
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

I.1 Latar Belakang  

 

Sikap investor terhadap risiko dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 

kelompok investor yang menyenangi risiko (risk lover atau risk seeker), kelompok 

investor yang menghindari risiko (risk averter), dan kelompok investor yang 

bersikap netral terhadap risiko (risk neutral). Namun, umumnya investor  selalu 

berusaha untuk menghindari risiko dan mengharapkan return yang besar, oleh 

karena itu perlu dicari pemecahan masalah agar investor dapat meminimalisasi 

risiko tersebut. (Weston dan Copeland,1995:427) 

 

Apabila kita mencermati pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

pergerakan saham sangat sulit ditebak. Untuk itu, pembahasan investasi akan 

selalu menarik untuk diperdebatkan karena letak ketertarikan investasi berada 

pada ruang geraknya yang begitu luas dan menyangkut persoalan yang tidak 

terbatas, dimana kesimpulan yang ada tidak dapat dikatakan sudah final. Sesuatu 

yang sudah dikatakan final bisa saja berubah dalam waktu yang tidak terduga oleh 

alasan tertentu.  

 

Pembahasan tentang investasi saat ini tidak hanya dianalisis oleh individu saja, 

tetapi juga oleh domestic company, multinasional corporation dan negara. Hal ini 



terjadi karena kerumitan ilmu investasi menjadi sesuatu yang istimewa 

dibandingkan dengan ilmu yang lain, dimana dilakukan dengan pertaruhan yang 

kompleks. Fakta yang terlihat biasanya investor yang ingin memperoleh capital 

gain akan melakukan pembelian saham pada saat harga turun dan menjualnya 

pada saat harga kembali naik, namun ada sebagian investor yang justru membeli 

saham pada saat harga sedang naik. Setelah periode penjualan dan pada saat suku 

bunga turun maka investor tersebut akan meningkatkan kesempatannya untuk 

memperoleh keuntungan. Kejadian ini mengindikasikan bahwa investor 

mengetahui dan memahami kecenderungan arah pergerakan saham di pasar.  

  

Strategi yang umumnya digunakan oleh investor di pasar bursa adalah portofolio 

saham, yaitu investor tidak hanya melakukan investasi pada satu jenis saham 

tertentu, melainkan melakukan kombinasi investasi pada berbagai jenis saham 

pilihan. Hal ini dilakukan agar investor dapat menekan risiko sekecil mungkin 

dengan tingkat pengembalian (return) keuntungan pada tingkat tertentu. Strategi 

portofolio dalam investasi di pasar saham merupakan upaya diversifikasi 

(penganekaragaman) saham itu sendiri. Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk 

portofolio akan menurunkan tingkat risiko. Jadi ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan dalam portofolio investment, yaitu tingkat pengembalian dan tingkat 

risiko. Semakin besar tingkat pengembalian dan semakin kecil tingkat risiko, 

maka saham tersebut akan menjadi prioritas untuk dilibatkan dalam kombinasi 

portofolio.  

 



Di Bursa Efek Indonesia, dengan ditransaksikannya saham-saham secara teratur, 

akan diketahui performance saham yang jenisnya sangat beragam. Investor akan 

selalu memilih saham-saham yang memberikan return meyakinkan dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang. Jenis-jenis saham yang memberikan tingkat 

pengembalian meyakinkan untuk investor tergolong dalam saham teraktif (the 

most active stock). Saham-saham tersebut tergolong sebagai saham paling liquid 

dalam perdagangan di lantai bursa. Parameter tingkat likuiditas suatu saham 

dalam perdagangan yang paling utama adalah jumlah hari dimana saham-saham 

tersebut diperdagangkan (trading days) dalam suatu periode. Semakin banyak 

jumlah hari perdagangan suatu saham, maka saham tersebut semakin liquid. 

 

Penulis dalam penelitian ini akan melakukan kombinasi saham secara intersektor, 

yaitu melakukan kombinasi pilihan jenis saham dari sektor yang berbeda, yaitu 

sektor barang konsumsi (consumer goods) dan pertambangan (mining). Harga 

yang digunakan adalah IHSS (Indeks Harga Saham Sektoral), karena indeks 

memiliki nilai yang lebih stabil bila dibandingkan harga saham sebuah 

perusahaan. Hal ini dikarenakan IHSS  menggunakan harga saham dari seluruh 

perusahaan yang bergerak pada masing-masing sektor usaha, sedangkan harga 

saham cenderung berubah-ubah, tergantung dari kondisi perusahaan maupun 

perekonomian suatu negara. Berikut disajikan IHSS sektor barang konsumsi 

(consumer goods) dan pertambangan (mining). 

 

 

 



Tabel 1.1 Index Harga Saham Sektoral (IHSS) pada Sektor Barang 

Konsumsi (Consumer Goods) dan Pertambangan (Mining) Tahun 2005-2008 

Tahun Bulan 
Mining  

(Million Rp) 

Consumer Goods  

(Million Rp) 

2005 Jan 562,37902 261,50000 

 Feb 579,52801 266,82400 

 Mar 549,70300 297,14199 

 Apr 535,14697 286,68200 

 May 584,15301 292,42401 

 Jun 622,15399 279,69601 

 Jul 608,29602 291,20498 

 Aug 602,43298 264,81799 

 Sep 647,02001 259,29000 

 Oct 606,76000 265,51000 

 Nov 567,26098 271,04598 

 Dec 604,56799 280,82800 

2006 Jan 680,27398 288,58300 

 Feb 694,03302 292,45800 

 Mar 746,74597 293,90499 

 Apr 852,45098 238,35400 

 May 762,61401 294,92898 

 Jun 729,64501 299,31600 

 Jul 770,23498 313,20098 

 Aug 758,14001 311,07400 

 Sep 760,04400 343,54299 

 Oct 819,09698 349,72100 

 Nov 846,03900 373,92199 

 Dec 933,21301 392,45901 

2007 Jan 995,16998 390,25000 

 Feb 1128,17000 385,22000 

 Mar 1346,42000 385,82998 

 Apr 1494,03000 391,79998 

 May 1529,36990 411,98999 

 Jun 1647,04000 437,01000 

 Jul 1821,51000 453,83999 

 Aug 1649,77000 415,45990 

 Sep 2033,91000 421,42001 

 Oct 1702,97990 429,79998 

 Nov 3140,36010 726,85000 

 Dec 3280,57000 435,55999 

 

 

 

Lanjutan Tabel 1.1 



Tahun Bulan 
Mining  

(Million Rp)  

Consumer Goods  

(Million Rp) 

2008 Jan 3140,89990 438,13000 

 Feb 3554,73990 430,07998 

 Mar 2840,04000 405,01000 

 Apr 2954,52000 394,38000 

 May 3388,29000 414,54000 

 Jun 3415,95990 398,29000 

 Jul 2995,30000 390,80999 

 Aug 2577,21990 396,01000 

 Sep 1833,23990 381,35998 

 Oct 1095,86990 321,92001 

 Nov 897,51000 320,89990 

 Dec 877,67999 329,83999 

Sumber : JSX  Statistics 2005-2008 

 

Gambar 1.1 Pergerakan Index Harga Saham Sektoral (IHSS) Sektor Barang 

Konsumsi (Consumer Goods) dan Pertambangan (Mining) tahun 2005-2008 

 
Sumber: JSX Statistics 2005-2008 
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Gambar 1.1 menjelaskan bahwa IHSS sektor barang konsumsi dan sektor 

pertambangan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Sektor barang 

konsumsi memiliki IHSS yang cenderung lebih stabil bila dibandingkan IHSS 

pada sektor pertambangan. Pada gambar 1.1 dapat dilihat di tahun 2008, sektor 

pertambangan mengalami penurunan yang cukup tinggi. Meskipun sektor barang 

konsumsi juga mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak terlalu 

besar jika dibandingkan penurunan yang terjadi pada sektor pertambangan. Hal ini 

dapat menjadi pertimbangan bagi investor bila ingin berinvestasi di kedua sektor 

ini. Meskipun sektor pertambangan memiliki IHSS yang lebih besar dibandingkan 

sektor barang konsumsi, namun terlihat pada grafik bahwa sektor pertambangan 

jauh lebih berisiko bila dibandingkan sektor barang konsumsi.  Tingginya nilai 

IHSS ini belum tentu mengindikasikan bahwa sektor pertambangan merupakan 

sektor yang cukup menjanjikan dalam berinvestasi yang dapat menghasilkan 

return positif, karena harus dipertimbangkan seberapa besar risiko yang akan 

diterima oleh investor. 

 

Pada sektor barang konsumsi dapat dilihat bahwa IHSS yang dimiliki lebih rendah 

jika dibandingkan dengan IHSS sektor pertambangan. Namun, hal tersebut belum 

tentu mengindikasikan bahwa sektor barang konsumsi memiliki return yang 

negatif jika dilihat dari seberapa besar tingkat risiko yang ada. Untuk itu, perlu 

dilakukan kombinasi antara kedua sektor tersebut untuk menghasilkan return 

tertentu dengan tingkat risiko yang minimum. 

 



Alasan penulis mengambil dua sektor ini karena saham-saham pada sektor barang 

konsumsi (consumer goods), yang mencakup subsektor rokok, obat-obatan, 

kebutuhan rumah tangga, makanan dan minuman menjanjikan prospek jangka 

panjang yang cukup cerah karena didukung potensi faktor demografis Indonesia 

yang berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

1.1 yang memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup baik pada IHSS 

barang konsumsi (consumer goods) dari tahun 2005 hingga 2007. Sedangkan 

ditahun 2008 terjadi penurunan karena terjadinya krisis ekonomi global yang 

mengakibatkan semua harga saham dari berbagai sektor mengalami penurunan.  

 

Sektor pertambangan (mining) merupakan salah satu sektor yang cukup penting di 

Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari aktifnya perdagangan saham pada sektor 

pertambangan di BEI, yang nampak pada gambar 1.1 dimana IHSS pertambangan 

(mining) mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun 2005 hingga 2007. 

IHSS pada sektor ini cukup tinggi dan perdagangan saham pada sektor 

pertambangan ini juga aktif dan banyak diminati oleh para investor. Hal terseut 

dapat dilihat pada tabel trading summary by industri. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2 Trading Summary by Industry Tahun 2008 

Industry Classification / Stock Name 

TOTAL TRADING 

Volume  Value Freq. 

(million) (million Rp) (X) 

1. Agriculture 84,172 81,293,244  1,484,920 

2. Mining 127,217 431,619,728 3,881,342 

3. Basic Industry And Chemicals 46,588 50,439,200 1,361,897 

4. Miscellaneous Industry 14,21 42,427,831 449,178 

5. Consumer Goods Industry 21,696 26,448,977 461,414 

6. Property, Real Estate And Building Construstion 116,688 38,582,707 1,255,163 

7. Infrastructure, Utilities & Transportation 118,283 164,772,368  1,923,889 
 

Sumber : IDX Statistics 2008 

 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa volume perdagangan pada sektor 

pertambangan (mining) memiliki jumlah yang tertinggi bila dibandingkan dengan 

sektor lainnya yaitu sebesar 127,217 juta dan nilai perdagangan pada sektor ini 

juga memiliki jumlah yang tertinggi yaitu sebesar Rp 431.619.728,-. Tingginya 

volume dan jumlah perdagangan yang terjadi pada sektor pertambangan 

menunjukkan bahwa kecenderungan investor dalam berinvestasi pada sektor ini 

cukup tinggi. Sedangkan pada sektor barang konsumsi dapat dilihat bahwa 

volume perdagangan yang terjadi memiliki jumlah yang cukup rendah bila 

dibandingkan sektor lainnya, yaitu sebesar 21,696 juta dan nilai perdagangan yang 

terjadi sebesar Rp 26.448.977,-.  

 

Tingginya volume dan jumlah perdagangan yang terjadi pada sektor 

pertambangan menunjukkan bahwa sektor ini cukup menarik minat para invetor 

untuk berinvestasi. Semakin tingginya minat investor menunjukkan bahwa sektor 

ini memiliki return yang cukup baik, namun semakin tinggi return yang diberikan 

maka akan semakin tinggi pula risiko yang akan diterima. Hal tersebut terjadi pula 



pada sektor barang konsumsi, dimana volume dan jumlah perdagangan pada 

sektor ini cukup rendah. Rendahnya volume dan nilai perdagangan pada sektor ini 

menunjukkan bahwa para investor kurang berminat untuk berinvestasi, sehingga 

mengakibatkan kurang aktifnya perdagangan. Kurang aktifnya perdagangan pada 

sektor ini mengindikasikan rendahnya return yang akan diterima para investor. 

Rendahnya return yang diterima juga diikuti dengan rendahnya risiko yang akan 

diperoleh oleh para investor.  

 

Alasan tersebut yang membuat penulis tertarik untuk memilih sektor barang 

konsumsi (consumer goods) dan sektor pertambangan (mining) untuk diteliti, 

dimana sektor pertambangan merupakan sektor yang paling aktif perdagangan 

sahamnya dan memiliki risiko dan return yang tinggi, sedangkan sektor barang 

konsumsi merupakan sektor yang kurang diminati oleh para investor dan memiliki 

risiko dan return yang lebih rendah. Kombinasi antara sektor yang memiliki 

perdagangan saham teraktif dan kurang aktif dapat membentuk portofolio yang 

efisien, sehingga portofolio tersebut akan meminimalisir risiko yang ada dan akan 

memberikan return yang sesuai dengan harapan para investor.  

 

Bedasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : ” Analisis Portofolio Investasi Saham Perusahaan 

dengan Sektor Usaha Barang Konsumsi (Consumer Goods) dan 

Pertambangan (Mining) di BEI pada Tahun 2005-2008” 

 

 



1.2 Permasalahan 

 

Saham merupakan salah satu alternatif media investasi jangka panjang yang 

memiliki potensi tingkat keuntungan dan kerugian yang lebih besar dibandingkan 

media investasi lainnya. Investor yang ingin meningkatkan kesejahteraannya 

dimasa yang akan datang harus teliti dalam memilih investasi yang akan 

dilakukan, karena selain mengharapkan keuntungan (return), maka ia harus 

memperhitungkan seberapa besar risiko yang akan diterima. Pada umumnya, 

semakin tinggi return yang diharapkan, maka akan semakin tinggi pula risiko 

yang harus diterima.  

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan investor untuk mengurangi tingkat risiko 

adalah dengan melakukan kombinasi portofolio beberapa saham agar dapat 

dilakukan diversifikasi (penyebaran) risiko. Analisis portofolio dimaksudkan 

untuk mencari kombinasi saham yang efisien, yaitu portofolio yang dipilih dari 

berbagai alternatif kombinasi saham yang menawarkan hasil pengembalian 

maksimal pada suatu tingkat risiko tertentu atau kombinasi saham yang 

menawarkan tingkat risiko terendah dengan tingkat return tertentu. (Eduardus 

Tandelilin, 2001: 74) 

 

 

 

 

 

 



Setelah memperhatikan uraian diatas, maka permasalahan yang diajukan adalah: 

1.  Bagaimana variasi risiko dan return investasi perusahaan dengan sektor usaha 

barang konsumsi (consumer goods) dan pertambangan (mining)? 

 2.  Apakah ada perbedaan risiko antara sektor barang konsumsi (consumer 

goods) dan pertambangan (mining)? 

3.  Apakah ada perbedaan return antara sektor barang konsumsi (consumer 

goods) dan pertambangan (mining)? 

4. Apakah tingkat risiko dan return sektor barang konsumsi dan pertambangan 

telah memenuhi portofolio efisien? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui variasi risiko dan return dari sektor barang konsumsi 

(consumer goods) dan pertambangan (mining). 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan return dan risiko antara sektor 

barang konsumsi (consumer goods) dan pertambangan (mining). 

3. Untuk menguji apakah risiko portofolio saham akan lebih baik (lebih 

kecil) daripada saham yang tidak dilakukan portofolio. 

4. Untuk mengetahui proporsi terbaik untuk menghasilkan portofolio yang 

efisien pada sektor industri (barang konsumsi dan pertambangan).  

 

 

 



 1.3.2 Manfaat Penelitian 

  

 Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.  Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak investor dalam 

menentukan kebijakan investasi. 

2. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti selanjutnya khususnya 

mengenai analisis portofolio aset dengan metode Markowitz. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 

Investor sangat mempertimbangkan risiko (risk) dan tingkat pengembalian 

(return) yang akan diperoleh dalam melakukan suatu investasi. Para investor akan 

cenderung lebih memilih return yang besar dengan risiko yang kecil. Tetapi, hal 

itu sangat jarang terjadi, karena pada umumnya saham yang memiliki return yang 

tinggi, cenderung akan memiliki risiko yang tinggi pula. Sebaliknya, saham yang 

memiliki return yang rendah, cenderung akan memiliki risiko yang rendah pula. 

Hal tersebut membuat para investor harus pandai dalam menganalisis setiap 

peluang keuntungan dan ancaman kerugian dari setiap investasi yang akan 

dilakukan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 

portofolio. 

 

Portofolio efisien dapat ditentukan dengan menggunakan metode Markowitz. 

Metode ini menjelaskan bahwa sekuritas-sekuritas yang mempunyai korelasi lebih 

kecil dari +1 akan mengurangi risiko portofolio. Semakin banyak sekuritas yang 

dimasukkan dalam portofolio, semakin kecil risiko portofolio. Analisis portofolio 



dimaksudkan untuk mencari  kombinasi investasi aset yang efisien, yaitu 

portofolio yang dipilih dari berbagai alternatif kombinasi aset yang menawarkan 

tingkat pengembalian maksimal pada tingkat risiko tertentu atau kombinasi saham 

yang menawarkan tingkat risiko terendah dengan tingkat pengembalian tertentu. 

Berikut kerangka pemikiran yang digunakan adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran 
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1.5 Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan risiko dan return antara sektor barang konsumsi 

(consumer goods) dan pertambangan (mining). 

2. Tingkat risiko dan return antara sektor barang konsumsi (consumer goods) 

dan pertambangan (mining) telah memenuhi portofolio efisien.  

 

1.6 Batasan Penelitian 

 

Batasan penelitian ini adalah : 

1. Study ini menganalisis portofolio dua buah saham pada sektor industri yang 

berbeda, yaitu sektor barang konsumsi  (consumer goods) dan sektor 

pertambangan (mining). 

2. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah IHSS (Index Harga 

Saham Sektoral) pada sektor barang konsumsi (consumer goods) dan 

pertambangan (mining) setiap bulannya selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2005 

hingga 2008 di Bursa Efek Indonesia. 

 


