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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sektor energi memiliki peran penting dalam pembangunan. Sumber-

sumber energi seperti minyak bumi, batubara, gas bumi dan listrik sangat 

dibutuhkan dalam semua aspek kehidupan. Sektor energi berperan terhadap 

aktivitas sektor lain. Sektor rumahtangga, industri, transportasi dan perdagangan 

adalah sektor yang membutuhkan sumber-sumber energi tersebut. Kebutuhan 

akan energi pun tidak terelakkan lagi seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk. Di masa mendatang, sektor energi akan menjadi isu penting mengingat 

keberadaannya dalam pembangunan menjadi faktor penentu dari kemajuan suatu 

negara. Negara yang memiliki dan mampu mengelola sumberdaya energinya 

dengan tepat dan hemat akan mengantarkan kepada kemakmuran. 

Kontribusi sektor energi terhadap penerimaan negara cukup besar dimana 

selalu menyumbang sekitar 25-30% baik itu dari pajak maupun non pajak. Di 

dalam APBN Tahun 2006, kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral 

terhadap penerimaan negara mencapai Rp237,6 triliun atau naik sekitar 52,6 

persen dibandingkan dengan kontribusi terhadap APBN 2005 yang mencapai 

sekitar Rp155,7 triliun. Pada tahun 2008, kontribusinya mencapai Rp 346,437 

Triliun atau 36 % dari total penerimaan negara sebesar Rp. 962,5 Triliun. 

Meskipun terjadi penurunan pada berikutnya, kontribusi sektor energi masih 

menjadi andalan dalam penerimaan APBN. Bahkan pada tahun 2010 kontribusi 

sektor energi terhadap penerimaan negara dalam APBN melebihi target yakni 
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sebesar Rp 288,52 Triliun atau mencapai 104% dari target yang ditetapkan 

(www.detikfinance.com). 

Pada pasar saham, saham-saham energi cukup diminati. Saham dari Bumi 

Resources Tbk (BUMI), PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), Energi 

Mega Persada Tbk (ENRG), Medco Energi International Tbk (MEDC), 

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) adalah contoh saham-saham energi yang 

laris diperdagangkan di bursa. Saham energi lainnya juga menjadi incaran investor 

belakangan akibat dari menaiknya harga minyak dunia. Harga minyak dunia yang 

mencapai lebih dari US$100/barel pada tahun 2008, menjadikan permintaan akan 

saham energi meningkat akibat perkiraan bahwa pendapatan perusahaan juga turut 

bertambah, dan berdampak pada pembagian deviden. Permintaan saham yang 

meningkat menyebabkan harga saham pun meningkat. Kondisi tersebut 

menyebabkan saham-saham energi yang memiliki nilai kapitalisasi yang besar 

menjadi penggerak dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan indeks saham 

sektoral pertambangan. 

Bila dilihat dari pertumbuhan IHSG selama periode 2006-2009 (Tabel 1), 

sektor pertambangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan 

tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu sebesar 264,47 persen. 

Sedangkan bila ditinjau dari nilai kapitalisasi pasar dan nilai transaksi 

perdagangan saham, sektor pertambangan memberikan kontribusi cukup besar. 

Kapitalisasi pasar sektor pertambangan pada tahun 2008 sebesar Rp. 116,46 

Triliun dari total nilai kapitalisasi pasar modal atau sebesar 10,82%. Nilai ini terus 

meningkat hingga mencapai 15,7% pada akhir tahun 2010 terhadap total nilai 

kapitalisasi pasar modal. Sedangkan untuk nilai transaksi saham, sektor 

http://www.detikfinance.com/
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pertambangan mencatatkan sebagai sektor dengan nilai transaksi terbesar 

dibandingkan dengan sektor lain yaitu Rp.17,25 Triliun (31,3%) pada tahun 2009. 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia dalam MasterPlan Pasar Modal dan Industri keuangan Non Bank 

2010-2014 
 

 

Gambar 1. Pertumbuhan IHSG berdasarkan Sektor tahun 2005-2009 (dalam 

persentase). 

 

Saham-saham energi yang berada di dalam indeks sektoral pertambangan 

diduga menjadi aktor dari pertumbuhan tersebut. Seperti diketahui, indeks sektoral 

pertambangan dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan menjadi empat 

subsektor yaitu pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, 

pertambangan mineral dan logam dan lain-lain. Dari klasifikasi tersebut, emiten 

dengan bidang usaha energi adalah emiten yang berada pada klasifikasi 

pertambangan batubara dan pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan 

pengamatan pada indeks sektoral pertambangan periode 2006-2010, pencatatan 

emten energi pada bursa mengalami peningkatan. Jumlah emiten tersebut 

melebihi 50 persen dibandingkan emiten subsektor lain. Jumlah ini 
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mengindikasikan bahwa indeks sektoral pertambangan didominasi oleh emiten-

emiten energi. Tabel 2 menunjukkan perkembangan emiten pertambangan 

berdasarkan subsektor. 

Tabel 1. Perkembangan Emiten Pertambangan Berdasarkan Subsektor 

Emiten 

Pertambangan 
2006 2007 2008 2009 2010 

Batubara 2 2 5 9 11 

Minyak&Gas 

Bumi 
3 3 3 5 5 

Mineral&Logam 3 3 4 4 4 

Batu/tanah 2 2 2 3 3 

Lain-lain - - - - - 
Sumber : Data Bulanan (Januari) BEI. (diolah) 

 

Pentingnya energi dalam pembangunan serta menariknya statistik saham 

energi menjadikan sektor tersebut cukup menarik diteliti di pasar saham. Saham 

merupakan instrumen investasi cukup popular di kalangan investor. Tingkat 

pengembaliannya yang tinggi menjadikan salah satu instrumen yang digemari. 

Pada sisi lain, tingkat pengembalian yang tinggi juga menimbulkan tingkat risiko 

yang tinggi, sehingga investor dituntut cerdas dalam membuat keputusan untuk 

membeli dan menjual saham. Ada dua keuntungan yang diperoleh investor ketika 

bermain di pasar saham yaitu capital gain dan deviden. Capital gain merupakan 

selisih harga jual dengan harga beli saham. Capital gain terbentuk atas 

perdagangan saham di pasar sekunder. Sedangkan deviden merupakan pembagian 

keuntungan yang diperoleh perusahaan dan diberikan kepada pemegang saham. 

Bila dividen dapat diperoleh setelah dikeluarkannya kebijakan perusahaan, capital 

gain diperoleh dari aktivitas saham di pasar modal. Seorang investor yang 

bermain di pasar saham membutuhkan berbagai informasi agar terhindar dari 
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kerugian. Informasi awal yang dapat menuntun seorang investor bermain di pasar 

saham adalah indeks harga saham. 

Indeks harga saham merupakan cerminan dari pergerakan harga-harga 

saham. Frensidy (2006) menyebutkan bahwa secara intuitif, sebagian besar saham 

bergerak searah dengan pergerakan indeks. Jika indeks indikator itu naik, suatu 

portofolio kemungkinan besar juga akan mengalami kenaikan, demikian juga jika 

indeks turun. Semakin besar jumlah saham perusahaan dalam suatu portofolio, 

perubahan nilai portofolionya semakin mendekati perubahan pasar yang 

diindikasikan oleh indeks pasar saham. Investor perlu memperhatikan pergerakan 

dari indeks pasar karena nilai portofolionya tergantung kepada pergerakan dari 

indeks pasar tersebut. Dengan memantau indeks, investor dapat mengetahui tren 

pasar apakah sedang baik atau buruk kinerjanya sehingga dapat memudahkan 

dalam pembentukan portofolio.   

Dalam penilaian sekuritas dikenal dengan metode top down atau three step 

approach yaitu penilaian saham dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan 

pasar terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan kepada analisis industri dan 

perusahaan. Reilly (1996) menyebutkan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau 

industri untuk mengelak dari pengaruh makroekonomi. Peristiwa ekonomi 

memberikan pengaruh sangat besar terhadap seluruh industri dan perusahaan 

didalamnya sehingga faktor tersebut sangat perlu dipertimbangkan sebelum 

menganalisis industri. 

Kondisi makro yang baik tentunya akan mendorong investasi di pasar 

saham. Menurut Bodie, dkk (2009) kunci statistik ekonomi yang biasa 

menggambarkan keadaan makroekonomi, yaitu gross domestic product (GDP), 
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tingkat pengangguran, inflasi, tingkat suku bunga, anggaran defisit, dan sentimen. 

Variabel makroekonomi tersebut dapat mempengaruhi keputusan investasi. Ketika 

variabel tersebut menunjukkan nilai tertentu, maka dapat mempengaruhi pasar 

saham dan pada gilirannya akan mempengaruhi harga saham individu yang 

terdapat di dalamnya. Investor atau pemodal yang hendak menanamkan sahamnya 

perlu melihat variabel tersebut sebagai pertimbangan dalam keputusan membeli 

atau menjual saham. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Mengingat peran pentingnya dalam pembangunan dan menariknya statistik 

sektor energi pada pasar saham, menjadikan sektor tersebut cukup menarik untuk 

diamati dan diteliti. Pengamatan tersendiri mengenai sektor energi akan 

memudahkan investor dalam mengambil keputusan untuk masuk atau keluar dari 

sektor tersebut di pasar saham. Pengamatan tersebut dapat dilakukan dengan 

melihat indeks harga saham sektoral. Saat ini, indeks harga saham sektoral 

mengenai sektor energi belum pernah ada disajikan di BEI ataupun dilakukan 

pada penelitian-penelitian lain. Dengan adanya indeks harga saham sektor energi 

diharapkan dapat mencerminkan pergerakan dari sebagian besar harga-harga 

saham energi sekaligus menjadi sinyal baik atau buruknya kondisi saham. 

Sehingga ada baiknya bila disusun indeks harga saham energi (IHSE) yang dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

Pengaruh makroekonomi perlu dijadikan pertimbangan dalam 

menganalisis sekuritas. Kondisi makro tertentu akan menciptakan goncangan 

tertentu pada pasar saham, dimana nantinya akan berdampak pada saham 



 

7 
 

individu. Sehingga mengukur pengaruh makro terhadap pasar saham perlu 

dilakukan agar dapat diambil keputusan untuk keluar atau masuk pada pasar 

tersebut. Informasi lain yang perlu mendapatkan perhatian pada investor yang 

adalah harga minyak dunia. Harga minyak dunia akan mempengaruhi perusahaan 

yang berorientasi energi baik itu minyak bumi dan subtitusinya sehingga akan 

berdampak pada harga saham. 

Berdasarkan ulasan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimanakah perkembangan harga saham-saham energi selama ini, yang 

tercermin dalam indeks harga saham energi (IHSE)? 

2. Bagaimanakah pengaruh variabel makroekonomi dan harga minyak dunia 

terhadap IHSE ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Menyusun indeks harga saham energi 

2. Melihat perkembangan harga saham energi yang tercermin dalam indeks  

3. Melihat pengaruh variabel makroekonomi dan harga minyak dunia terhadap 

pergerakan IHSE 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi investor. Investor dapat 

menjadikan indeks harga saham energi ini sebagai pedoman sebelum memilih 
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investasi pada sektor energi dan dapat menggunakan hasil pengukuran dari 

pengaruh yang terjadi sebagai ukuran dalam berinvestasi pada saham energi. 

  

1.5  Batasan Penelitian 

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan, penelitian ini dibatasi 

pada beberapa hal yaitu : 

a. Penyusunan indeks hanya berfokus pada sektor energi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia.  

b. Variabel makroekonomi yang diukur pengaruhnya terhadap pasar saham 

energi adalah indeks produksi industri (IPI), inflasi, suku bunga SBI dan kurs 

rupiah terhadap US Dollar. Sedangkan variabel lain yaitu harga minyak dunia 

juga turut dimasukkan. 
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