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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kondisi perekonomian Indonesia yang fluktuatif membuat masyarakat 

semakin cerdas dalam hal pengelolaan keuangan dan pendapatan mereka agar 

kebutuhan mereka terpenuhi. Hal ini yang mendorong masyarakat mempunyai 

pemikiran untuk berinvestasi guna memperoleh keuntungan atas berbagai aset yang 

mereka miliki guna untuk meningkatkan kualitas hidup. Menurut Halim (2003:02) 

Investasi yaitu suatu aktivitas penempatan dana guna untuk mendapatkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Investasi terbagi menjadi dua bagian, yakni: 

investasi pada financial assets dan real assets.  

Adapun beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh investor maupun calon 

investor, yakni: 1) imbal hasil yang diharapkan (expected return), 2) tingkat risiko 

(rate of risk), dan 3) jumlah aset maupun dana yang akan diinvestasikan. 

Pengambilan keputusan dalam berinvestasi tidak bisa ditentukan hanya dengan 

sekejap, namun investor perlu mempertimbangkan bagaimana feedback yang akan 

diperoleh dari tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang diharapkan 

sebelumnya. Hal ini patut dilakukan agar investor tidak mengalami kerugian yang 

tinggi apabila salah dalam proses pengambilan keputusan investasi. 

Secara teknis dalam berinvestasi, semakin tinggi expected return, maka risiko 

yang akan ditanggung oleh investor juga semakin tinggi dan berlaku sebaliknya. 

Investor akan mengalami kerugian apabila salah dalam proses pengambilan 
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keputusan atas investasi tersebut. Investor harus memperhatikan berbagai risiko 

maupun tingkat pengembalian atas instrumen investasi yang telah dipilih. Kesalahan 

yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan sangat berdampak pada 

expected return yang telah diharapkan. Penting bagi investor untuk mengetahui 

bagaimana tingkat pengembalian dan tingkat risiko dalam suatu instrumen investasi 

yang telah disediakan. 

Tipe investor dibagi menjadi tiga macam (Halim, 2003:38), yaitu: investor 

yang menyukai adanya risiko (risk seeker) merupakan investor yang menyukai 

beban risiko tinggi dan bersikap spekulatif dan agresif dalam proses pengambilan 

keputusan atas investasi. Tipe kedua yakni investor netral (risk neutrally) yaitu 

investor yang akan meminta kenaikan tingkat pengembalian ketika mengetahui 

adanya kenaikan tingkat risiko. Investor netral bersikap fleksibel dan berhati-hati 

dalam menentukan keputusan. Tipe ketiga yakni investor tidak menyukai risiko 

(risk averter). Investor dalam tipe risk averter selalu memilih investasi yang 

memiliki tingkat risiko rendah serta mempertimbangkan secara matang terkait 

dengan keputusan investasinya. 

Dalam berinvestasi, tidak ada jenis investasi yang tidak mengenal risiko (risk). 

Semakin besar jumlah pengembalian investasi (return) yang dijanjikan, maka 

semakin besar tingkat risiko yang akan terjadi. Risiko dibedakan menjadi dua yaitu 

risiko potensial dan risiko nonpotensial. Risiko potensial adalah risiko yang 

berkemungkinan akan mengakibatkan kegagalan dalam berinvestasi seperti risiko 

rugi, bankcrupt, capital loss dan lainnya. Sementara risiko nonpotensial merupakan 



3 
 

 

risiko yang dapat terjadi akibat psikologis dari investor yang merasa bosan maupun 

stres serta tidak sabar dalam berinvestasi. 

Masyarakat Indonesia sebagian besar beranggapan bahwa berinvestasi 

merupakan suatu hal yang tidak bisa diprediksi atau memiliki ketidakmungkinan 

yang cukup membingungkan. Rata-rata investor di Indonesia tergolong tipe investor 

yang tidak menyukai risiko (risk averter). Risiko yang tidak dapat diprediksi dan 

maraknya investasi bodong membuat masyarakat di Indonesia cenderung memilih 

berinvestasi dengan risiko (low risk). Dalam hal ini, jika masyarakat ingin mengulas 

lebih jauh lagi investasi memiliki jenis yang sangat beragam, tentunya memiliki 

tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang beragam pula. 

Berbagai jenis investasi yang ditawarkan sangat beragam. Kebanyakan 

masyarakat secara umum hanya mengetahui satu hingga dua jenis instrumen 

investasi. Investasi yang sering kali dijumpai oleh masyarakat yaitu investasi 

dengan menggunakan instrumen seperti tabungan bank, deposito maupun simpanan 

perhiasan seperti emas atau logam mulia. Investasi yang sedang diminati oleh 

masyarakat luas saat ini yaitu deposito dan emas dikarenakan keduanya memiliki 

tingkat risiko yang cenderung rendah daripada instrumen investasi lainnya. 

Adapun jenis investasi dengan menggunakan instrumen deposito berjangka di 

bank memiliki jangka waktu jatuh tempo yang beragam mulai dari 1, 3, 6, 12, hingga 

24 bulan. Suku bunga menjadi dasar acuan atas tingkat pengembalian (return) yang 

diberikan kepada investor. Investasi deposito memiliki tingkat risiko (risk) yang 

tergolong rendah (low risk). Jenis investasi deposito dapat dikatakan memiliki 
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keuntungan yang cenderung lebih baik dan bersifat aman dikarenakan tidak adanya 

risiko kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. 

Selain investasi pada deposito, logam mulia atau perhiasan emas merupakan 

pilihan instrumen investasi yang masuk dalam kategori aman meskipun kurang 

memberikan tingkat pengembalian (return) yang bersifat kompetitif. 

Menginvestasikan pendapatan dengan membeli emas atau logam mulia sering 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena investasi emas 

tidak sulit dilakukan. Investasi emas tergolong dalam kategori investasi yang aman 

dilakukan karena harga emas setiap tahunnya cenderung stabil. 

Penelitian Hartono (2018) memberikan hasil bahwa investasi emas akan 

menuai keuntungan yang besar apabila di diamkan dalam jangka waktu 5 hingga 6 

tahun. Pengaruh penurunan harga emas dunia memicu penurunan harga emas di 

Indonesia. Apabila investasi emas dilakukan dalam jangka pendek, maka 

kerugianlah yang akan di alami oleh investor. Investasi menggunakan instrumen 

deposito berjangka pada bank termasuk menuai keuntungan yang sangat minim. 

Berdasarkan hasil analisis data pada Bank BCA dinyatakan kenaikan suku bunga 

per tahun hanya sebesar 1-2%, hal ini tentu akan memperoleh tingkat pengembalian 

yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai inflasi di Indonesia. 

Investasi menggunakan instrumen deposito dan emas diketahui memberikan 

tingkat pengembalian (return) yang rendah, maka diikuti dengan tingkat risiko (risk) 

yang juga rendah. Suku bunga yang menjadi dasar acuan dari tingkat pengembalian 

(return) dari investasi deposito sudah ditentukan oleh setiap sektor perbankan yang 

telah menyediakan sarana investasi tersebut. Setiap Bank memiliki perbedaan 
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tingkat suku bunga yang ditawarkan. Perkembangan harga emas di Indonesia 

mengikuti harga emas dunia. Apabila mata uang rupiah tergolong kuat maka harga 

emas cenderung lebih mahal daripada saat rupiah mengalami fluktuasi bahkan 

melemah. 

Tabel 1.1 Daftar Tingkat Suku Bunga Deposito (Update, Februari 2019) 

 

Sumber: https://www.pusatdata.kontan.co.id    

Berdasarkan tabel di atas telah diketahui bahwa tingkat suku bunga deposito 

setiap bank menunjukkan hasil yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor 

regulasi bank terkait dengan seberapa besar tingkat kekayaan atau keuntungan dari 

Nama Bank  1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 

Citibank 4,6% 6,2% 5,5% 6,6% 

Deutsche Bank Ag 4,5% 5,1% 5,5% 6,2% 

Standart Chartered Bank  5,2% 4,1% 5,3% 4,8% 

Bank HSBC Indonesia 5,4% 5,6% 6% 5,3% 

Bank Anz Indonesia 3,7% 4% 4,1% 4,2% 

Bank Bukopin  6,1% 6,4% 6,5% 6,5% 

Bank Central Asia Tbk 5,5& 5,8% 5,9% 5,9% 

Bank Cimb Niaga 6,8% 6,4% 6,8% 7% 

Bank Commonwealth 5,4% 5,5% 6,5% 6,3% 

Bank Danamon Indonesia 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 

Bank DBS Indonesia 5,1% 4,5% 6,7% 7,1% 

Bank ICBC Indonesia 6,4% 7% 7% 6,4% 

Bank Mandiri 4,2% 6,5% 5% 4,3% 

Bank MayBank Indonesia 6,1% 6,3% 5,9% 5,1% 

Bank Mayora 5,8% 6,6% 6,4% 6,4% 

Bank Mega 6,4% 6,8% 6,3% 5,5% 

Bank Negara Indonesia 1946 5,9% 6,5% 6,2% 6% 

Bank OCBC NISP Tbk 6,4% 6,5% 6,2% 6,3% 

Bank Panin Indonesia 5,8% 6,3% 6,6% 6,6% 

Bank Permata Tbk 6,1% 6,3% 6,4% 4,8% 

Bank Rakyat Indonesia 6% 6,6% 6,3% 6,1% 

Bank Tabungan Negara 6,6% 6,6% 6,6% 6,5% 

Bank UOB Indonesia 5,5% 5,6% 6,4% 4,8% 

Rata-rata 6,1% 6,3% 6,1% 6% 

https://www.pusatdata.kontan.co.id/
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suatu Bank. Tidak hanya itu, kondisi perekonomian dan inflasi juga merupakan 

faktor penentu tingkat suku bunga dari setiap Bank. Kebijakan moneter dari Bank 

Indonesia merupakan suatu acuan yang digunakan oleh seluruh sektor perbankan di 

Indonesia dalam menentukan tingkat suku bunganya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Harga Emas Terbaru 

Sumber: http://www.harga-emas.org  

Berbeda dengan instrumen investasi deposito, emas merupakan komoditas 

yang tiak pernah kehilangan pancaran keindahannya. Perhitungan tingkat 

pengembalian (return) dari investasi emas merupakan hasil dari selisih nilai harga 

beli dan nilai harga jual atau yang disebut dengan capital gain loss. Investasi emas 

sangat digemari oleh masyarkat karena tergolong investasi aman dan menjajikan. 

http://www.harga-emas.org/
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Meski fluktuatif, namun harga emas cenderung meningkat di setiap tahunnya dan 

jarang mengalami penurunan yang signifikan. 

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui jika harga emas selama periode 

lima tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap saat namun cenderung naik. Kurs 

dollar yang menguat tajam dapat mempengaruhi harga emas dunia. Terjadinya krisis 

finansial maupun inflasi juga merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi harga 

emas. Investasi emas berhasil memikat perhatian masyarakat karena tergolong 

dalam instrumen investasi yang memiliki kepastian dan akan memberikan 

keuntungan kepada investor. 

Pemaparan latar belakang di atas memberikan gambaran bahwa investasi 

menggunakan instrumen deposito berjangka dan emas memiliki kesamaan yaitu 

digemari oleh masyarakat karna berisiko rendah (low risk). Investasi deposito 

berjangka dan emas memberikan imbal hasil (return) berbeda, suku bunga sebagai 

imbal hasil investasi deposito telah ditentukan di awal dan stabil, sedangkan emas 

akan mengalami fluktuasi harga setiap saat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

mengangkat judul penelitian “Analisis Tingkat Pengembalian dan Tingkat 

Risiko Pada Deposito dan Emas”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

diantaranya: 

1. Bagaimana tingkat pengembalian (return) yang dihasilkan dari investasi berupa 

deposito dan emas? 
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2. Bagaimana tingkat risiko (risk) yang dihasilkan dari investasi berupa deposito 

dan emas? 

C. Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian ini yaitu deposito berjangka satu tahun dengan 

menggunakan data suku bunga Bank Mandiri periode 2013 hingga 2017. Logam 

mulia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah emas, harga emas dunia sebagai 

acuan dalam perhitungan selama periode penelitian. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui tingkat pengembalian (return) pada investasi deposito berjangka 

dan emas 

b. Mengetahui tingkat risiko (risk) pada investasi deposito berjangka dan emas 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Investor dan Calon Investor 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi investor 

maupun calon investor dalam hal memperjualbelikan instrumen investasi 

yang akan dilakukan agar investasinya dapat memberikan imbal hasil 

(return) yang sesuai dengan yang diharapkan (expected return). Begitu pula 

dalam melakukan investasi deposito berjangka, dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi tambahan dalam 

pelaksanaan penelitian selanjutnya terkait dengan bagaimana tingkat 
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pengembalian (return) dan tingkat risiko (risk) pada instrumen investasi 

dengan objek dan periode yang berbeda. 

 


