
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

1.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis portofolio saham antara sektor 

pertambangan (mining) dan barang konsumsi (consumer goods) selama periode 

2005-2008. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Harga yang digunakan adalah IHSS (Indeks Harga Saham Sektoral) yang 

merupakan gabungan dari keseluruhan harga saham dari setiap perusahaan 

yang bergerak pada sektor barang konsumsi (consumer goods) dan 

pertambangan (mining), sehingga diasumsikan bahwa semua return dan risiko 

yang dihasilkan dianggap sama untuk setiap perusahaan yang bergerak pada 

kedua sektor tersebut, maka berdasarkan perhitungan diperoleh return pada 

sektor barang konsumsi (consumer goods) sebesar 1,29% dan return pada 

sektor pertambangan (mining) sebesar 2,25%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sektor pertambangan (mining) memberikan keuntungan yang lebih baik jika 

dibandingkan sektor barang konsumsi (consumer goods). 

2. Risiko yang ada pada sektor barang konsumsi (consumer goods) sebesar 

13,25%, sedangkan risiko yang ada pada sektor pertambangan (mining) 

sebesar 17,12%. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pada sektor 

pertambangan (mining) juga tinggi bila dibandingkan risiko pada sektor 

barang konsumsi (consumer goods).  



3. Berdasarkan perhitungan return dan risiko yang dilakukan, dapat diketahui 

bahwa  return yang tinggi biasanya diikuti dengan tingkat risiko yang tinggi 

pula, dimana return dan risiko yang dimiliki sektor pertambangan (mining) 

lebih tinggi bila dibandingkan return dan risiko pada sektor barang konsumsi 

(consumer goods). 

4. Berdasarkan uji beda yang dilakukan terhadap return dan risiko antara sektor 

barang konsumsi (consumer goods) dan pertambangan (mining), dapat 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan return dan risiko yang signifikan 

antara kedua sektor tersebut. 

5. Pembentukan portofolio efisien antara sektor pertambangan (mining) dan 

barang konsumsi (consumer goods) memberikan return tertinggi dengan 

proporsi 95%  pada sektor pertambangan dan 5% pada sektor barang 

konsumsi. Expected return kombinasi portofolio yang dihasilkan yaitu 

sebesar 2,26% dengan  tingkat risiko kombinasi portofolio sebesar 16,65%, 

dimana hasil expected return kombinasi portofolio tersebut lebih besar jika 

dibandingkan return sebelum dilakukan portofolio. Tingkat risiko kombinasi 

portofolio juga lebih rendah bila dibandingkan investor hanya menanamkan 

dananya pada salah satu sektor industri saja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

portofolio saham pada kedua sektor industri (barang konsumsi dan 

pertambangan) dapat mengurangi tingkat risiko dengan return tertentu. 

 

 

 

 



5.2 Saran 

 

Saran yang dapat diberikan yaitu : 

1. Para investor dapat menggunakan portofolio sebagai salah satu alternatif 

dalam berinvestasi, karena portofolio dapat meminimalisir risiko yang ada 

dengan tingkat return tertentu.  

2. Para investor sebaiknya menanamkan modalnya tidak hanya pada satu aktiva 

saja, tetapi pada aktiva-aktiva lain agar dapat meminimalisir risiko yang ada 

dan dapat memberikan return yang lebih tinggi. 

3. Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan 

model-model pembentukan portofolio lain yang memperhitungkan aspek-

aspek yang lebih luas agar dapat menjadi perbandingan dalam hal keakuratan 

perhitungan return dan risiko kombinasi portofolio. 

4. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat  menggunakan data-data 

historis yang terbaru dengan rentang waktu yang lebih luas untuk 

meningkatkan keakuratan perhitungan. 

 


