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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan investasi di Indonesia baik asing maupun domestik 

tahun 2013 meningkat 20% dibandingkan sebelumnya. Melihat data pada 

tahun 2013  dari yang ditargetkan sebesar Rp 390 triliun, realisasinya 

mencapai Rp 398,6 triliun. Sedangkan dari penanaman modal asing mencapai 

Rp 270,4 triliun menurut Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Hatta 

Radjasa pada acara Indonesia Investor Forum 3 (www.gatranews.com).  

Alternatif dalam berinvestasi baik investasi sektor riil maupun 

investasi sektor finansial cukup banyak. Investasi sektor finansial banyak 

digemari oleh para investor karena memberikan tingkat pengembalian yang 

tinggi dalam tempo yang singkat. Investasi sektor finansial adalah investasi 

dalam bentuk instrumen keuangan seperti saham, reksadana, obligasi, dan 

lain sebagainya.  

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang 

paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan 

ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham 

merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena 

saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat 

didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan 

usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Menyertakan modal 

http://www.gatranews.com/
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tersebut maka memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset 

perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

(idx.co.id). 

Memegang uang tunai mengandung biaya (oportunity cost) karena 

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil bila uang tersebut 

diinvestasikan pada suatu usaha atau dibelikan instrumen investasi, disamping 

kemungkinan menurunnya daya beli dari uang tersebut akibat inflasi. Setiap 

investasi mempunyai karakteristik tertentu, secara umum kita mengatakan 

bahwa  High Return High Risk and Low Return Low Risk semakin tinggi 

potensi keuntungan juga akan diikuti semakin tingginya tingkat risiko dan 

sebaliknya semakin rendah potensi keuntungan akan semakin rendah pula 

risikonya (Zubir, 2011:1) 

Berdasarkan data Bloomberg pada tahun 2013, rata-rata imbal hasil 

(return) tiga saham emiten produsen semen secara year to date sebesar 

10,21%. Return saham PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk. (SMGR), 

tercatat paling tinggi sebesar 13,56%, disusul return saham PT. Indocement 

Tunggal Prakarsa, Tbk. (INTP),  9,48%, dan return saham PT. Holcim 

Indonesia, Tbk. (SMCB), sebesar 7,57%. 

PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk., (dahulu PT. Semen Gresik 

(Persero), Tbk., adalah pabrik semen yang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 

7 Januari 2013, PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk., resmi berganti nama. 

Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama 
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dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen per tahun. Saat ini kapasitas 

terpasang Semen Indonesia sebesar 30 juta ton semen per tahun.  

Semen Indonesia memiliki anak perusahaan PT. Semen Padang dan 

PT. Semen Tonasa. Pada tanggal 18 Desember 2012 PT. Semen Indonesia 

(Persero), Tbk., mengakuisisi 70% saham Thang Long Cement Company 

(TLTC) perusahaan semen terkemuka di Vietnam. Akuisisi TLCC ini 

sekaligus menjadikan Perusahaan sebagai BUMN pertama yang 

berstatus multi national corporation. Sekaligus mengukuhkan posisi 

Perusahaan sebagai perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara. 

(semenindonesia.com). 

PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk., adalah sebuah perusahaan 

semen yang didirikan tahun 1985. Pada tahun 2001, Heidelberg Cement 

Group dari Jerman mengambil kepemilikan mayoritas saham  sebesar 

65,14%, PT. Mekar Prakarsa sebesar 13,03% dan publik sebesar 21,83%. 

Saat ini kapasitas produksi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk., mencapai 

16,5 juta ton per tahun. (indocement.com) 

PT. Holcim Indonesia, Tbk., (sebelumnya bernama PT. Semen 

Cibinong, Tbk.) adalah sebuah perusahaan semen yang didirikan tahun 1971. 

Pada tahun 2001 Holcim Grup dari Swiss mengambil kepemilikan mayoritas 

saham sebesar 80,65% dan publik sebesar 22,7%. Kapasitas produksi di tahun 

2013 mencapai 12,5 juta ton. (holcimindonesia.com) 

Melihat kondisi tersebut sektor semen milik BUMN memiliki return 

tertinggi dibandingkan dengan sektor semen milik swasta dikarenakan sektor 

http://www.semenindonesia.com/
http://www.indocement.com/
http://www.holcimindonesia.com/
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semen milik BUMN mampu menguasai 46% pangsa pasar domestik, 

sedangkan sektor semen milik swasta yaitu PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa, Tbk., menguasai 30% dan PT. Holcim Indonesia, Tbk., menguasai 

sebesar 15% pangsa pasar domestik. Sedangkan sekitar 9% dikuasai oleh 

perusahaan semen lainnya. Dilihat dari penguasaan pangsa pasar tersebut PT. 

Semen Indonesia, Tbk., adalah sebagai market leader. 

Jika melihat laporan keuangan kuartal I 2013, Semen Indonesia 

mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar Rp 1,24 triliun dibandingkan 

kuartal I 2012 sebesar Rp1,01 triliun. Begitu juga dengan Indocement yang 

mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar Rp 1,15 triliun dibandingkan 

kuartal I 2012 sebesar Rp 999 miliar, dan Holcim mencatatkan kenaikan laba 

bersih sebesar Rp 249 miliar dibandingkan kuartal I 2012 sebesar Rp 184 

miliar. (www.iyaa.com). 

Kinerja saham-saham emiten semen diprediksi masih dapat menguat. 

Menurut analis, kenaikan harga BBM bersubsidi justru akan menguntungkan 

saham-saham sektor semen. Menurut Cece Ridwanuallah (analis Sekuritas 

Ekokapital), saham-saham di sektor semen masih berada dalam fase bullish. 

Apalagi penjualan semen pada kuartal I 2013 meningkat antara 8-10% dari 

tiga emiten produsen semen tersebut. Dari sisi fundamental, dengan kenaikan 

harga BBM bersubsidi per 1 Juni 2013 akan ada dana dari pemerintah yang 

dialokasikan untuk infrastruktur. Pemerintah berjanji sebagian besar dana dari 

kenaikan harga BBM, subsidinya akan dialihkan untuk infrastruktur seperti 

http://www.iyaa.com/
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jalan dan jembatan yang akan memperlancar pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Jika itu yang terjadi, maka penjualan semen akan naik pesat. 

Tujuan utama seorang investor melakukan investasi adalah untuk 

memperoleh return setinggi-tingginya, tetapi kenyataannya return dari suatu 

investasi bersifat tidak pasti. Ketidakpastian dari suatu investasi inilah yang 

disebut dengan risiko. Antara risiko dan return yang diharapkan mempunyai 

hubungan yang bersifat searah atau linier. Artinya, semakin besar risiko suatu 

aset, semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut, demikian 

pula sebaliknya.  

Risiko akan terjadi bila tingkat potensi kerugian yang timbul karena 

perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai. Investor harus dapat 

menyadari bahwa setiap investasi disamping mengharapkan keuntungan, juga 

harus sadar terdapat kemungkinan risiko atau kerugian.  

Dalam konteks portofolio risiko dibedakan menjadi dua yaitu risiko 

sistematis (systematic risk) dan risiko tidak sistematis (unsystematic risk). 

Risiko sitematis merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi pasar secara 

keseluruhan. Misalnya adanya perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, 

kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Risiko tidak sistematis merupakan 

risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko 

ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Fluktuasi risiko ini 

besarnya berbeda-beda antara satu saham dengan saham yang lain. Karena 
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perbedaan itulah maka masing-masing saham memiliki tingkat sensitivitas 

yang berbeda terhadap setiap perubahan pasar. (Halim, 2003:39).  

Tingkat pengembalian adalah salah satu faktor yang memotivasi 

investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas investasi yang 

dilakukannya (Tandelilin, 2001:47). Namun, dalam pengambilan keputusan 

investasi seorang investor memerlukan return ekspektasi yang merupakan 

return yang diharapkan dari  investasi yang akan dilakukan. 

Dalam memprediksi tingkat pengembalian saham yang diharapkan 

sebagai dasar pengambilan keputusan investasi, ada dua model yang 

seringkali digunakan para investor, yaitu Capital Assets Pricing Model 

(CAPM) dan Arbitrage Pricing Theory (APT). APT mendasarkan diri atas 

pemikiran yang menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang 

mempunyai karakteristik yang identik sama tidaklah bisa dijual dengan harga 

yang berbeda, konsep yang digunakan adalah konsep satu harga. Apabila 

aktiva yang berkarakteristik sama terjual dengan harga yang berbeda, maka 

akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage dengan membeli aktiva 

yang berharga murah dan pada saat yang sama menjualnya dengan harga 

yang lebih tinggi sehingga memperoleh laba tanpa risiko (Husnan, 2003:193). 

Perhitungan suatu risiko dalam melakukan investasi merupakan hal 

yang sangat penting, tanpa mengetahui seberapa besar risiko yang akan 

ditanggung maka seorang investor tidak bisa menentukan tingkat 

pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut dan sebagai dasar 
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pengambilan keputusan investasi. Dalam penelitian ini kita akan lebih 

memfokuskan pada model keseimbangan Capital Asset Pricing Model. 

Capital Assets Pricing Model yang dikembangkan secara terpisah oleh 

Sharpe (1964), Lintner (1965), dan Mossin (1969),  merupakan model untuk 

menentukan harga suatu assets pada kondisi equilibrium. Dalam keadaan 

equilibrium tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal untuk suatu 

saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut (Tandelilin, 2001: 90). 

Hubungan secara grafis tingkat pengembalian yang diharapkan 

dengan risiko sistematis ditunjukkan oleh Security Market Line (SML). Pada 

kondisi pasar yang seimbang semua saham diharapkan berada pada SML, 

namun terkadang bisa terjadi suatu saham tidak berada pada SML. Kalau 

terjadi penyimpangan, artinya dengan risiko yang sama expected return suatu 

saham berbeda dengan return saham, maka perbedaan tersebut disebut 

undervalued atau overvalued. Kondisi saham undervalued atau overvalued 

akan mempengaruhi keputusan investasi seorang investor untuk menjual atau 

membeli saham tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penentuan Tingkat Risiko dan Tingkat 

Pengembalian Saham Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi (Studi 

Pada Perusahaan Sektor Semen Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah yang telah dikemukakan diatas, 

dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapakah tingkat risiko dan tingkat pengembalian saham yang diharapkan 

sebagai dasar pengambilan keputusan investasi pada perusahaan sektor 

semen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

2. Saham perusahaan manakah yang memberikan tingkat risiko dan tingkat 

pengembalian tertinggi? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini dibuat untuk menghindari perluasan dan lebih 

terfokus pada pembahasan masalah yang akan diteliti, sehingga permasalahan 

ini hanya dibatasi pada data yang digunakan adalah data harian periode 2009-

2013, pembagian dividen masing-masing perusahaan, dan Capital Asset 

Pricing Model (CAPM).  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menghitung dan menentukan tingkat risiko dan tingkat 

pengembalian saham sebagai dasar pengambilan keputusan investasi 

saham perusahaan sektor semen yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengetahui perusahaan mana yang mempunyai tingkat risiko 

dan tingkat pengembalian tertinggi. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, bahan 

pertimbangan, dan keputusan dalam berinvestasi. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

diperlukan untuk lebih meningkatkan lagi kinerja perusahaannya di 

masa yang akan datang. 

c. Bagi Peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang menentukan 

tingkat risiko dan tingkat pengembalian saham sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasi.  


