
 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa risiko tidak sistematis saham 

ANTM adalah 77,91 lebih besar dibandingkan dengan risiko tidak sistematis 

PTBA yang hanya 64,67. Berdasarkan hasil uji beda dua rata-rata dengan 

tingkat signifikansi 95% Zhitung (157,25) lebih besar dibandingkan dengan 

Ztabel (1,67) artinya bahwa risiko saham ANTM lebih tinggi dibandingkan 

dengan risiko saham PTBA. 

 

2. Rata-rata tingkat pengembalian (Return) untuk saham ANTM adalah 3,94, 

sedangkan rata-rata tingkat pengembalian (Return) PTBA adalah 2,41. Hal 

tersebut berarti rata-rata tingkat pengembalian saham ANTM lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengembalian PTBA. Berdasarkan hasil 

uji beda dua rata-rata dengan tingkat signifikansi 95% Zhitung (2,60) lebih besar 

dibandingkan dengan Ztabel (1,67) berarti bahwa tahun 2004-2008 rata-rata 

pengembalian saham ANTM lebih tinggi dibanding rata-rata pengembalian 

saham PTBA  
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3. Pembentukan portofolio efisien aset berisiko antara saham ANTM dan saham 

PTBA yang memberikan expected return tertinggi yaitu dengan proporsi 95 % 

pada saham ANTM dan 5 % pada saham PTBA. Expected return  portofolio 

yang dihasilkan yaitu sebesar 3,864 % dengan  tingkat risiko portofolio 

sebesar 18,355 %.  

 

 

5.2 Saran 

 

PT Aneka Tambang Tbk dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk harus 

memperbaiki kinerja saham secara teknikal dengan jalan : 

1. Meningkatkan return sahamnya melalui kinerja fundamental yaitu dengan 

cara meningkatkan laba bersih perusahaan dan laba per lembar saham, 

meningkatkan jumlah ekuitas, meningkatkan penjualan, mengurangi beban 

operasi perusahaan dan diinformasikan secara periodik kepada umum atau 

publik agar kinerja keuangan bertambah baik dan perusahaan terhindar dari 

kemungkinan bangkrut sehingga dapat dipercaya oleh investor. 

2. Investor atau calon investor harus melakukan portofolio atau diversifikasi 

saham bila ingin melakukan investasi pada saham PT Aneka Tambang Tbk 

dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk untuk memperoleh return 

maksimum dengan risiko tertentu seperti 95% pada saham ANTM dan 5% 

pada saham PTBA dengan return 3,864 dan risiko18,355. Hal ini disebabkan 

risiko hasil saham PT ANTM Tbk dan PT PTBA Tbk lebih didominasi oleh 

risiko tidak sistematis, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan. 
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3. Penelitian selanjutnya agar dapat dilakukan dengan menggunakan data-data 

historis yang terbaru dengan rentang waktu yang lebih diperpanjang untuk 

meningkatkan keakuratan perhitungan. 

 

 


