
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perekonomian merupakan salah satu faktor yang paling banyak 

mendapat sorotan saat ini sebagai dampak dari globalisasi. Perkembangan 

perekonomian dunia yang semakin pesat memacu berbagai perusahaan untuk 

mengembangkan usahanya dalam rangka meraih dana sebanyak-banyaknya 

guna memenuhi kebutuhan perusahaaan. 

Sesuai dengan prinsip ekonomi dimana perusahaan beroperasi dengan 

berorientasi pada pencapaian laba yang maksimal maka serangkaian rencana 

strategis pun disusun untuk meraih target tersebut. Sebagai penunjang 

dibutuhkan sumber daya ekonomi di dalamnya yang meliputi sumber daya 

manusia, sumber daya keuangan, bahan baku, teknologi dan informasi baik di 

dalam maupun di luar perusahaan yang harus dikelola seefisien mungkin. 

Sumber daya keuangan adalah faktor yang paling menentukan dalam 

mengimplementasikan tujuan perusahaan tersebut. Untuk memperolehnya, 

investasi bisa menjadi solusi yang tepat. 

Investasi merupakan suatu hal yang digunakan sebagai aktivitas 

pembelian objek produktif yang ditujukan untuk memperbesar kekayaan 

investasi. Secara intuitif orang menginvestasikan kekayaannya, jika ia 

memperoleh kontraprestasi yang lebih tinggi dari pada pengorbanan yang 

dilakukan. Untuk mempermudah proses investasi ini, pasar modal atau yang 



lebih konkrit disebut bursa efek merupakan wahana yang tepat untuk 

memobilisasi dana. 

Dalam pasar modal, berbagai macam perusahaan menawarkan 

sahamnya. Agar sahamnya bisa dimiliki umum perusahaan harus melalui 

proses go public yaitu penawaran sebagian saham untuk dimiliki oleh 

masyarakat sehingga saham-saham perusahaan tersebut akan dimiliki oleh 

pemegang saham yang berposisi juga sebagai investor yang memiliki tujuan 

untuk memperoleh return dari kepemilikan saham. Para investor yang akan 

menawarkan modalnya harus tahu bagaiamana cara menilai atau 

membandingkan pada perusahaan mana investasi yang layak dilakukan. 

Selain return, investor juga harus memperhitungkan tingkat risiko 

dalam menanamkan modalnya, sebab tidak ada suatu investasi yang tidak 

mengandung risiko. Hal tersebut memberikan suatu implikasi kepada investor 

untuk menilai dan membandingkan antara risiko dan return pada saham 

tertentu. 

Husnan (2003) risiko investasi dibagi menjadi dua macam yaitu risiko 

sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau biasa disebut 

risiko pasar adalah risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. 

Risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, misalnya faktor resesi 

ekonomi, politik, inflasi, depresi dan lain-lain. Sedangkan risiko tidak 

sistematis adalah risiko yang terjadi karena faktor yang bersifat spesifik bagi 

perusahaan seperti keuangan perusahaan. Risiko ini merupakan risiko yang 

bisa dihilangkan dengan diversifikasi. 



Setiap bentuk atau jenis investasi baik investasi langsung maupun tidak 

langsung memberikan tingkat risiko dan return yang berbeda-beda. Semakin 

besar return dalam suatu investasi semakin besar pula tingkat risiko yang 

dihadapi, demikian sebaliknya. Oleh karena itu, kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman dalam melakukan transaksi investasi dapat mengakibatkan 

kerugian, sebab segala sesuatu yang menyangkut kegiatan perekonomian 

selalu berubah keadaannya. Disinilah kemampuan investor dalam 

menganalisa saham-saham sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko. 

PT. Bursa Efek Indonesia sebagai salah satu pasar sekunder yang 

menunjang program pemerintah dibidang pasar modal dan sebagai sarana 

untuk mempermudah pengusaha memperoleh dana, bisa digunakan sebagai 

tolak ukur untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan guna memilih 

saham mana yang akan dibeli agar bisa menghasilkan return sesuai harapan 

dengan tingkat risiko yang minimal terutama pada saham-saham unggulan 

yang sering menarik perhatian investor untuk berinvestasi di dalamnya. 

Sektor pertambangan menjadi ujung tombak pendorong pertumbuhan 

ekonomi Indonesia,  karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang 

melimpah. Kebutuhan energi akan terus ada bahkan, kecenderungannya terus 

meningkat. Artinya, prospek saham pertambangan diyakini akan memberi 

keuntungan yang berlipat. 

Saat ini saham pertambangan mulai tumbuh lagi seiring adanya proses 

pemulihan ekonomi global. Laporan keuangan kuartal I/2009 perusahaan 

publik yang bergerak di pertambangan batu bara, mengatakan bahwa saham 



pertambangan memicu adrenalin investor untuk membeli saham di sektor ini. 

Pasalnya, kinerja yang ditunjukkan sejumlah emiten batu bara cukup 

menakjubkan. PT Adaro Enegy Tbk. (berkode ADRO), misalnya pada kuartal 

I/2008 masih merugi Rp 12 miliar, tetapi kuartal I/2009 laba bersihnya 

melonjak ke angka Rp 1,14 triliun (naik 9.642%). Lalu, laba bersih PT Indo 

Tambangraya Megah Tbk. naik dari Rp 18,95 miliar menjadi Rp 101,76 

miliar (437,01%), PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) melonjak 587% dari 

Rp 16,49 miliar menjadi Rp 113,22 miliar. Sementara itu, laba bersih PT 

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. (PTBA) naik 220% dari Rp 286,4 miliar 

ke level Rp 920,6 miliar. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia,  harga  per November 2009 

dan harga  per November 2010 saham pertambangan mengalami kenaikan. 

Tabel 1.1 

Harga Saham Periode Nov 2009 dan Nov 2010 

Nama Emiten 
Kode 

Emiten 

Harga 

Rata-rata 

Harga 

Rata-rata  
Persentase 

Nov 2009 Nov 2010 Kenaikan 

Adaro Energy ADRO 1.620,00 2.237,50 38,12% 

Bumi Resources BUMI 2.275,00 2.450,00 7,69% 

Indo Tambangraya Megah ITMG 25.500,00 47.375,00 85,78% 

Tambang Batubara Bukit Asam PTBA 15.625,00 19.175,00 22,72% 

Indika Energy INDY 2.162,50 3.787,50 75,14% 

Sumber : www.vibiznews.com 

Berdasarkan uraian di atas maka sangat menarik diteliti lebih lanjut 

bagaimana risiko dan return investasi pada saham pertambangan. 

 

http://www.vibiznews.com/


B. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar tingkat risiko dan return saham individual pada kelompok 

saham pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh risiko yang dihadapi investor terhadap besarnya 

return yang diharapkan ? 

3. Apakah risiko yang dihadapi sudah dinilai wajar oleh investor ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis membatasi maalah-masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada saham pertambangan 

periode Januari 2009 sampai Desember 2010. 

2. Metode CAPM yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui ekspektasi return. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengukur besarnya risiko dan return individual pada kelompok saham 

pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

2. Melakukan estimasi return saham pertambangan berdasarkan risiko yang 

dihadapi. 

3. Melakukan penilaian kewajaran return saham. 

 

 

 



E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengevaluasi besarnya risiko investai pada sahamnya dan besarnya 

return yang akan ditanggung dan diterima oleh investor. 

2. Bagi Investor  

Dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menilai saham-saham 

yang dibeli baik tingkat risiko maupun return yang diterima sehingga 

mereka bisa memutuskan alternatif investasi yang tepat. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain yang 

menghadapi permasalahan yang sama dan mendorong peneliti tersebut 

untuk mengembangkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


