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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara berkembang yang terus melakukan pembangunan 

di segala bidang, Indonesia memerlukan sumber energi untuk 

menggerakkan pembangunannya. Sumber energi yang dapat digunakan 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu: sumber energi yang dapat diperbaharui 

(renewable energy resources), dan sumber energi yang tidak dapat 

diperbaharui (non renewable energy resources). Selain minyak bumi, 

batubara adalah sumber energi tidak terbaharui yang memegang peran 

dominan, yaitu sebagai sumber pembangkit energi pada PLTU batubara. 

Menurut Suryana (2011), kebutuhan batubara sebagai sumber 

energi sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal 

ini tidak hanya terjadi untuk negara berkembang atau Indonesia semata, 

akan tetapi juga untuk kebutuhan di dunia. Jika ingin melakukan 

pembangunan yang pesat maka dibutuhkan listrik sebagai energi, dan ini 

juga berarti diperlukan batubara yang melimpah sebagai sumber energi. 

Berkaitan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dunia terhadap energi 

termasuk batubara, efisiensi penggunaan batubara perlu dilakukan. Hal ini 

tidak terlepas dari keberadaan batubara sebagai non renewable energy 

resources. Dalam perkembangan ke depannya, Pemerintah RI melalui 

Departemen ESDM telah menyusun roadmap energi nasional. Dalam hal 
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ini, batubara memegang peranan sangat penting untuk menggantikan 

posisi minyak bumi yang cadangannya mulai menipis.  

Produksi batubara Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke 

tahun. Namun peningkatan produksi batubara Indonesia ternyata tidak 

serta merta diikuti dengan meningkatnya investasi baru di sektor ini. 

Sebagaimana diketahui, investasi merupakan salah satu indikator 

pertumbuhan perekonomian nasional. Kedepan, hal ini tentu akan 

menimbulkan permasalahan dilematis. Pada satu sisi, negara kita 

membutuhkan penerimaan negara yang berasal dari royalti dan 

penerimaan negara bukan pajak batubara. Di sisi lain, kita juga 

membutuhkan perkembangan industri batubara sehingga dapat menarik 

tenaga kerja yang cukup banyak secara berkelanjutan. Sementara, investasi 

baru di bidang pertambangan belum memungkinkan, sedangkan produksi 

batubara Indonesia terus meningkat. Di kawasan Asia Tenggara ada 

beberapa negara yang juga menjadi target investasi oleh pengusaha asing, 

sehingga akan memicu persaingan dalam menangkap peluang investasi. 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Produksi Batubara Indonesia 

Sumber: Kompas.com, 2015 

http://www.minerba.esdm.go.id/
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Samsul (2006:146) menjelaskan, investasi pada hakekatnya 

merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk 

memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Ada dua faktor yang 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yaitu tingkat 

pengembalian dan risiko. Investasi di pasar modal sangat memerlukan 

pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk 

menganalisis efek-efek mana saja yang akan dibeli, mana yang akan dijual 

dan mana yang akan tetap dimiliki. Sedangankan menurut Yohatin (2009), 

tingkat keuntungan yang diperoleh di pasar modal dalam bentuk surat 

berharga khususnya saham lebih besar dibandingkan tingkat keuntungan di 

pasar uang yang ditanamkan dalam bentuk deposito. 

Husnan (2001:3) mengatakan, pertumbuhan perekonomian suatu 

negara dapat diukur dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan 

mengetahui tingkat perkembangan dunia pasar modal dan industri-industri 

sekuritas yang ada pada negara tersebut. Pasar modal didefinisikan sebagai 

pasar untuk berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang yang 

bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, 

baik yang diterbitkan pemerintah, public authorizes, maupun perusahaan 

swasta.  

Darmadji dan Fakhrudin (2001:10) menjelaskan, pada dasarnya 

pasar modal juga dikenal dengan karakteristik high risk - high return. 

Artinya penanaman saham pasar modal memberikan peluang keuntungan 

tinggi namun juga berpotensi risiko tinggi. Pasar modal juga 
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memungkinkan investor untuk mendapatkan return atau keuntungan 

(capital gain) dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, seiring 

dengan harga yang fluktuatif, maka dapat membuat investor mengalami 

kerugian atau risk besar dalam waktu yang singkat pula.  

Jadi dalam melakukan investasi hal yang perlu diperhatikan adalah 

keuntungan dan risiko dari investasi tersebut. Menurut Muslih (2008), 

dalam berinvestasi pada pasar modal, ada dua hal yang akan dihadapi oleh 

investor, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan dan tingkat risiko. 

Unsur risiko selalu melekat dalam dunia investasi. Dengan adanya risiko 

ini, investor akan mengalami atau menerima keuntungan yang tidak sesuai 

harapan sehingga mengakibatkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan 

yang sering disebut ketidakpastian (uncertainty).  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik meneliti 

permasalahan yang terjadi dengan judul “ANALISA RISIKO DAN 

KEUNTUNGAN INVESTASI SAHAM BATUBARA DI BURSA EFEK 

INDONESIA (Tahun 2010-2014)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang disajikan  di atas maka 

dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar tingkat risiko investor dalam berinvestasi pada saham 

batubara di BEI? 

2. Berapa besar tingkat keuntungan yang di peroleh investor dalam 

berinvestasi pada saham baturara di BEI?  
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini yang diteliti pada perusahaan pertambangan 

batubara hanya tingkat risiko perusahaan dengan menggunakan metode 

VaR (Value at Risk), dan tingkat keuntungan dengan menggunakan 

metode RAROC (Risk Adjusted Return on Capital), sedangkan tentang 

tata cara pengolahan risiko tidak dibahas secara spesifik. Dalam penelitian 

ini diasumsikan bahwa kondisi pasar dalam keadaan stabil atau normal.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tingkat risiko investor dalam melakukan investasi 

pada saham batubara di BEI. 

2. Untuk menguji tingkat keuntungan yang akan di peroleh investor 

dalam berinvestasi pada saham batubara di BEI. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat di ambil manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi calon 

investor yang ingin menginvestasikan modalnya pada BEI khususnya 

pada saham pertambangan batubara. 
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2. Manfaat Keilmuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka mengenai 

risiko dan keuntungan berinvestasi pada BEI, serta digunakan sebagai 

referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 


