar modal diperjualbelikan banyak saham dari berbagai jenis industri, 

tentunya investor akan berkepentingan dengan saham  yang mampu memberikan 

return yang sesuai dengan risikonya bahkan berusaha untuk mendapatkan saham 

yang mampu memberikan return di atas risikonya. Investor akan selalu  melihat 

perbandingan antara return investasi dengan risiko investasi yang dapat 

ditanggungnya (hal ini disebut juga reward to variability ratio)  (Samsul, 

2006:161). Untuk itu diteliti return saham-saham consumer goods industries 

dengan menggunakan single-index model dengan maksud untuk mengetahui 

apakah saham-saham consumer goods industries  yang listing di Bursa Efek 

Indonesia mampu memberikan return yang sesuai dengan risikonya atau mampu 
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memberikan return yang lebih tinggi dari risikonya. Kiranya akan sulit untuk 

menyesuaikan return terhadap risikonya secara tepat, maka di dalam penelitian ini 

akan diteliti apakah saham consumer goods industries mampu memberikan return 

di atas risikonya. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut : Apakah  return  saham-saham  consumer goods industries yang 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 1 Oktober 2009 sampai dengan 31 

Desember 2009   mampu memberikan return di atas risikonya ? 

 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah benar return  saham 

consumer goods industries  yang listing  di Bursa Efek  Indonesia periode 1 

Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2009  mampu memberikan return di 

atas risikonya. 

 

2. TINJAUAN TEORI 

Pengertian Investasi 

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di 

masa datang (Tandelilin, 2001 : 3). 

Seorang investor bisa berinvestasi pada aktiva riil (real asset) atau aktiva 

keuangan (financial asset). Bidang investasi pada aktiva riil misalnya, investasi 
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tanah, emas, properti, mendirikan pabrik, dan sejenisnya. Sedangkan  berinvestasi 

pada aktiva keuangan investor dapat memilih pada investasi yang tidak berisiko 

maupun investasi yang berisiko. Investasi yang tidak berisiko contohnya  deposito 

Bank Pemerintah.  Dan investasi yang mengandung risiko yaitu   saham,  obligasi 

atau surat-surat berharga lainnya. 

Instrumen Investasi 

Instrumen investasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang 

Bursa Efek Indonesia) adalah : 

1. Saham Biasa 

Saham Biasa adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan.  

2. Saham Preferen 

Saham Preferen merupakan saham yang akan menerima dividen dalam 

jumlah yang tetap.  

3. Obligasi 

Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan 

oleh perusahaan  ataupun pemerintah.  

4. Obligasi Konversi 

Obligasi Konversi adalah obligasi yang dapat dikonversikan (ditukar) 

menjadi saham biasa pada waktu tertentu.  

5. Sertifikat Right 

Sertifikat Right merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada 

pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu.  

6. Waran  
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Waran merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya 

untuk  membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut 

dengan harga tertentu pada waktu tertentu (Husnan,1998:36). 

Return dan Risk  

Di dalam dunia investasi terdapat dua konsep yang tidak dapat dipisahkan yaitu 

return dan risk.   

Return 

Return investasi, dapat didekati dengan dua pendekatan : 

1. Return riel merupakan pendapatan yang dinyatakan dalam prosentase dari 

modal awal investasi (Samsul, 2006:291). Return ini diukur dari hasil 

transaksi jual beli harian di pasar  modal (bursa efek).   

2. Harapan keuntungan di masa datang  merupakan komitmen atas waktu dan 

risiko yang terkait dengan investasi yang dilakukan. Dengan demikian 

return tersebut merupakan suatu harapan yang kemudian disebut expected 

return. 

Expected return (return yang diharapkan) dapat dihitung dengan berbagai cara: 

a) Dengan mengkaitkan probabilitas 





M

j

jijii RPRE
1

)(  

E(Rj)  =  return yang diharapkan 

Pij      =  probabilitas memperoleh return pada investasi i 

Rij     =  return  yang diperkirakan akan diperoleh pada waktu tertentu 

M      =  banyaknya peristiwa yang mungkin terjadi 

 

b) Dengan Single-Index Model 
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  Ri = ai + βi Rm  (Husnan, 1998:103) 

Ri    =  return suatu saham 

Rm  =  return indeks pasar 

ai     = bagian dari return saham i yang tidak dipengaruhi oleh perubahan 

pasar. 

βi    =  parameter yang mengukur perubahan yang diharapkan pada Ri 

kalau terjadi perubahan Rm 

 

  Apabila kita melakukan pengamatan di pasar maka akan nampak bahwa pada 

saat “pasar” membaik (yang ditunjukkan oleh indeks pasar yang tersedia) harga 

saham-saham naik . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keuntungan suatu 

saham nampaknya berkorelasi dengan perubahan pasar (Husnan, 1998:103). 

Parameter ai menunjukkan komponen tingkat keuntungan yang tidak 

dipengaruhi oleh perubahan indeks pasar. Parameter ini bisa dipecah menjadi 

dua yaitu αi (alpha) yang menunjukkan nilai pengharapan dari ai, dan ei yang 

menunjukkan elemen acak dari ai (Husnan, 1998:103). Dengan demikian maka 

ai = αi + ei. Dan ei mempunyai nilai pengharapan sebesar nol. Persamaan tingkat 

keuntungan suatu saham kemudian bisa dinyatakan sebagai, 

Ri =  αi  + βi Rm + ei (Tandelilin, 2001:68) 

Ri   =  return suatu saham 

Rm =  return indeks pasar 

αi   =  bagian return saham i yang tidak dipengaruhi oleh perubahan pasar 

βi  = parameter yang mengukur perubahan yang diharapkan pada Ri kalau 

terjadi perubahan Rm 

ei     =  kesalahan residual 

Dari persamaan di atas, penghitungan return saham dalam Single-Index Model 

kemudian akan  mencakup dua komponen utama, yaitu : 

1. Komponen return yang terkait dengan keunikan perusahaan; 

dilambangkan dengan αi. 
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2. Komponen return yang terkait dengan pasar; dilambangkan dengan βi. 

Komponen keunikan perusahaan berkaitan dengan kejadian mikro yang hanya 

mempengaruhi perusahaan bersangkutan saja. Contohnya, ekspansi operasi 

perusahaan, adanya rencana pengurangan tenaga kerja. Komponen yang 

dipengaruhi oleh kondisi pasar ditunjukkan oleh parameter βi yang menunjukkan 

tingkat keuntungan suatu saham terhadap tingkat keuntungan indeks pasar 

(Husnan, 1998: 103). Sedangkan komponen yang terkait dengan pasar 

menyangkut kejadian-kejadian makro yang mempengaruhi seluruh perusahaan. 

Kenaikan suku bunga, peningkatan inflasi atau peningkatan jumlah uang beredar 

merupakan beberapa contoh yang bisa mempengaruhi seluruh perusahaan yang 

ada di pasar. 

Komponen kesalahan residual (ei) merupakan perbedaan antara sisi kiri 

persamaan (Ri) dengan sisi kanan persamaan (αi  + βi Rm). Karena model indeks 

tunggal, per definisi, merupakan persamaan, maka sisi kanan dan sisi kiri harus 

sama. Dalam konteks estimasi return saham, kesalahan residual merupakan 

perbedaan antara return yang diharapkan (sisi kanan persamaan) dan return aktual 

(sisi kiri persamaan). 

Salah satu konsep penting dalam model indeks tunggal adalah terminologi 

beta (β). Beta merupakan ukuran kepekaan return saham terhadap return pasar. 

Semakin besar beta suatu saham semakin besar kepekaan return saham tersebut 

terhadap perubahan return pasar. Dalam penggunaan model indeks tunggal, kita 

perlu mengestimasikan beta saham yang bisa dilakukan dengan menggunakan 

data historis maupun estimasi secara subyektif. 
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(c) Dengan menggunakan Capital asset Pricing Model (CAPM) 

Garis Pasar Sekuritas 

Untuk menggambarkan hubungan risiko dan return dari aset-aset 

individual ataupun portofolio yang tidak  efisien, bisa menggunakan  Garis 

Pasar Sekuritas (Security Market Line). Garis Pasar Sekuritas atau Security 

Market Line adalah garis yang menghubungkan tingkat return yang diharapkan 

dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis (beta). 

Return yang diharapkan dari suatu sekuritas dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

          E(Ri) = Rf +  βi [ E(Rm) – Rf ] (Tandelilin, 2001:97) 

     E(Ri)   = expected return sekuritas i 

     Rf       = return bebas risiko 

     E(Rm) = return pasar 

     βi        = koefisien beta sekuritas i 

 

 

Risiko 

Dalam expected return  kita dihadapkan pada probabilitas (ketidakpastian) yang 

kemudian     disebut risiko. Risk is the chance that the actual return on an 

investment will be different from its expected return  (Jones, 1998: 10). Dalam 

dunia investasi terdapat kemungkinan bahwa cash flow investasi berbeda dengan 

apa yang kita harapkan. Akan selalu ada kemungkinan hasil yang kita harapkan 

lebih rendah daripada return yang sebenarnya kita dapatkan. Inilah risiko. 

Karenanya risiko seringkali digambarkan dalam ukuran penyebaran terhadap hasil 

yang didapat. Investor harus mampu menghitung risiko dari suatu investasi agar 
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dapat digunakan sebagai dasar pemilihan sekuritas. Ada dua pendekatan untuk 

menghitung risiko :  

a) Dengan menghitung varians dan standar deviasi 

Varians dan standar deviasi merupakan penghitungan risiko dengan 

berdasarkan perkiraan return sekuritas.   

Formula standar deviasi sebagai berikut : 





M

ij

ijijii RERPa 22
])([(  

b) Dengan menghitung Beta 

Risiko sekuritas dalam model keseimbangan seperti dalam SIM (Single-

Index Model) dan CAPM (Capital Asset Pricing Model) ditunjukkan 

dengan beta, karena pada pasar yang seimbang portofolio yang terbentuk 

sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah 

risiko sistematis (beta). Beta menunjukkan sensitivitas return sekuritas 

terhadap perubahan return pasar. Semakin tinggi beta suatu sekuritas maka 

semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. 

           Beta dihitung dengan menggunakan regresi linier antara variabel return 

sekuritas dengan return pasarnya. 

Hipotesa Penelitian : 

Diduga di pasar modal Indonesia  saham-saham consumer goods industries  

mampu memberikan return di atas risikonya 

  

3. METODE PENELITIAN 
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Definisi Operasional 

1. Operasionalisasi penelitian ini adalah menghitung return dan risiko saham 

obyek penelitian dengan menggunakan single-index model. 

2. Return  Single-Index Model menyangkut return unik perusahaan (α) dan 

return yang dipengaruhi oleh pasar (β). 

3. Menghitung residual error  saham yang merupakan nilai selisih dari 

return aktual dengan expected return yang telah mengakomodasi 

risikonya.    

Populasi dan sampel penelitian 

Populasi obyek penelitian ini adalah saham yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 1 Oktober 2009 sampai 31 Desember 2009. 

Sampel Penelitian 

Sampel obyek  penelitian ini  perusahaan consumer goods industries yang listing 

di Bursa Efek Indonesia periode 1 Oktober 2009 sampai 31 Desember 2009 

dengan ketentuan berikut : 

1. Merupakan saham listing di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 

2009. 

2. Harga saham perusahaan sampel volatile yang menandakan  aktif 

diperdagangkan karena diminati oleh investor. 

3. Saham yang  cuma mengalami sepuluh  kali  transaksi atau kurang selama 

tiga bulan pengamatan akan dikeluarkan dari obyek penelitian karena 

dikhawatirkan menghasilkan kesimpulan yang tidak semestinya. 

Teknik Pengambilan Sampel 
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Teknik pengambilan sampel secara purposive sampilng yaitu cara pengambilan 

sampel yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam 

menentukan sampel penelitian (Bungin,2005: 16). Sampel obyek penelitian ini 

menggunakan    consumer goods industries  dengan harapan harga saham volatile 

(terus bergerak) karena consumer goods industries menghasilkan produk-produk 

yang setiap harinya dibutuhkan oleh masyarakat. 

Jenis Penelitian  

Descriptive analysis karena penelitian ini ingin mengungkap sesuatu dari obyek 

peneltian. 

Jenis dan Sumber Data  

Data penelitian ini merupakan data sekunder karena diambil dari media massa 

yang berbasis ekonomi maupun diambil dari internet. 

Teknik Pengujian Hipotesa 

1. Ho :  U1 = 0 

            Ha  : U1  0 

Formula uji beda sebagai berikut : 

n

S
S

S

UX
t

X
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0
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α = 5 %, t α dengan df = n-1 

Apabila t hitung  t tabel , Ho ditolak 

              t hitung  t tabel , Ho diterima 
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2. Ho : U1 = U2 

Ha : U1> U2 
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α = 5 %, t α dengan df = n1 +n2 -2 

Apabila t hitung  t tabel , Ho ditolak 

              t hitung  t tabel , Ho diterima 

 

4. ANALISA HASIL DAN INTERPRETASI 

Penelitian ini ingin mengamati bagaimana kinerja pasar modal Indonesia 

dilihat dari segi return yang diberikannya. Adalah hal yang lazim apabila investor 

ingin mendapatkan hasil (return) yang sesuai dengan risiko yang ditanggungnya. 

Dalam penelitian ini return sekuritas dihitung dengan menggunakan Single-Index 

Model karena model tersebut dalam menghitung return mengkaitkan dengan 

kondisi pasar yang disinyalir sangat berpengaruh terhadap return sekuritas. 

Obyek penelitian ini, dipilih perusahaan manufaktur di bidang consumer 

goods industries yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai bulan Oktober 

2009. Dipilihnya consumer goods industries karena merupakan perusahaan yang 

akan terus eksis sebab produknya berhubungan dengan harkat hidup manusia. 

Pada pada tahun 2009, terdapat 35 perusahaan consumer goods industries, namun 

yang terpilih sebagai obyek penelitian ini cuma 21 perusahaan dikarenakan 1 

perusahaan listing di Bursa BEI sebelum 1 Oktober 2009, 1 perusahaan di-delist 

dari BEI dan 12 perusahaan merupakan saham yang tergolong tidak aktif 
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diperdagangkan karena dalam 3 bulan pengamatan ketika penelitian ini dilakukan 

transaksi perdagangan di bursa kurang dari 10 kali sehingga dikeluarkan sebagai 

obyek penelitian karena dikhawatirkan dapat mengaburkan tujuan penelitian ini. 

Didalam Single-Index Model, return saham merupakan komponen dari 

alpha, dan beta saham. Berikut nama perusahaan manufaktur di bidang consumer 

goods industries yang digunakan dalam penelitian ini, alpha (α) serta beta (β) 

nya. 

Tabel 1 

Perusahaan Consumer Goods Industries, alpha (α) serta beta (β) sahamnya 

NO NAMA PERUSAHAAN  
 

 

1  AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk) -0,001537 -0,118646 

2 DLTA (Delta Djakarta, Tbk)  0,004003 -0,255230 

3 DVLA (Darya-Varia Laboratoria, Tbk)  0,000046 -0,090917 

4 GGRM (Gudang Garam, Tbk)  0,005992  0,668876 

5 HMSP (HM Sampoerna, Tbk) -0,000335  0,227817 

6 INAF (Indofarma, Tbk) -0,001950  0,079015 

7 INDF (Indofood Sukses Makmur, Tbk)  0,002796  0,151066 

8 KAEF (Kimia Farma, Tbk) -0,002638  0,048790 

9 LMPI (Langgeng Makmur Plastic Ind, Tbk) -0,001168  0,205653 

10 SCPI (Schering plough Indonesia, Tbk) -0,000904 -0,155329 

11 TSPC (tempo Scan Pacific, Tbk)  0,001133  0,389895 

12 UNVR (Unilever Indonesia, Tbk)  0,000806 -0,094906 

13 ULTJ (Ultra Jaya Milk, Tbk) -0,001241  0,129365 

14 KLBF (Kalbe Farma, tbk) -0,000351  0,149220 

15 MRAT (Mustika Ratu, Tbk) -0,005642 -0,982444 

16 RMBA (Bentoel Internasional inv, Tbk)   0,000423  0,161118 

17 TCID (Mandom Indonesia, Tbk)  0,002772  0,143322 

18 MYOR (Mayora Indah, Tbk)   0,006852  0,117256 

19 MLBI (Multi Bintang Indonesia, Tbk)  0,001821  0,039396 

20 MERK (Merck, Tbk)  0,001383 -0,111219 

21 ADES (Akasha Wira Internasional, Tbk) -0,004364 -0,225092 

 

Penghitungan return dalam Single-Index Model menggunakan return market (Rm) 

yang diproxi dengan IHSG (Index Harga Saham Gabungan). Dari sekian saham 
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yang diamati, setelah dihitung return-nya maka diamati berapa kali dalam masa 

pengamatan  tiga bulan semenjak bulan Oktober hingga Desember 2009 (61 hari 

bursa) saham yang bersangkutan  mampu memberikan return diatas resiko yang 

ditanggungnya serta berapa kali dalam masa itu saham mendapatkan return di 

bawah resiko yang ditanggungnya. Tabel 2 berikut mengompilasi hasil 

pengamatan tersebut.  

Tabel 2 

Kuantitas (hari) Saham Mendapatkan Residual Error Positip dan Negatip Selama 

Masa Pengamatan 
NO NAMA  SAHAM RETURN 

MELEBIHI 

RESIKO (HARI) 

RETURN 

DIBAWAH 

RESIKO (HARI) 

1 AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food,Tbk) 41 20 

2 DLTA (Delta Djakarta, Tbk) 12 49 

3 DVLA (Darya-Varia Laboratoria, Tbk) 29 32 

4 GGRM (Gudang Garam, Tbk) 25 36 

5 HMSP (HM Sampoerna, Tbk) 28 33 

6 INAF (Indofarma, Tbk) 40 21 

7 INDF (Indofood Sukses Makmur, Tbk) 26 35 

8 KAEF (Kimia Farma, Tbk) 33 28 

9 LMPI (Langgeng Makmur Plastic Ind,Tbk) 33 28 

10 SCPI (Schering Plough Indonesia,Tbk) 46 15 

11 TSPC (Tempo Scan Pacific, Tbk) 26 35 

12 UNVR (Unilever indonesia, Tbk) 29 32 

13 ULTJ (Ultra Jaya Milk, Tbk) 42 19 

14 KLBF (Kalbe Farma, tbk) 25 36 

15 MRAT (Mustika Ratu, Tbk) 39 22 

16 RMBA (Bentoel Internasional Inv, Tbk) 26 35 

17 TCID (Mandom Indonesia, tbk) 17 44 

18 MYOR (Mayora Indah, Tbk) 22 39 

19 MLBI (Multi Bintang Indonesia, Tbk) 9 52 

20 MERK (Merck, Tbk) 16 45 

21 ADES (Akasha Wira Internasional, Tbk)  32 29 

 

Dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa dari 21 saham yang diamati, 8 

saham mampu mendapatkan return melebihi resikonya yang kemudian disebut 

Saham Unggulan. Perusahaan tersebut adalah AISA (perusahaan mie ayam dan 

mie instant), INAF (perusahaan farmasi), KAEF (perusahaan farmasi), LMPI 
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(perusahaan alat-alat rumah tangga dari plastik), SCPI (perusahaan farmasi), 

ULTJ (perusahaan susu dalam kemasan dan keju), MRAT (perusahaan kosmetik 

tradisional), dan Ades (perusahaan air minum dalam kemasan).  

Tabel 3 

Kuantitas (hari), Rata-rata Residual Error  Positip serta  Negatip Selama Masa 

Pengamatan Saham Unggulan 
NO NAMA 

PERUSAHAAN 
LAMA 
MENDAPAT 

RETURN DI 

ATAS RISIKO 

(HARI) 

LAMA 
MENDAPAT 

RETURN DI 

BAWAH 

RISIKO  
(HARI) 

RATA-RATA 
RETURN 

LEBIH BESAR 

DARI 

RISIKONYA 

RATA-RATA 
RETURN 

LEBIH KECIL 

DARI 

RISIKONYA 

1 AISA 41 20 +0,012661 -0,025943 

2 ADES 32 29 +0,022235 -0,022962 

3 MRAT 39 22 +0,020814 -0,022024 

4 INAF 40 21 +0,010010 -0,019075 

5 KAEF 33 28 +0,010282 -0,012689 

6 LMPI 33 28 +0,026670 -0,031447 

7 ULTJ 42 19 +0,006824 -0,014190 

8 SCPI 46 15 +0,005051 -0,015470 

 Rata-rata   +0,001432 -0,019985 

 

Dari pengamatan di atas terlihat bahwa walaupun saham yang diamati mampu 

mendapatkan return di atas risikonya atau menguntungkan namun secara rata-rata 

potensi kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan potensi keuntungannya 

karena rata-rata return positip (menguntungkan) melebihi risikonya yaitu sebesar 

0,014318375 (1,43 % dibulatkan) sedangkan rata-rata return negatip (merugikan) 

adalah sebesar 0,019984625 (2 %  dibulatkan). Dari hasil pengamatan ini dapat 

disimpulkan bahwa walaupun ke-8 saham di atas mampu memberikan return di 

atas risikonya lebih sering daripada menghasilkan return di bawah risikonya 

namun ternyata potensi kerugiannya lebih besar daripada potensi keuntungannya. 

Yang mana potensi kerugiannya sebesar 0,57%. 
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Disamping diamati  perusahaan yang mampu menghasilkan return di atas 

risikonya juga  diamati bagaimana potensi  perusahaan yang hanya mampu 

mendapatkan return yang lebih rendah daripada risikonya yang kemudian disebut 

Bukan Saham Unggulan. Adapun perusahaan yang hanya mampu mendapatkan 

return di bawah resikonya sebanyak 13 perusahaan yaitu DLTA (distributor 

minuman bir serta produksi soda), DVLA (perusahaan farmasi), GGRM 

(perusahaan rokok), HMSP (perusahaan rokok), INDF (perusahaan tepung 

Bogasari, minyak goreng dan mie instant), TSPC (perusahaan farmasi), UNVR 

(produksi pembersih badan, mulut, ice cream, serta kosmetik), KLBF (perusahaan 

farmasi), RMBA (perusahaan rokok), TCID (produksi perawatan rambut, minyak 

wangi pria, kosmetik pria), MYOR (produksi aneka biskuit), MLBI (perusahaan 

bir), MERK (perusahaan farmasi).   

Dari hasil pengamatan di atas maka secara umum dapat disimpulkan 

bahwa saham yang masuk kategori Saham Unggulan atau saham yang mampu 

mendapatkan return di atas risikonya lebih sering adalah saham-saham yang 

relatip kurang terkenal dibandingkan saham-saham yang masuk kategori Saham 

Bukan Unggulan ( seperti misalnya Gudang Garam, HM Sampoerna, serta 

Indofood Sukses Makmur serta Unilever).  
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Tabel 4 

Kuantitas (hari), Rata-rata Residual Error Positip serta Negatip Selama Masa  

Pengamatan Bukan Saham Unggulan 
NO NAMA 

PERUSAHAAN 

LAMA 

MENDAPAT 

RESIDUAL 

ERROR 

POSITIP 

(HARI) 

LAMA 

MENDAPAT 

RESIDUAL 

ERROR 

NEGATIP  

(HARI) 

RATA-

RATA 

RESIDUAL 

ERROR 

POSITIP 

RATA-

RATA 

RESIDUAL 

ERROR 

NEGATIP 

1 DLTA 12 49 +0,044481 -0,010883 

2 DVLA 29 32 +0,012244 -0,011091 

3 GGRM 25 36 +0,024770 -0,017238 

4 HMSP 28 33 +0,009941 -0,008262 

5 INDF 26 35 +0,020766 -0,015436 

6 TSPC 26 35 +0,017381 -0,012933 

7 UNVR 29 32 +0,016255 -0,014725 

8 KLBF 25 36 +0,014992 -0,010419 

9 RMBA 26 35 +0,017297 -0,012858 

10 TCID 17 44 +0,016485 -0,006376 

11 MYOR 22 39 +0,023400 -0,013205 

12 MLBI 9 52 +0,031492 -0,005275 

13 MERK 16 45 +0,007752 -0,002751 

 Rata-rata   +0,001979 -0,001088 

 

Dari pengamatan di atas dapat diketahui bahwa walaupun saham yang diamati  

hanya mendapatkan return di bawah risikonya atau merugikan, namun secara rata-

rata return  positip (menguntungkan)  lebih besar dibandingkan dengan return 

negatipnya (merugikan) yaitu sebesar 0,019788913 (1,98 % dibulatkan) untuk 

return positipnya sedangkan rata-rata return negatip (merugikan) adalah sebesar 

0,010880923 (1,1 % dibulatkan). Sehingga potensi keuntungannya adalah sebesar 

0,88 %. 

Untuk menguji keberartian perbedaan antara rata-rata return Saham 

Unggulan dengan Saham Bukan Unggulan maka dilakukan uji beda antara rata-

rata return positip  Saham Unggulan sebesar 0,014318375 (1,4 % dibulatkan)  

dengan rata-rata return positip  Saham Bukan Unggulan sebesar 0,019788913 

(1,98 % dibulatkan). Hasilnya menunjukkan signifikan pada 9,1 % sedangkan 
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level of significance yang ditoleransi adalah 5 %. Dengan demikian  dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata  return Saham Unggulan memang tidak sama atau 

berbeda yang mana menurut perhitungan lebih kecil daripada rata-rata return 

Bukan Saham Unggulan.  

Interpretasi 

Secara keseluruhan dari hasil pengamatan ini dapat diungkap bahwa 

ternyata saham-saham primadona Bursa Efek Indonesia yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti misalnya saham Gudang Garam, H.M.Sampoerna, Indofood 

Sukses Makmur, Unilever ternyata tidak mampu menghasilkan return di atas 

risikonya lebih sering  daripada saham perusahaan yang relatip kurang terkenal.  

Return saham yang dikategorikan Saham Unggulan dalam masa tiga 

bulan pengamatan ternyata hasil return positip ( return melebihi risikonya) tidak 

lebih besar daripada hasil return negatipnya (menghasilkan return kurang dari 

risikonya) yaitu rata-rata  return positipnya sebesar 0,014318375 (1,43 % 

dibulatkan) sedangkan rata-rata return negatip sebesar 0,019984625 (2 % 

dibulatkan). Yang dapat disimpulkan berpotensi mengalami kerugian sebesar 

0,57%.  

Sedangkan return saham yang dikategorikan Bukan Saham Unggulan 

dalam masa tiga bulan pengamatan, hasil return positip (menghasilkan return 

melebihi risikonya) justru  lebih besar daripada hasil return negatipnya 

(menghasilkan return kurang dari risikonya) yaitu rata-rata  return positipnya 

sebesar 0,019788913 (1,98 % dibulatkan) sedangkan rata-rata return negatip 
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sebesar 0,010880923 (1,1 % dibulatkan). Dengan demikian kategori Saham 

Bukan Unggulan berpotensi menghasilkan keuntungan sebesar 0,88%. 

 

5. SIMPULAN  

 Secara keseluruhan dari hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan 

bahwa di pasar modal pada saham  consumer goods industries khususnya, saham-

saham yang sudah terkenal di pasar karena sudah teruji dalam waktu panjang 

mampu memimpin pasar (disebut blue-chip) mampu memberikan return di atas 

risikonya lebih sering daripada memberikan return di bawah risikonya. Namun 

demikian saham-saham ini tetap mampu memberikan rata-rata return di atas 

risiko yang lebih besar daripada risikonya. Dengan demikian disarankan kepada 

investor yang berminat untuk berinvestasi pada saham consumer goods industries 

untuk memilih saham-saham yang berkategori primadona atau blue-chip seperti 

tersebut di atas. 
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