
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Setiap perusahaan apapun jenis usahanya secara umum mempunyai tujuan yaitu 

untuk memperoleh laba dan meningkatkan nilai perusahaan (Weston dan 

Copeland,1992:8). Namun dalam perkembangannya tujuan perusahaan lebih 

menekankan pada peningkatan kekayaan perusahaan dan kekayaan pemegang 

saham (Weston dan Copeland,1996:80). Laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

maka diharapkan perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 

dapat pula berkembang. Untuk memperoleh laba, perusahaan tentunya 

menggunakan dana yang berasal dari sumber internal (internal source) dan 

sumber eksternal (external source) untuk beroperasi. Salah satu cara untuk 

mendapatkan dana dari luar perusahaan adalah dengan menawarkan obligasi atau 

saham perusahaan kepada masyarakat. Banyak perusahaan yang menawarkan 

sebagian sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal yang merupakan alat 

pemantau prestasi perusahaan (Weston dan Copeland,1994:7).  

 

Selain pasar modal yang dianggap bermanfaat bagi investor, pasar modal juga 

dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk pembangunan suatu negara. 

Menurut Anoraga dan Pakarti (2001:13), ada beberapa manfaat pasar modal bagi 

investor, antara lain: 
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1. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital 

gain. 

2. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga 

tetap atau bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. 

3. Mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang 

saham, mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi bila 

diadakan bagi pemegang obligasi. 

4. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misal dari saham A ke 

saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko. 

5. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang 

mengurangi risiko 

 

Manfaat pasar modal memungkinkan terbentuknya harga-harga yang membantu 

investor dalam mengambil keputusan mengenai alokasi atau relokasi terhadap 

asset atau kombinasi asset yang dipegangnya dalam upaya memaksimalkan utility 

nya. Selain dipengaruhi oleh kondisi secara umum (misalnya perubahan suku 

bunga) dan faktor industri (misalnya dampak perubahan harga baja terhadap 

industri mobil), harga saham perusahaan dipengaruhi oleh persepsi pasar terhadap 

kondisi perusahaan saat ini dan prestasi yang mereka harapkan di masa yang akan 

datang (Weston dan Copeland,1994:7). 

 

Investasi dapat dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang kelebihan dana. 

Berdasarkan pengambilan keputusan, investor dibagi menjadi 2 yaitu investor 



 3 

pasif dan investor aktif. Investor pasif menganggap bahwa pasar modal adalah 

efisien dan cenderung melakukan investasi tanpa melakukan analisis terlebih 

dahulu, sehingga sering mengalami kerugian atau memeroleh keuntungan biasa. 

Sedangkan investor aktif melakukan pertimbangan atau analisis sebelum 

melakukan investasi. 

 

Investor membeli saham suatu perusahaan dengan harapan untuk memperoleh 

keuntungan di kemudian hari sesuai dengan jumlah yang diharapkannya, untuk 

meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya dibandingkan saat-saat sebelumnya. 

Kekayaan yang dimiliki diharapkan dapat berkembang terus-menerus. Untuk itu 

investasi dilakukan pada saham-saham pada perusahaan yang produktif, yang 

mempunyai objek bisnis yang perspektif serta terhindar dari kerugian merosotnya 

nilai saham karena risiko yang mengancam investasi. Kenyataannya hampir 

semua investasi mengandung unsur risiko (risk), sehingga investor harus mampu 

memperkirakan keuntungan (return) yang diharapkan dan risiko yang bersedia 

ditanggungnya. Hubungan return dan risk yang diharapkan adalah searah dan 

linier. Artinya makin besar risk yang harus ditanggung maka semakin besar pula 

tingkat return yang diharapkan. 

 

Risiko dalam berinvestasi cukup beragam, misalnya adanya persaingan ketat yang 

mengancam kelangsungan usaha, resesi ekonomi yang dapat melumpuhkan sektor 

riil, fluktuasi suku bunga, fluktuasi nilai mata uang, inflasi yang berdampak 

menurunnya daya beli masyarakat serta melemahnya daya saing produk-produk 

ekspor dan kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Dengan demikian, untuk 
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meminimalkan risiko-risiko tersebut bahkan menghindarinya, investor perlu 

memperhitungkannya dengan membandingkan antara risiko dengan tingkat 

pengembalian saham perusahaan. 

 

Prospek perusahaan yang baik atau membaik akan membuat harga saham 

perusahaan tersebut meningkat. Prospek perusahaan ditunjukkan oleh harga 

saham perusahaan. Harga saham yang menunjukkan prospek perusahaan akan 

dipengaruhi oleh dua unsur utama, yaitu tingkat keuntungan yang dipandang 

layak oleh investor (return) dan dividen (D). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

return saham suatu perusahaan adalah risiko dan beta saham. 

 

Salah satu pilihan dalam investasi adalah sektor pertambangan. Kondisi makro 

dan eksternal baik nasional maupun internasional memberikan masa depan yang 

cerah terhadap sektor tambang. Dikatakan demikian karena: 

1. Adanya kebijakan serta program pemerintah dalam mengembangkan 

pertambangan nasional, terutama batubara. Ini merupakan dukungan 

pemerintah terhadap perkembangan perseroan pada sektor pertambangan. 

2. Semakin tingginya permintaan batubara baik dipasar domestik maupun 

internasional. 

3. Naiknya harga minyak dunia serta berkembang majunya teknologi 

pemanfaatan batubara merupakan peluang. 

 

Membaiknya situasi ekonomi makro, serta prospek usaha batubara sebagai salah 

satu energi alternatif yang kian cerah terus mendorong perseroan sektor 
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pertambangan terus melakukan pengembangan usaha. PT Aneka Tambang 

(Persero) Tbk (ANTM) dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) 

merupakan perseroan pada sektor pertambangan. Kedua perusahaan yang diteliti 

mempunyai kesamaan dalam sektor yakni sektor pertambangan, akan tetapi selain  

batubara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk juga memiliki segmen usaha 

tambang nickel, emas, dan bauksit. Sedangkan  

PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk memiliki dua segmen usaha yaitu 

batubara dan briket. Perbandingan total aktiva yang dimiliki ANTM dengan  

PTBA dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Total Aktiva ANTM dan PTBA Tahun 2004–2008  

   (dalam jutaan rupiah). 

 

Tahun 

Total  Aktiva Perkembangan (%) 

ANTM PTBA ANTM PTBA 

2004 6.042.646 2.385.141 - - 

2005 6.402.714 2.839.690 5,91 19,06 

2006 7.290.906 3.107.734 13,87 9,44 

2007 12.043.691 3.979.181 65,19 28,04 

2008 10.245.041 6.106.828 -14,93 53,47 

Rata-rata perkembangan 17,51 27,50 

 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan, Data diolah 

 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa total aktiva yang dimiliki PTBA cenderung 

meningkat. Sedangkan total aktiva yang dimiliki ANTM dari tahun 2004–2007 

juga cenderung meningkat, akan tetapi mengalami penurunan di tahun berikutnya 

yaitu sebesar 14,93%. Berdasarkan data diatas, ANTM selalu memiliki total 

aktiva yang lebih besar. Akan tetapi penurunan di tahun 2008 oleh ANTM  

menyebabkan rata-rata perkembangan ANTM lebih rendah dibanding PTBA. Hal 
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ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PTBA di tahun 2008 lebih baik 

dibandingkan ANTM. 

 

Laporan operasi ANTM dan PTBA mencerminkan pengaruh keputusan operasi 

manajemen terhadap kinerja perusahaan dan laba atau rugi operasi bagi 

perusahaan atau investor selama periode tertentu. Dari data laporan operasi akan 

memberikan informasi tentang kinerja operasional kedua perusahaan. Beban 

operasi dan pendapatan kedua perusahaan dari tahun 2004-2008 dapat dilihat pada 

tabel 2 dan 3. 

 

Tabel 2. Perkembangan Beban Operasi ANTM dan PTBA tahun 2004-2008 

   (dalam miliar rupiah). 

 

Tahun 

Beban Operasi Perkembangan (%) 

ANTM PTBA ANTM PTBA 

2004 264.266 538.055 - - 

2005 324.324 597.493 22,72 11,05 

2006 337.772 678.297 4,15 13,52 

2007 552.540 725.841 63,58 7,01 

2008 1.197.052 1.036.150 116,64 42,75 

Rata-rata 535.191 715.167 51,77 18,58 

 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan, Data diolah 

 

 

Tabel 2 terlihat bahwa beban operasi yang dimiliki ANTM dan PTBA dari tahun 

2004-2008 terus mengalami peningkatan. Peningkatan perkembangan terbesar 

oleh ANTM terjadi di tahun 2008. dari data tersebut dapat terlihat bahwa 

perkembangan rata-rata beban operasi ANTM sebesar 535.191 juta rupiah lebih 

rendah bila dibandingkan dengan rata-rata beban operasi yang dimiliki PTBA 

sebesar 715.167 juta rupiah. Tetapi untuk rata-rata perkembangan beban operasi, 

ANTM memiliki rata-rata perkembangan lebih tinggi dibandingkan PTBA. Ini 
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menunjukkan bahwa peningkatan beban operasi yang dimiliki ANTM lebih 

drastis dibanding PTBA. 

 

Tabel 3 akan memperlihatkan perkembangan pendapatan ANTM dan PTBA.  

 

Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Dari Hasil Penjualan ANTM dan PTBA  

   Tahun 2004–2008 (dalam jutaan rupiah) 
 

Tahun 

Pendapatan Perkembangan (%) 

ANTM PTBA ANTM PTBA 

2004 2.858.538 2.614.472   

2005 3.251.236 2.998.686 13,74 14,70 

2006 5.629.401 3.533.480 73,15 17,83 

2007 12.008.202 4.123.855 113,31 16,71 

2008 9.591.981 7.216.228 -20,12 74,99 

Rata-rata 6.667.878 4.097.344 45,01 31,06 

 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan, Data diolah 

 

 

Rata-rata pendapatan ANTM sebesar Rp 6.667.878 juta lebih besar dari rata-rata 

pendapatan PTBA sebesar Rp 4.097.344 juta. Begitupula dengan rata-rata 

perkembangan pendapatan ANTM sebesar 45,01% lebih besar dari PTBA yang 

memiliki rata-rata perkembangan sebesar 31,06%. 

 

Kinerja operasi ANTM dan PTBA dapat dilihat dari perkembangan jumlah laba 

bersih yang dihasilkan. Laporan laba rugi perusahaan akan meningkatkan atau 

menurunkan ekuitas pemilik modal atau investor dan dijadikan oleh pemilik 

modal atau investor sebagai informasi untuk menilai kinerja perusahaan. Tabel 4 

berikut ini akan memperlihatkan perkembangan EAT ANTM dan PTBA selama 

periode 2004-2008. 
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Tabel 4. Perkembangan EAT ANTM dan PTBA Tahun 2004–2008  

  (dalam jutaan rupiah). 

 

Tahun 

EAT Perkembangan (%) 

ANTM PTBA ANTM PTBA 

2004 810.279 419.802 - - 

2005 841.937 467.060 3,91 11,26 

2006 1.552.777 485.670 84,43 3,98 

2007 5.118.989 726.211 229,64 49,53 

2008 1.368.139 1.707.771 -73,27 135,16 

Rata-rata 1.938.424 761.303 61,18 49,98 

 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan, Data diolah 

 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan EAT ANTM lebih besar 

dibandingkan PTBA. Perkembangan kenaikan EAT oleh ANTM terjadi di tahun 

2007. Tetapi kemudian laba bersih yang dimiliki ANTM mengalami penurunan di 

tahun 2008. Penurunan yang drastis ini dikarenakan pada tahun tersebut cashcost 

produk feronikel yang merupakan produk andalan ANTM makin naik. Selain itu 

penurunan harga nikel dunia yang cukup drastis pada kuartal akhir tahun hingga 

dibawah harga pokok produksi. Keadaan ini juga diperparah lagi oleh krisis global 

yang memaksa perusahaan-perusahaan baja diberbagai negara mengurangi 

produksinya, sehingga penjualan bijih nikel maupun feronikel mengalami 

kelesuan. Untuk harga emas memang masih jauh lebih baik, namun kontribusinya 

relatif kecil. Masalah yang dihadapi itulah yang menyebabkan penurunan laba 

bersih di tahun 2008. Sedangkan di tahun ini PTBA menuai sukses dengan 

perolehan laba bersih tertinggi. Ini dikarenakan disepanjang 2008, harga batubara 

dunia mengalami fluktuasi yang cukup tajam, yaitu mencapai puncaknya pada 

bulan Juli 2008. permintaan industri dunia terhadap batubara juga meningkat 

signifikan pada tahun tersebut. Keadaan seperti ini tentunya menguntungkan bagi 

PTBA yang memfokuskan sektor usahanya pada batubara. Akan tetapi walaupun 



 9 

ANTM mengalami penurunan drastis terhadap EAT nya, rata-rata perkembangan 

EAT ANTM sebesar 61,18% lebih besar dibandingkan PTBA yang memiliki rata-

rata perkembangan EAT sebesar 49,98%. 

 

Penurunan dan kenaikan jumlah EAT akan berpengaruh pada jumlah EPS 

(Earning Per Share) atau laba bersih per saham. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5. 

 

Tabel 5. Perkembangan EPS (Earning Per Share) ANTM dan PTBA  

  periode 2004-2008. 

 

Tahun 

EPS Perkembangan (%) 

ANTM PTBA ANTM PTBA 

2004 84,95 197 - - 

2005 88,27 210 3,91 6,60 

2006 162,79 211 84,42 0,48 

2007 536,67 315 229,67 49,29 

2008 143,48 741 -73,26 135,24 

Rata-rata 203,232 334,8 61,18 47,90 

 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan, Data diolah 

 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa EPS PTBA dari tahun 2004-2008 terus meningkat. 

Sedangkan EPS ANTM selama tahun 2004-2007 juga mengalami peningkatan, 

akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2008. Walaupun penurunan EPS 

dialami ANTM ditahun 2008, rata-rata perkembangan EPS sebesar 61,18% lebih 

tinggi dibanding PTBA yang memiliki rata-rata EPS sebesar 47,90%. 

 

Selain informasi tentang kondisi pasar, investor juga membutuhkan informasi 

tentang perkembangan harga saham. Informasi tersebut digunakan untuk melihat 

prospek saham yang akan diinvestasikan. Gambar 1 akan menunjukkan kinerja 

saham ANTM dan PTBA. 
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Gambar 1. Kinerja Saham ANTM Tahun 2004-2008 

 

Sumber : bloomberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kinerja Saham PTBA Tahun 2004-2008  

 

Sumber : www.ptba.com 

 

Untuk memperjelas grafik kinerja saham kedua perusahaan diatas, tabel 6 dan 7 

memperlihatkan pergerakan harga saham dari kedua perusahaan tahun 2004-2008. 

 

 

http://www.antam.com/
http://www.ptba.com/
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Tabel 6. Pergerakan Harga Saham Kuartalan ANTM Tahun 2004-2008. 

 

 ANTM 

 
Tertinggi 

(Rp) 

Terendah 

(Rp) 

Penutupan 

(Rp) 

Volume 

(miliar) 

2004         

Q1 1.600 1.225 1.225 238 

Q2 1.275 975 1.250 95 

Q3 1.400 1.175 1.375 178 

Q4 1.850 1.575 1.725 218 

  

        2005 

Q1 2.600 2.075 2.250 288 

Q2 2.550 2.325 2.400 117 

Q3 2.725 2.175 2.725 106 

Q4 3.825 2.850 3.575 203 

  

        2006 

Q1 4.475 4.000 4.350 118 

Q2 4.750 3.525 4.625 175 

Q3 5.750 5.100 5.500 112 

Q4 8.450 7.550 8.000 51 

  

        2007 

Q1 2.370 1.400 2.370 3.690 

Q2 3.250 2.390 2.510 5.160 

Q3 2.875 1.875 2.775 4.090 

Q4 5.050 2.600 4.475 8.230 

  

        2008 

Q1 4.525 2.925 3.350 5.680 

Q2 3.775 2.950 3.175 2.800 

Q3 3.225 1.020 1.460 3.530 

Q4 1.300 850 1.090 4.280 

Rata-rata 

volume       1967,95 

 

Sumber : bei corner 

 

 

http://www.antam.com/
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Tabel 7. Pergerakan Harga Saham Kuartalan PTBA Tahun 2004-2008. 

 

 PTBA 

 
Tertinggi 

(Rp) 

Terendah 

(Rp) 

Penutupan 

(Rp) 

Volume 

(juta) 

2004         

Q1 900 750 775 67 

Q2 750 625 675 330 

Q3 875 750 850 219 

Q4 1.650 1.250 1.525 192 

 

        2005 

Q1 1.780 1.490 1.520 133 

Q2 1.610 1.490 1.590 172 

Q3 1.790 1.520 1.630 208 

Q4 1.880 1.670 1.800 208 

  

        2006 

Q1 2.250 1.780 2.050 215 

Q2 4.025 2.050 3.150 332 

Q3 3.800 3.050 3.375 238 

Q4 3.575 3.150 3.525 230 

  

        2007 

Q1 3.675 2.725 3.450 1.080 

Q2 7.550 3.425 6.550 1.990 

Q3 7.050 4.550 6.550 610 

Q4 12.800 6.600 12.000 1.210 

  

        2008 

Q1 12.400 8.750 10.050 810 

Q2 16.950 9.150 16.400 770 

Q3 17.250 7.500 9.350 450 

Q4 9.000 3.750 6.900 700 

Rata-rata 

volume       508,2 

 

Sumber : bei corner 

 

 

http://www.ptba.com/
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Tabel 6 dan 7 menunjukkan bahwa harga penutupan yang dimiliki PTBA lebih 

tinggi dibanding harga penutupan ANTM. Akan tetapi volume perdagangan yang 

dimiliki PTBA lebih rendah dibanding ANTM. 

 

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan menyebabkan penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang tingkat risiko dan tingkat pengembalian 

perusahaan ANTM dan PTBA dengan memilih judul : “Analisis Perbandingan 

Risiko dan Tingkat Pengembalian PT Aneka Tambang (Persero) Tbk 

(ANTM) dan PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA) Periode 

Januari 2004-Desember 2008”. 

 

 

 

1.2 Permasalahan 

 

 

Kedua perusahaan memiliki keunggulan yang sama baik dari segi produk maupun 

manajemennya. Namun hal tersebut belum dapat memberikan gambaran yang 

mutlak tentang kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang nyata dapat dilihat 

dan diukur secara kontinyu dari pergerakan harga saham perusahaan tersebut di 

pasar modal. Harga saham suatu perusahaan di bursa efek mencerminkan nilai 

perusahaan. Nilai suatu perusahaan dapat dikatakan baik bila harga saham 

perusahaan di bursa efek terus meningkat. 

 

Kinerja keuangan ANTM dan PTBA dapat dilihat pada tabel 2, 3 dan 4 yang 

menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan beban operasi ANTM lebih tinggi 

dibanding PTBA. Ini juga diikuti oleh perolehan rata-rata perkembangan 
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pendapatan ANTM yang lebih tinggi dibanding rata-rata perkembangan 

pendapatan yang dimiliki PTBA. Begitupula dengan rata-rata perkembangan EAT 

yang diperoleh ANTM sebesar 61,18% lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

rata-rata perkembangan EAT yang dimiliki PTBA sebesar 49,98%. EAT yang 

diperoleh oleh kedua perusahaan tentunya mempengaruhi EPS dari kedua 

perusahaan tersebut. Perkembangan EPS kedua perusahaan dapat dilihat pada 

tabel 5. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan EPS ANTM 

sebesar 61,18% lebih besar dibanding EPS PTBA sebesar 47,90%. 

Selain kinerja keuangan yang dapat dilihat pada tabel 2, 3 dan 4, dapat pula dilihat 

kinerja saham pada gambar 1 dan 2. Gambar tersebut diperjelas dengan 

pergerakan harga saham kuartalan kedua perusahaan pada tabel 6 dan 7. Terlihat 

bahwa harga penutupan PTBA selalu lebih tinggi dibanding harga penutupan 

ANTM, tetapi volume perdagangan yang dimiliki PTBA lebih rendah dibanding 

volume perdagangan yang dimiliki ANTM. 

 

Memperhatikan uraian dan data yang telah disajikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah saham PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) lebih berisiko 

dibandingkan dengan saham PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA)? 

2. Apakah tingkat pengembalian PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) 

lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengembalian PT Tambang 

Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA)? 

 

 



 15 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

 

Hampir semua investasi mengandung unsur risiko, sehingga investor 

harus mampu memperkirakan keuntungan yang diharapkan dan risiko 

yang bersedia ditanggungnya. Hubungan return dan risk yang 

diharapkan adalah searah dan linier. Artinya makin besar risk yang harus 

ditanggung maka semakin besar pula tingkat return yang diharapkan. 

Bagi investor dan manajer keuangan untuk berinvestasi pada saham 

tertentu sebelumnya harus mengetahui kinerja dari perusahaan yang 

sahamnya akan dipilih oleh investor tersebut, dan menerima serta 

mengevaluasi informasi baru yang berkaitan dengan setiap saham pada 

waktu yang hampir sama. Berdasarkan teori umum tersebut, tujuan 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang 

dimiliki PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). 

2. Untuk mengetahui tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang 

dimiliki PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA). 

 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 

 

1.  Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen, 

pemegang saham perusahaan, investor dalam mengambil keputusan 

investasi. 
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2. Menambah wawasan penulis jika ingin berinvestasi dengan 

mengetahui kondisi perusahaan ANTM dan PTBA. 

 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pemikiran. 
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Perusahaan merupakan portofolio aktiva dan kewajiban yang mengandung risiko. 

Para investor ingin menanamkan modal pada suatu perusahaan di padar modal 

harus dapat memilih dan menentukan gabungan atau bauran terbaik antara risiko 

dan hasil pengembalian agar kekayaannya bertambah, sedangkan bagi perusahaan 

agar kesejahteraan para pemegang saham bisa dimaksimisasi. 

 

Aktifitas saham perusahaan didalam pasar modal dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja perusahaan. Perubahan harga saham merupakan salah satu 

komponen utama dalam perhitungan tingkat pengembalian (return) dan risiko 

(risk) yang dijadikan alat untuk mengukur prestasi perusahaan. 

 

Total pengembalian dari investasi saham (return) adalah jumlah pendapatan yang 

berasal dari jumlah kenaikan atau penurunan harga (capital gain or capital loss) 

ditambah dengan pendapatan dividen. Komponen tingkat pengembalian diperoleh 

dari kenaikan atau penurunan harga saham. Harga yang terus meningkat akan 

memperbesar tingkat pengembalian investor, dan bagi perusahaan harga yang 

tinggi akan memperbesar modal karena agio sahamnya meningkat. 

 

Harga saham di Bursa Efek selalu bergerak berfluktuatif yang disebabkan oleh 

banyak hal, seperti kondisi fundamental perusahaan, inflasi, perubahan suku 

bunga bank maupun kondisi perekonomian, gejolak bursa dunia maupun regional, 

perilaku spekulasi, dan isu yang mempengaruhi sentimen pasar di Bursa Efek. 
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Perubahan harga saham merupakan komponen dari hasil pengembalian investasi 

saham. Perubahan harga yang berfluktuatif menyebabkan perubahan hasil 

pengembalian suatu saham. Perubahan pada hasil pengembalian saham 

merupakan risiko yang ditanggung oleh investor. Risiko yang menyebabkan 

perubahan pada hasil pengembalian saham ada dua bagian, yaitu: risiko sistematis 

dan risiko tidak sistematis. 

 

Risiko sistematis yaitu risiko yang berkaitan dengan pasar sehingga risiko ini 

tidak dapat didiversifikasi, risiko diukur melalui perhitungan beta. Risiko tidak 

sistematis adalah risiko yang terkait dengan bidang usaha, risiko manajemen 

sehingga tingkat labanya menurun dan menyebabkan harga sahamnya turun juga. 

Risiko ini dapat didiversifikasi dengan diukur melalui standar deviasi dari hasil 

pengembaliannya. Total risiko suatu saham adalah penjumlahan risiko yang tidak 

dapat didiversifikasi dan risiko yang dapat didiversifikasi. 

 

Risiko (risk) suatu perusahaan tinggi maka tingkat pengembalian (return) saham 

tersebut harus tinggi pula dan sebaliknya bila risiko (risk) suatu saham rendah 

maka tingkat pengembalian (return) saham tersebut rendah pula. 

 

Seorang investor dalam hal memutuskan saham mana yang akan dipilih 

dipengaruhi oleh perilaku investor itu sendiri. Tiga karakter perilaku investor 

adalah 1). Pengambil risiko (Risk seeker) 2). Penghindar risiko (Risk averter) dan 

3).acuh terhadap risiko (indefferent). (Weston dan Copeland,1995:427) 
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Dari ketiga karakter tersebut, karakter kedua sering terjadi dikarenakan pada 

hakikatnya investor adalah bukan makhluk sosial yang selalu mau rugi karena 

harus menanggung risiko. Oleh karena itu investor perlu membaca peluang dan 

ancaman sebelum memutuskan investasinya dengan mempertimbangkan risiko 

dengan return yang diharapkan.  

 

 

1.5 Hipotesis 

 

 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan kerangka pemikiran sebelumnya, 

maka penulis mengambil hipotesis: 

1. Tingkat risiko ANTM lebih tinggi dibandingkan tingkat risiko PTBA. 

2.   Tingkat pengembalian ANTM lebih tinggi dibandingkan tingkat 

      pengembalian PTBA. 

 


