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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor energi dan pertambangan merupakan sektor yang sangat besar 

kontribusinya terhadap pendapatan negara. Tahun 2010, sektor energi dan 

pertambangan berkontribusi sebesar Rp 288,5 triliun. Pencapaian tersebut telah 

melebih target yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp 276,8 triliun. 

Pencapain tersebut berasal dari penerimaan minyak dan gas sebesar Rp 220,98 

triliun, mineral dan batubara Rp 66,82 triliun, panas bumi Rp 516 milyar dan 

penerimaan lain-lain sebesar Rp 711,99 milyar (www.detikfinance.com) 

  Ketergantungan perekonomian khususnya dalam APBN terhadap kinerja 

sektor energi dan pertambangan energi nasional tampak jelas dalam beberapa 

tahun terakhir ini. Seiring dengan melonjaknya harga minyak bumi dunia, APBN 

menjadi terus terkoreksi yang berakibat subsidi untuk bahan bakar minyak 

membengkak sehingga memaksa pemerintah harus segera mengambil tindakan 

dengan menaikan harga bahan bakar minyak.  

Sektor energi senantiasa terus berkembang sejalan dengan perkembangan 

sektor-sektor lain yang sangat memerlukan energi. Rata-rata pertumbuhan energi 

untuk skala nasional untuk periode 2002-2025 mencapai 8,4% pertahun.  

Pertumbuhan jumlah penduduk, perekonomian dan teknologi yang senantiasa 

membutuhkan energi mendorong sektor energi dan pertambangan energi juga 

senantiasa harus berkembang lebih pesat dalam rangka memenuhi kebutuhan 

energi (http://www.esdm.go.id) 

Pemakaian energi di Indonesia saat ini lebih dari 90% menggunakan 

energi fosil (54,4% merupakan minyak bumi, 26,5% gas dan 14,1% batubara), 
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energi panas bumi 1,4%, PLTA 3,4% dan energi baru terbarukan 0,2%. 

Kebutuhan listrik dunia diproyeksikan akan meningkat mencapai 26.018 milyar 

watt di tahun 2025 dan untuk mendapatkan energi di tersebut sebagian besar 40% 

nya berasal dari batubara. Sedangkan kebutuhan energi di Asia akan meningkat 

dari 110 Qbtu di tahun 2002 menjadi 221 di tahun 2025. Untuk Indonesia sendiri, 

saat ini ketersediaan listrik baru mencapai 21,6 GW atau 108 watt per orang. Bila 

dibandingkan dengan negara asia lainnya seperti Malaysia dan Jepang dengan 

masing-masing sebesar 609 watt per orang dan 1874 watt per orang. Indonesia 

masih dinilai kurang, sehingga ada potensi pertumbuhan energi yang cukup 

signifikan di Indonesia (http://laskardaya.wordpress.com). 

Selain mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi negara 

dilihat dari pemaparan diatas, sektor energi dan pertambangan energi sangat vital 

juga bagi sektor-sektor lain. Dimana selain menjadi tulang punggung bagi 

pendapatan negara, sektor energi juga menjadi tulang punggung bagi sektor-sektor 

lain. Sektor-sektor lain seakan-akan tidak berdaya terhadap sektor energi, padahal 

sejatinya antar sektor satu dengan sektor yang lain saling ketergantungan. Sebagai 

contoh saja, sektor energi tidak bisa lepas dari sektor keuangan. Dimana sektor 

keuangan menjadi salah satu kunci bergeraknya sektor energi melalui pendanaan. 

Dan salah satu tempat untuk mendapatkan modal agar operasi perusahaan di 

sektor energi dapat berjalan adalah pasar modal.  

Desember 2010, kapitalisasi sektor-sektor yang ada di Bursa Efek 

Indonesia tercermin pada Gambar 1 berikut : 
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Gambar 1. Kapitalisasi Sektor-Sektor di Bursa Efek Indonesia Desember 2010. 

 

Dari gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa sektor pertambangan mempunyai 

besaran kapitalisasi yang cukup besar, yakni sebesar 15%. Namun jika dibentuk 

sektor saham energi dan pertambangan energi, nilai kapitalisasi di Bursa Efek 

Indonesia sebesar 18,5%.  

Vitalnya dan “manisnya” prospek sektor energi dan pertambangan energi 

ke depan menjadi sektor yang menarik untuk diteliti dalam sisi pendanaanya, 

khususnya pendanaan melalui pasar modal. Pasar modal adalah tempat kegiatan 

perusahaan mencari dana untuk membiayai operasional usahanya. Pasar modal 

juga merupakan sebuah cara menghimpun dana masyarakat secara langsung 

dengan cara menanamkan dana yang dimilikinya ke dalam perusahaan.  Fungsi 

utama dari pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi 

dana bagi pembiayaan suatu perusahaan atau emiten. Pasar modal juga menjadi 

salah satu tempat alternatif untuk berinvestasi yang dapat menghasilkan tingkat 

keuntungan yang optimal. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 
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menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu asset selama periode tertentu 

dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai 

investasi, sedangkan orang yang menginvestasikan dananya disebut investor. 

Dalam pasar modal, salah satu instrumen yang diperdagangkan adalah 

saham. Saham adalah bukti kepemilikan (klaim ekuitas) atas laba dan asset suatu 

perusahaan. Dalam menempatkan dananya, investor berupaya agar mendapatkan 

hasil pengembalian yang optimal dan resiko yang minimal, maka investor harus 

menggunakan strategi dan pengambilan keputusan yang tepat terkait dimana dana 

tersebut harus ditempatkan dan kapan waktu yang terbaik. Ada dua tipe investor 

dilihat dalam cara mengambil nilai tambah atau keuntungan dari investasi 

tersebut, yakni yang pertama dengan cara mengambil hasil investasi dari deviden 

dan yang kedua dengan cara mengambil hasil investasi dari capital gain dari 

penjualan saham investasinya. 

Di dalam melakukan investasi, pada dasarnya investor memerlukan 

informasi yang lengkap, relevan, akurat dan pada waktu yang tepat. Informasi 

tersebut menjadi landasan dalam membuat keputusan. Pasar modal (investasi) 

tanpa informasi di ibaratkan sebagai “judi”. Karena itu informasi diperlukan 

sebagai alat analisa untuk mengambil keputusan.  

Salah satu sifat saham yang telah go public disinyalir sangat terpengaruh 

oleh perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Pengaruh tersebut bisa menyebabkan nilai saham suatu perusahaan bisa 

naik ataupun turun, besaranya tergantung sejauh mana kekuatan perubahan yang 

terjadi terhadap saham perusahaan tersebut. Pengaruh naik dan turunya nilai 

saham disebabkan oleh keputasan investor dalam mengambil keputusan terkait 
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dengan dana yang dimilikinya. Apakah dananya tersebut akan dikeluarkan dari 

emiten (perusahaan yang mengeluarkan saham), ditahan ataupun menepatkan 

dananya ke emiten tertentu pada periode tertentu. Keputusan tersebut diambil 

berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dan diterima kemudian dianalis.  

Krisis moneter beberapa tahun lalu menjadi sebuah fenomena yang tidak 

pernah akan dilupakan oleh Bangsa Indonesia, khususnya dari segi sektor 

keuangan. Merosotnya nilai rupiah, melonjaknya harga barang (inflasi yang 

tinggi), GDP yang anjlok, suku bunga yang amat tinggi menjadi fenomena yang 

sangat ekstrim dan nilai saham di Bursa Efek Indonesia (dulu Bursa Efek Jakarta) 

yang ‘rontok’ tak terkecuali saham-saham sektor energi. Kebijakan-kebijakan 

makroekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti penetapan suku bunga, 

inflasi dan nilai tukar uang domestik direspon oleh pasar yang langsung 

mempengaruhi return saham-saham yang tergabung dalam IHSG termasuk 

saham-saham sektor energi. Dengan naik dan turunnya return saham-saham pada 

sektor energi dan pertambangan energi akan berdampak baik langsung maupun 

tidak langsung terhadap perekonomian secara luas.  

Naik turunnya nilai saham tidak hanya bergantung dari nilai asset yang 

dimiliki, laba yang diperoleh ataupun kinerja perusahaan. Namun menurut Cheng 

(1997) dalam Thobrarry (2009) dikatakan bahwa investasi di pasar modal 

dipengaruhi oleh informasi yang didapatkan dari analisis teknikal atau analisis 

fundamental. Analisi teknikal adalah suatu analisi atau metode pendekatan suatu 

harga saham, valas, kontrak berjangka, indeks dan beberapa instrument keuangan 

lainnya yang berdasarkan terhadap pola pergerakan harga komoditi yang berulang 

atau analisis terhadap pergerkan harga di masa lampau. Analisis fundamental 
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adalah metode analisis menggunakan kekuatan fundamental dari suatu negara. 

Secara umum kekuatan fundamental suatu negara ditunjukan dengan data-data 

ekonomi bersangkuatan termasuk berita, laporan bisnis, indikasi kebijakan baru 

pemerintah dan laporannya, dan bahkan juga rumor. 

Bodie dkk  (2008) menyatakan bahwa ada beberapa variabel 

makroekonomi yang bisa digunakan oleh para analis yang hendak melakukan 

investasi untuk menilai kondisi ekonomi makro, menurut mereka variabel-variabel 

ekonomi makro tersebut adalah GDP, employment, inflation,  interest  rate,  

exchange rates, current  account,  dan  budget  deficit. 

Penelitian mengenai return saham sektor energi dan pertambangan energi 

di Bursa Efek Indonesia masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan sektor energi sebagai bahan penelitian ini. Kondisi sektor energi 

yang sampai saat ini masih menjadi sebuah topik yang hangat terkait krisis energi 

yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Atas pertimbangan tersebut, penulis 

tertarik untuk meneliti kinerja saham sektor energi di Bursa Efek Indonesia.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pergejolakan harga saham-saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia 

yang disebabkan oleh variabel-variabel ekonomi makro, dimana tidak terkecuali 

terhadap saham-saham sektor energi dan pertambangan energi memuat efek 

tertentu pada investor. Dimana investor akan berfikir untuk menepatkan dananya, 

padahal sektor tersebut merupakan sektor yang amat penting dalam perekonomian 

negara. Sehingga perlu sekali diperhatikan variabel-variabel mana yang akan 

berdampak terhadap sektor-sektor tersebut.  
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Berdasarkan hasil uraian yang telah disampaikan di atas, maka rumusan 

masalah yang berkaitan dengan hubungan variabel makro ekonomi (Industrial 

Production Index, nilai tukar rupiah, suku bunga dan inflasi), variabel pasar modal 

(IHSG) dan variabel karakteristik sektor energi dan pertambangan energi (harga 

minyak dunia) terhadap return saham-saham energi dan pertambangan energi 

adalah bagaimanakah pengaruh variabel makro ekonomi (Industrial Production 

Index, nilai tukar rupiah, suku bunga dan inflasi), variabel pasar (IHSG) dan 

variable karakteristik sektor energi (harga minyak dunia) terhadap return saham-

saham energi dan pertambangan energi pada Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis dan mengukur pengaruh variabel makro ekonomi (Industrial 

Production Index, nilai tukar rupiah, suku bunga dan inflasi), variabel 

pasar modal (IHSG) dan variabel karakteristik sektor energi (harga minyak 

mentah dunia) terhadap return saham-saham energi dan pertambangan 

energi pada Bursa Efek Indonesia.  

2. Menyusun Implikasi Manajerial bagi perekonomian domestik atas 

pengaruh variabel makro ekonomi (Industrial Production Index, nilai 

tukar rupiah, suku bunga dan inflasi), IHSG dan harga minyak dunia 

terhadap return saham-saham energi dan pertambangan energi pada Bursa 

Efek Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian terhadap pengaruh hubungan variabel makro 

ekonomi, variabel pasar modal dan harga minyak mentah dunia dengan return 

saham-saham energi dan pertambangan energi, diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada para pengambil keputusan, baik investor, perusahaan maupun 

pemerintah. Sehingga saham-saham energi dan pertambangan energi dapat 

diprediksi agar dapat menjadi salah satu pertimbangan investasi. Bagi pemerintah 

agar dapat berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan makro agar tidak membuat 

saham-saham energi dan pertambangan energi tidak anjlok, bahkan pemerintah 

harus bisa mengundang masuknya investasi dari luar negeri ke dalam saham 

sektor energi dan pertambangan energi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat 

pemerintah.  

 

1.5. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, maka penelitian ini 

dibatasi pada beberapa hal, yaitu : 

a. Pembatasan studi penelitian yaitu di Bursa Efek Indonesia dengan mengambil 

saham-saham energi dan pertambangan energi 

b. Variabel makro ekonomi yang digunakan adalah Industrial Production Index, 

nilai tukar rupiah, suku bunga dan inflasi 

c. Variabel pasar modal yang digunakan adalah Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) 

d. Variabel karakteristik saham-saham sektor energi dan pertambangan energi 

yang digunakan adalah harga minyak mentah dunia  
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