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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan terhadap excess return saham 
dengan menggunakan pendekatan model tiga faktor Fama-French pada perusahaan yang termasuk dalam 
ketegori 50 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar berdasarkan publikasi Bursa Efek Indonesia periode 
2014-2018. Model Fama-French mengimplikasikan bahwa excess return tidak dapat dijelaskan oleh hanya 
faktor beta saja, namun faktor ukuran perusahaan dan rasio book to market memiliki kemampuan baik dalam 
menjelaskan excess return. Pembentukan portofolio dilakukan berdasarkan parameter ukuran perusahaan dan 
rasio book to market. Hasil uji F menunjukkan bahwa model tiga faktor memiliki kemampuan baik dalam 
menjelaskan excess return pada seluruh model portofolio. Secara parsial, excess return pasar, ukuran 
perusahaan, dan rasio book to market memiliki pengaruh signifikan terhadap excess return saham pada 
portofolio saham big-high (B/H), small-high (S/H), dan small-medium (S/M).  
 
Kata Kunci: Model tiga faktor Fama-French, excess return pasar, ukuran perusahaan, book to market  
 

Abstract 
 

This study is aimed to identify significant factors towards stock excess return by using the Fama-French three-
factor model approach by using companies included in the categories of 50 companies with the largest market 
capitalization based on the Indonesia Stock Exchange publication in period of 2014-2018. The Fama-French 
model implies that excess return cannot be explained only by beta, but company size and book to market ratios 
are also have a good ability to explain excess return. Portfolio formation is conducted based on company size 
and book to market ratio. F-test results shows that the three-factor model has a good ability to explain excess 
return in all portfolio models. T-test shows that market excess return, company size, and book to market ratio 
have a significant influence on stock excess returns on big-high (B/H), small-high (S/ H), and small-medium 
(S/H) stock portfolios. 
 
Kata Kunci: Three factor model Fama-French, excess market return, size, book to market 
 
Pendahuluan 

 
Model CAPM merupakan model keseimbangan yang digunakan untuk memprediksi return harapan dari 

aset-aset beresiko yang dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1964. Berdasarkan model tersebut, 
return suatu aset hanya dijelaskan oleh satu faktor yaitu beta sebagai pengukur dari resiko sistematis. Namun 
dalam perkembangan penelitian, faktor-faktor fundamental memiliki peran dalam menjelaskan return saham. 
Basu (1977) menemukan bahwa portofolio saham dengan rasio P/E rendah menghasil return lebih tinggi 
dibandingkan saham dengan rasio P/E tinggi. Banz (1981) memberikan konklusi adanya mispesifikasi pada 
model CAPM. Hasil penelitian Banz diperoleh bahwa perusahaan kecil pada pasar modal New York secara 
signifikan memiliki return lebih tinggi daripada perusahaan besar selama periode 40 tahun. Fama & French 
(1993) mengemukakan bahwa  dua faktor lainnya yaitu ukuran perusahaan dan rasio book to market memiliki 
kemampuan yang baik dalam menjelaskan return saham.   
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Penelitian ini bertujuan menguji peran faktor return pasar dan faktor fundamental yang diukur dengan 

ukuran perusahaan dan rasio book to market dalam menjelaskan excess return saham dengan pendekatan model 
tiga faktor Fama-French pada saham perusahaan yang termasuk dalam kategori 50 perusahaan dengan 
kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Kontribusi dari hasil penelitian ini adalah 
mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi dan karakteistik 
model portofolio yang menentukan signifikansi faktor-faktor tersebut. 
 
Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis  
 

Model tiga faktor Fama-French merupakan salah satu model estimasi yang menjelaskan return suatu 
aset. Fama dan French mengembangkan model Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan mengemukakan 
hipotesis bahwa model keseimbangan harga aset pada security market line (SML) seharusnya dipengaruhi oleh 
tiga faktor, yaitu: (1) beta CAPM yang mengukur resiko pasar dari saham, (2) ukuran perusahaan yang diukur 
dengan kapitalisasi pasar dari ekuitas (MVE) dimana perusahaan kecil memiliki resiko lebih tinggi 
dibandingkan perusahaan besar sehingga perusahaan kecil diharapkan dapat menghasilkan return lebih tinggi, 
dan (3) rasio book to market  dimana jika nilai pasar lebih besar dari nilai buku, maka investor akan lebih optimis 
terhadap saham tersebut di masa mendatang (Brigham & Ehrhardt, 2005). Rasio book to market yang rendah 
diasosiasikan dengan perusahaan yang memiliki “growth” dan rasio book to market tinggi diasosiasikan dengan 
perusahaan yang memiliki “value” (Reilly & Brown, 2003). Perusahaan yang secara konsisten memiliki laba 
rendah cenderung memiliki rasio book to market positif. Sebaliknya, perusahaan yang secara konsisten memiliki 
laba baik cenderung memiliki rasio book to market rendah (Emery, Finnery, & Stowe, 2007). Spesifikasi dari  
model tiga faktor Fama-French adalah sebagai berikut. 

𝑅"# − 𝑅𝐹𝑅# = 𝛼( + 𝑏(+ 𝑅,# − 𝑅𝐹𝑅# + 𝑏(-𝑆𝑀𝐵# + 𝑏(1𝐻𝑀𝐿# + 𝑒(# 
dimana: 
Rpt – RFRt adalah selisih return portofolio terhadap tingkat bunga bebas resiko. 
RMt – RFRt adalah selisih return pasar terhadap tingkat bunga bebas resiko 
SMBt adalah selisih return portofolio saham kapitalisasi besar dengan return portofolio saham kapitalisasi 
rendah 
HMLt adalah return portofolio saham dengan book to market tinggi terhadap return portofolio saham dengan 
book to market rendah. 

 
Dalam penelitiannya, Fama & French (1992) mengemukakan bahwa jika harga aset dibentuk secara 

rasional, maka resiko saham bersifat multidimensi. Dimensi pertama dari resiko adalah ukuran perusahaan yang 
diukur dengan kapitalisasi pasar. Dimensi lainnya dari resiko diproksikan dengan rasio book to market yaitu 
rasio dari nilai buku ekuitas terhadap nilai pasar. Harga saham yang rendah dan tingginya rasio book to market 
yang merupakan sinyal bahwa saham tersebut memiliki prospek yang tidak baik, memiliki return saham harapan 
lebih tinggi dibandingkan saham perusahaan yang memiliki prospek baik.  

 
Sejumlah penelitian terkait dengan pengujian model tiga faktor Fama-French telah banyak dilakukan. 

Boutabba (2015) melakukan pengujian model tiga faktor Fama-French pada empat indeks saham Dow Jones 
dalam periode 2000 sampai dengan 2010. Hasil pengujian empiris tersebut menyimpulkan bahwa investor dapat 
menggunakan model tiga faktor Fama-French untuk mendapat prediksi harga saham yang lebih baik pada pasar 
yang lebih besar. Rossi (2012) melakukan pengujian model tiga faktor Fama-French pada pasar modal Italia 
dalam periode 1989-2004. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki 
kekuatan dalam menjelaskan excess return.  

 
Pengujian model tiga faktor Fama-French yang dilakukan di Indonesia dilakukan juga telah banyak 

dilakukan. Hasil penelitian Hardianto & Suherman (2009) dengan menggunakan periode penelitian tahun 2000-
2004, menyimpulkan bahwa return cross-section dapat dijelaskan oleh tiga faktor, tidak hanya faktor pasar saja 
dan pengujian empiris yang dihasilkan konsisten dengan model tiga faktor Fama-French. Penelitian Surono 
(2016) yang dilakukan dengan menggunakan data saham LQ 45 tahun 2005-2015 menghasilkan kesimpulan 
bahwa hasil estimasi return saham dengan menggunakan Fama-French Three Factor Model lebih akurat 
dibandingkan CAPM. 
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Pengembangan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Hipotesis 1: excess return pasar memiliki pengaruh positif terhadap excess return saham  
Hipotesis 2: ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap excess return saham  
Hipotesis 3: rasio book to market memiliki pengaruh positif terhadap excess return saham  
 
Metode Penelitian 
 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah saham-saham yang termasuk dalam kelompok 50 
saham dengan kapitalisasi pasar terbesar yang dipublikasikan pada Statistik Bursa Efek Indonesia secara 
tahunan. Saham yang digunakan adalah saham yang secara konsisten masuk dalam kelompok 50 saham dengan 
kapitalisasi terbesar selama periode 2014 sampai dengan 2018. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh 
sebanyak 31 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian. 

 
Setelah diperoleh jumlah perusahaan, selanjutnya dilakukan penyusunan portofolio saham dengan 

mengacu pada pembentukan portofolio yang dilakukan dalam penelitian Abbas et al (2015), Kusdinarso (2013), 
Boutabba (2015). Portofolio dibentuk berdasarkan dua parameter, yaitu: (1) ukuran perusahaan yang diukur 
dengan nilai kapitalisasi pasar, dan (2) rasio book to market. Berdasarkan parameter ukuran perusahaan, saham 
dikelompokkan ke dalam kategori besar (big) dan kecil (small) dengan menggunakan nilai median kapitalisasi 
pasar sebagai pembatas kelompok saham big dan small. Saham-saham yang masuk dalam kategori ukuran besar 
(big) merupakan saham yang memiliki nilai rata-rata kapitalisasi pasar diatas nilai median. Sebaliknya, saham 
dengan nilai kapitalisasi pasar di bawah nilai median dikelompokkan ke dalam saham ukuran kecil (small). 
Pembagian kelompok saham berdasarkan nilai rasio book to market dilakukan dengan metode pengelompokkan 
yaitu 30% dari total jumlah saham dengan rasio book to market tertinggi dikelompokkan sebagai kategori saham 
tinggi (high). Sejumlah 40% dari total jumlah saham dengan nilai rasio book to market menengah 
dikelompokkan sebagai kategori saham menengah (medium). Sejumlah 30% dari total jumlah saham dengan 
nilai rasio book to market rendah dikelompokkan sebagai kategori saham rendah (low).  

 
Dengan menggunakan kriteria ukuran perusahaan dan rasio book to market, maka akan dihasilkan 

sejumlah 6 portofolio saham yaitu portofolio big-high, big-medium, big-low, small-high, small-medium, dan 
small-low. Pada masing-masing portofolio akan dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan model tiga 
faktor Fama-French.  
 
Variabel dan Pengukuran 
Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
a.   Variabel Dependen 
Excess return sebagai variabel terikat adalah selisih dari return portofolio bulanan dengan tingkat bunga bebas 
resiko. Tingkat bunga bebas resiko menggunakan rata-rata repo rate periode 2014 sampai dengan 2018. Excess 
return dihitung sebagai berikut: 

𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠	  𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛	  portofolio	  saham = 𝑅"# − 𝑅𝐹𝑅#  
b.   Variabel Independen 
Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari: 
1.   Excess return pasar adalah selisih return pasar bulanan dengan tingkat bunga bebas resiko. Return pasar di 

dihitung dengan menggunakan data Indeks Harga Saham Gabungan bulanan selama periode 2014-2018 
Excess return pasar dihitung sebagai berikut: 

𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠	  𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛	  pasar = 𝑅,# − 𝑅𝐹𝑅#  
2.   Small minus big (SMB) dihitung dengan cara return portofolio saham kapitalisasi pasar rendah dikurangi 

dengan return portofolio saham kapitalisasi besar. Besarnya SMB dihitung sebagai berikut. 
SMB = 1/3 (S/H + S/M + S/L) – 1/3 (B/H + B/M + B/L) 

3.   High minus low (HML) return portofolio saham dengan rasio book to market tinggi dikurangi dengan return 
portofolio saham dengan rasio book to market rendah. HML dihitung dengan cara sebagai berikut. 

HML = ½ (B/H + S/H) – ½ (B/L + S/L) 
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Pembahasan 
Hasil Pembentukan Portofolio  
Jumlah saham yang terdapat dari masing-masing portofolio serta rata-rata return dan standar deviasi portofolio 
selama periode 2014 sampai dengan 2018 disajikan pada Tabel 1 berikut ini. 
 

Tabel 1: Hasil Pembentukan Portofolio  
Portofolio Jumlah 

Saham 
Rata-rata Return 

Portofolio 
Simpangan Baku 

Portofolio Size Book to Market 
Big High 4 0,31% 5,74% 
Big Medium 8 1,03% 4,67% 
Big Low 4 0,51% 4,52% 

Small High 6 0,53% 5,01% 
Small Medium 4 0,79% 5,48% 
Small Low 5 0,28% 4,04% 

 
Portofolio big-medium memiliki rata-rata return tertinggi yaitu sebesar 1,03% dengan tingkat resiko relatif lebih 
rendah dari portofolio small-medium. Portofolio dengan resiko terendah adalah portofolio big-low dengan 
tingkat return lebih tinggi dari portofolio small-low.  
 
Hasil Uji Asumsi Klasik 
Normalitas  
 Uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Berra menunjukkan nilai probabilitas lebih dari 5% 
pada seluruh portofolio kecuali pada portofolio big-medium (B/M). Berikut hasil uji normalitas pada masing-
masing model regresi portofolio. 

Tabel 2: Hasil Uji Normalitas 
 Portofolio 

B/H 
Portofolio 

B/M 
Portofolio 

B/L 
Portofolio 

S/H 
Portofolio 

S/M 
Portofolio 

S/L 
Jarque-Berra 
(Prob.) 

0,3645 
(0,8334) 

13,5847 
(0,0011) 

3,3554 
(0,1868) 

4,8257 
(0,0896) 

0,4203 
(0,8105) 

0,9500 
(0,6219) 

 
Autokorelasi 
Pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test menunjukkan 
nilai probabilitas Chi-square diatas 5% pada seluruh model regresi portofolio, kecuali pada portofolio small-
high (S/H). Namun demikian, koreksi terhadap autokorelasi pada model regresi portofolio S/H telah dilakukan 
dengan menggunakan metode Newey-West. Berikut hasil uji autokorelasi pada masing-masing model regresi 
portofolio. 

	  
Tabel 3: Hasil Uji Autokorelasi 

 Portofolio 
B/H 

Portofolio 
B/M 

Portofolio 
B/L 

Portofolio 
S/H 

Portofolio 
S/M 

Portofolio 
S/L 

Prob. Chi-
Square 

0.1319 0.1582 0.2053 0.0039 0.8677 0.7740 

 
Heterokedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser menunjukkan tidak terdapat gejala 
heterekedastisitas pada hampir seluruh model regresi portofolio, kecuali pada portofolio big-medium (B/M). 
Namun demikian, telah dilakukan koreksi terhadap gejala heterokedastisitas pada model regresi portofolio big-
medium (B/M) dengan menggunakan metode White’s Heteroscedasticity Consistent Variance and Standard 
Error. Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada masing-masing model regresi. 
 

Tabel 4: Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 Portofolio 

B/H 
Portofolio 

B/M 
Portofolio 

B/L 
Portofolio 

S/H 
Portofolio 

S/M 
Portofolio 

S/L 
RM 0.1326 0.0063 0.6196 0.0885 0.1538 0.8951 
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 Portofolio 
B/H 

Portofolio 
B/M 

Portofolio 
B/L 

Portofolio 
S/H 

Portofolio 
S/M 

Portofolio 
S/L 

SMB 0.1285 0.0086 0.7653 0.2670 0.9036 0.5950 
HML 0.7766 0.2970 0.6674 0.6478 0.2237 0.4071 

 
Multikolinearitas 

Variabel bebas pada model tiga faktor Fama-French yang diuji pada data return saham penelitian ini 
telah memenuhi asumsi multikolinearitas dimana nilai VIF pada variabel bebas berada di bawah 10. Variabel 
excess return pasar memiliki nilai VIF sebesar 2,41. Variabel small minus big (SMB) memiliki nilai VIF sebesar 
1,55. Variabel high minus low (HML) memiliki nilai VIF sebesar 2,3. 

 
Hasil Regresi Model Tiga Faktor Fama-French 

Hasil regresi model tiga Faktor pada seluruh portofolio menunjukkan nilai probabilitas uji F sebesar 
0,0000 yang artinya secara simultan variabel excess return pasar, SMB, dan HML memiliki pengaruh terhadap 
excess return saham. Model regresi portofolio big-high (B/H) memiliki nilai adjusted R-squared paling tinggi 
yaitu 0,896. Hal ini menunjukkan bahwa pada return portofolio saham big-high, kemampuan model dalam 
menjelaskan varian nilai excess return saham sebesar 89,6%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
model. Hasil uji t pada model regresi portofolio big-high juga menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas secara 
parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap excess return saham dengan tingkat signifikansi di bawah 1% 
pada masing-masing variabel bebas. 

 
Tabel 5: Hasil Regresi Model 3 Faktor Fama-French 

Portofolio Adj. R Uji F C Excess Market 
Return (Rm-Rf) 

Small minus 
Big (SMB) 

High minus 
Low (HML) 

Big – High 0.896 167.0221 
(0,0000) 

-0.0007 
(-0.2947) 

0.6073 
(4.9059) 

-0.7026 
(-8.6455) 

0.6863 
(9.5246) 

Big – Medium 0.741 52.5221 
(0,0000) 

0.0079 
(2.3672) 

0.8142 
(2.8384) 

-0.6080 
(-2.7271) 

0.1062 
(1.0529) 

Big – Low 0.626 30.6901 
(0,0000) 

0.0041 
(1.0980) 

1.4093 
(7.4469) 

-0.0879 
(-0.7078) 

-0.5657 
(-5.1359) 

Small – High 0.636 32.0630 
(0,0000) 

0.0029 
(0.7579) 

0.6038 
(2.5105) 

0.2576 
(2.0816) 

0.4787 
(2.9526) 

Small – 
Medium 

0.6856 39.9879 
(0,0000) 

0.0064 
(1.5517) 

2.0288 
(9.6418) 

0.9880 
(7.1529) 

-0.5213 
(-4.2564) 

Small – Low  0.3305 9.04978 
(0,0000) 

0.0019 
(0.4305) 

0.1977 
(0.8726) 

0.3566 
(2.3978) 

0.2695 
(2.0437) 

 
Hipotesis 1: Pengaruh Excess Return Pasar terhadap Excess Return Saham 

Variabel excess return pasar secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan pada hampir seluruh 
model regresi portofolio dengan tingkat signifkansi dibawah 1%, kecuali pada portofolio small-low tidak 
ditemukan pengaruh excess return pasar terhadap excess return saham. Pengaruh excess return pasar terhadap 
excess return saham menunjukkan arah pengaruh positif pada seluruh model regresi portofolio. Arah pengaruh 
positif dari excess return pasar pada seluruh model regresi portofolio sejalan dengan penelitian Hardianto & 
Suherman (2009), Canbas & Arioglu (2008), Blanco (2012), Boutabba (2015) dan Acaravci & Karaomer 
(2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa resiko sistematis memiliki pengaruh signifikan terhadap return 
saham dengan kapitalisasi besar. Pada saham dengan kapitalisasi rendah, pengaruh excess return saham hanya 
signifikan pada kelompok saham yang memiliki rasio book to market tinggi dan menengah. Artinya, pada 
sebagian besar persamaan regresi portofolio dalam penelitian ini mendukung model CAPM bahwa excess return 
saham dapat dijelaskan dengan baik oleh resiko sistematis. 
 
 Hipotesis 2: Pengaruh Small Minus Big (SMB) terhadap Excess Return Saham 
 Variabel small minus big (SMB) memiliki pengaruh signifikan terhadap excess return saham pada 
seluruh saham dengan kapitalisasi pasar rendah. Namun pada saham dengan kapitalisasi tinggi, pengaruh yang 
signifikan dari SMB hanya terdapat pada saham dengan rasio book to market tinggi dan menengah. Arah 
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pengaruh memiliki SMB bertanda negatif pada saham dengan kapitalisasi besar, dan bertanda positif pada 
saham dengan kapitalisasi pasar rendah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hardianto & Suherman (2009), 
Blanco (2012), Rossi (2012) dan Canbas & Arioglu (2008) yang menghasilkan adanya pengaruh positif dan 
signifikan dari variabel SMB pada seluruh portofolio saham berkapitalisasi rendah (small), serta pengaruh 
negatif dan signifikan dari variabel SMB pada seluruh portofolio saham berkapitalisasi besar (big).  
 
Hipotesis 3: Pengaruh High Minus Low (HML) terhadap Excess Return Saham 
 Variabel high minus low (HML) memiliki pengaruh signifikan terhadap excess return saham pada 
hampir seluruh model portofolio, kecuali pada portofolio big-medium (B/M) tidak ditemukan pengaruh HML 
terhadap excess return saham. Arah pengaruh HML terhadap excess return saham tidak menunjukkan pola yang 
konsisten pada hasil penelitian ini dimana pengaruh positif ditemukan pada regesi portofolio B/H, B/M, S/H, 
dan S/L. Sementara arah pengaruh negatif ditemukan pada regresi portofolio B/L dan S/M. Arah pengaruh HML 
yang beragam ditemukan juga pada penelitian Acaravci & Karaomer (2017), Hardianto & Suherman (2009), 
Aldaarmi, Abood, & Salameh (2015), Canbas & Arioglu (2008), Boutabba (2015), Rossi (2012), dan Blanco 
(2012). 
  
Kesimpulan 

 
Model tiga faktor Fama-French pada kelompok 50 saham kapitalisasi pasar besar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2018 memiliki validitas baik pada semua model regresi portofolio. Variabel excess 
return pasar, small minus big (SMB), dan high minus low (HML) secara bersama-sama dapat menjelaskan 
variasi excess return saham dengan kemampuan model berkisar 89,6% pada portofolio saham big-high (B/H) 
dan 33,05% pada portofolio saham small-low (S/L).  
 
 Secara parsial, excess return pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan pada portofolio saham big-
high (B/H), big-medium (B/M), big-low (B/L), small-high (S/H) dan small-medium (S/M). Variabel SMB 
memiliki pengaruh positif dan signifikan pada portofolio small-high (S/H), small-medium (S/M), dan small-
low (S/L). Sementara, variabel SMB pada portofolio big-high (B/H) dan big-medium (B/M) memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan. Variabel HML memiliki pengaruh positif dan signifikan pada portofolio (B/H), (S/H), 
dan (S/L). Sementara variabel HML pada portofolio B/L dan S/M memiliki pengaruh negatif dan signifikan. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tiga faktor Fama-French memiliki validitas yang baik 
secara simultan maupun parsial pada portofolio saham big-high (B/H), small-high (S/H), dan small-medium 
(S/M). Pada kelompok portofolio tersebut, excess return saham dipengaruhi secara signifikan oleh premi resiko 
pasar, ukuran perusahaan, dan rasio book to market. Dari segi konsistensi arah pengaruh variabel bebas dengan 
hipotesis, model portofolio small-high (S/H) memiliki pengaruh positif dan signifikan pada seluruh variabel 
bebas. Peran tiga faktor Fama-French dalam menjelaskan excess return saham ditentukan juga oleh model 
portofolio yang dibentuk. 
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