
 
 

 
 

1 PENDAHULUAN 

 Latar Belakang  

Investasi adalah alokasi dana pada suatu aset dengan harapan memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang. Ada beberapa macam jenis investasi yang 

bisa dipilih oleh investor, yaitu: tabungan/deposito, mata uang asing, komoditas, 

properti dan pasar modal. Berdasarkan jenis aset, investasi terdiri dari aset 

beresiko (risk asset) dan aset bebas resiko (risk free asset). Jenis investasi yang 

akan diulas pada penelitian adalah investasi aset beresiko, yaitu pasar saham. 

Pertanyaan yang muncul adalah “kenapa perlu berinvestasi?”. Tanpa kita sadari 

bahwa nilai mata uang rupiah terus menerus meningkat, salah satu faktornya 

adalah tingkat inflasi setiap tahunnya. Salah satu contoh, harga mobil baru merek 

toyota pada tahun 1990 Rp 30 juta dan di tahun 2017 mencapai Rp 250 juta  untuk 

jenis yang sama. Kenaikan harga mobil merek toyota dalam kurun waktu 27 tahun 

mencapai 733% atau rata-rata 27% setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangat 

penting berinvestasi untuk mencapai ekspektasi keuangan di masa yang akan 

datang.  

Langkah awal yang perlu diperhatikan oleh investor sebelum memutuskan 

untuk berinvestasi adalah menentukan tujuan dalam berinvestasi. Jika ingin 

berinvestasi jangka pendek dengan ekspektasi keuntungan yang lebih baik, pasar 

saham merupakan pilihan investasi yang menjanjikan bagi investor. Saham 

merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang menunjukkan 

kepemilikan atas perusahaan tersebut, yang kemudian diperjualbelikan di bursa 

efek. Keuntungan yang diperoleh pada investasi pasar saham berupa capital gain 

atau selisih harga jual dengan harga beli dan deviden atau pembagian keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan. Investasi pada pasar saham memiliki resiko pada 

setiap keputusan investasi, resiko yang akan ditanggung berupa capital loss atau 

penurunan harga jual dari harga beli dan perusahaan dinyatakan bangkrut atau 

likuidasi. Oleh karena itu, investor harus melakukan evaluasi terlebih dahulu 

sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar saham.  

Pergerakan harga saham pada bursa sangat sensitif dalam merespon 

kondisi perekonomian yang sedang terjadi, selain itu beberapa faktor lain seperti 

isu politik, budaya, agama dan bencana alam juga dapat berpengaruh. Suatu isu 

dapat direspon positif atau negatif oleh sebagian emiten dan sebagian lainnya 

mungkin tidak merespon terhadap isu tersebut. Dari sisi internal seperti 

pertumbuhan laba, pembayaran deviden dan reputasi juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham suatu emiten. Istilah bullish dan bearish 

merupakan hal yang umum pada pasar saham, bullish merupakan kondisi dimana 

pergerakan suatu emiten mengalami kenaikan/menguat dan sebaliknya bearish 

merupakan kondisi dimana trendnya mengalami penurunan/melemah.  

Pasar saham merupakan salah satu jenis intrumen investasi yang tersedia 

di pasar modal, yaitu perusahaan terbuka (go public) yang menerbitkan saham 

untuk diperjualbelikan di bursa efek. Saat ini, perusahaan terbuka yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 550 emiten, yang terbagi ke dalam 18 

konstituen indeks pasar dan 10 sektor. Dari kesembilan sektor tersebut, ada dua 

sektor yang menarik untuk diulas sebagai pilihan instrumen investasi, yaitu sektor 
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bahan tambang dengan properti, real estate dan konstruksi bangunan. Data dari 

Bursa Efek Indonedia (BEI) menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut berperan 

terhadap penguatan pasar modal di Indonesia. Sektor bahan tambang mulai 

menarik minat pelaku pasar pada awal tahun 2016 seiring dengan pulihnya harga 

komoditas dan optimisme pelaku pasar terhadap harga minyak dunia. Sedangkan 

sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan berada pada posisi teratas 

selama lima tahun terakhir.  

Salah satu sub-sektor yang menyebabkan anjloknya indeks sektor bahan 

tambang tahun 2015 adalah sub-sektor minyak bumi dan gas alam, penyebabnya 

adalah harga minyak mentah dunia yang terus menurun di pasar internasional. 

Sehingga perlu dikaji lebih dalam bagaimana kondisi sub-sektor minyak bumi dan 

gas alam saat ini. Sebaliknya, sub-sektor yang memiliki kontribusi optimal 

terhadap penguatan indeks sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan 

adalah sub-sektor konstruksi bangunan. Proyek pembangunan yang menjadi fokus 

pemerintah saat ini menjadi optimisme para pelaku pasar terhadap sub-sektor 

tersebut. Oleh karena itu, kedua sub-sektor tersebut dipilih untuk dibentuk 

portofolio investasi yang layak untuk ditawarkan sebagai instrumen investasi 

kepada para pelaku pasar atau investor.     

Sub-sektor konstruksi bangunan dengan minyak bumi dan gas alam 

memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Keunggulan sub-sektor 

konstruksi bangunan adalah fokus pemerintah saat ini pada pembangunan 

infrastruktur yang menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi pada sub-sektor 

tersebut. Penelitian yang dilakukan Gultom et al. (2013) menunjukkan bahwa 

resiko sistematis sub-sektor konstruksi bangunan hanya 0.08% periode Nopember 

2012 sampai Maret 2013. Kecilnya tingkat resiko pasar yang bisa menjadi 

sentimen negatif juga menjadi keunggulan sub-sektor tersebut. Kelemahan      

sub-sektor ini adalah ketergantungan bahan baku pada produk impor, sehingga 

pada saat nilai mata uang rupiah melemah akan berdampak pada sub-sektor 

tersebut. Penelitian yang dilakukan Octafia (2017) menunjukkan bahwa nilai tukar 

rupiah terhadap dollar berpengaruh negatif dan signifikan pada sektor properti, 

real estate dan konstruksi bangunan. Bencana alam dan human error juga menjadi 

kelemahan sub-sektor konstruksi bangunan. 

Sub-sektor minyak bumi dan gas alam merupakan penghasil sumber 

energi utama di Indonesia, hal ini menjadi salah satu keunggulan pada sub-sektor 

tersebut karena ketergantungan akan energi dan kebutuhan yang terus meningkat. 

Kelemahan dari sub-sektor ini adalah acuan harga yang mengikuti satuan harga 

internasional yaitu dollar. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Trenggana 

(2014) menunjukkan bahwa beberapa emiten pada sub-sektor minyak bumi dan 

gas alam periode 2009 sampai 2012 yang diuji dengan model Springate di 

prediksi akan bangkrut, hal ini disebabkan oleh produksi dan harga minyak 

mentah dunia yang terus menurun. Faktor tersebut menjadi acuan penulis tertarik 

untuk mengulas sub-sektor minyak bumi dan gas alam.  

Teori portofolio berkembang terus seiring dengan berjalannya waktu. 

Teori portofolio modern mulai dikemukakan pertama kali oleh Markowitz (1952), 

dengan konsep pemikiran “do not put all eggs in one basket”, yang menyarankan 

investor untuk tidak berinvestasi hanya pada satu jenis investasi saja. Markowitz 

menggunakan konsep diversifikasi untuk mengurangi resiko portofolio. 

Selanjutnya Treynor (1961) dan Sharpe (1964) mengembangkan teori portofolio 
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Markowitz dengan metode mean-variance, konsep ini menjelaskan bahwa mean 

merupakan ekspektasi tingkat imbal hasil yang akan diperoleh, sedangkan 

variance merupakan tingkat resiko. Treynor (1965), Sharpe (1966) dan Jensen’s 

(1968) kemudian mengembangkan teori portofolio dengan model evaluasi 

berdasarkan assets pricing model. Bodie et al. (2005) menjelaskan bahwa capital 

asset pricing model (CAPM) mampu memberikan prediksi yang tepat antara 

hubungan tingkat resiko suatu aset dan ekspektasi tingkat pengembalian.   

Variabel makroekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga BI, nilai tukar 

rupiah terhadap dollar dan harga minyak mentah dunia dapat mempengaruhi 

sentimen pasar terhadap suatu emiten. Penelitian yang dilakukan Artha et al 

(2014) menunjukkan bahwa krisis yang terjadi pada tahun 2008 mempengaruhi 

tren pergerakan harga saham pada sektor pertanian. Variabel makroekonomi yang 

berpengaruh signifikan adalah nilai tukar rupiah dollar dan harga minyak mentah 

dunia. Penelitian yang dilakukan Octafia (2017) juga menunjukkan hasil yang 

sama pada variabel makroekonomi nilai tukar rupiah terhadap dollar, variabel 

tersebut berpengaruh signifikan pada sektor properti, real estate dan konstruksi 

bangunan. Sedangkan variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh.  

Fluktuasi harga atau volatilitas menyebabkan tingkat pengembalian dan 

resiko yang diperoleh akan berbeda pada masing-masing emiten. Penelitian ini 

menggunakan beberapa indikator untuk memberikan hasil yang optimal bagi 

investor. Dimulai dengan anilisis secara teknikal dan fundamental, kemudian 

dilanjutkan dengan pemilihan metode portofolio yang tepat. Metode portofolio 

yang digunakan mengacu pada teori portofolio modern, yaitu dengan 

menggunakan metode diversifikasi. Sebagai perbandingan, portofolio optimal 

dibentuk berdasarkan model Markowitz dan model indeks tunggal. Portofolio 

yang sudah terbentuk kemudian dievaluasi dengan metode Sharpe ratio, Treynor 

ratio dan Jensen’s alpha. Analisa terakhir yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah menganalisis pengaruh makroekonomi terhadap pergerakan harga saham 

pada kedua sub-sektor tersebut. Variabel makroekonomi yang digunakan adalah 

tingkat inflasi, suku bunga BI (Bank Indonesia), nilai tukar rupiah terhadap dollar 

dan harga minyak mentah dunia.   

 

 

Perumusan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan menganilisis permasalahan pada pasar 

saham pada sub-sektor kontruksi bangunan dengan sub-sektor minyak bumi dan 

gas alam. Perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tren pergerakan harga saham pada sub-sektor konstruksi bangunan 

dengan minyak bumi dan gas alam? 

2. Bagaimana kondisi fundamental emiten pada sub-sektor konstruksi bangunan 

dengan minyak bumi dan gas alam? 

3. Berapa persen tingkat pengembalian yang diperoleh dari setiap portofolio yang 

dibentuk dari kedua sub-sektor tersebut?  

4. Bagaimana pengaruh variabel makroekonomi berupa perubahan tingkat inflasi, 

suku bunga BI, nilai tukar rupiah terhadap dollar dan harga minyak mentah 

dunia terhadap minat investor untuk berinvestasi pada kedua sub-sektor 

tersebut? 
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Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendalami dan menjawab 

masalah penelitian yang dirumuskan diatas, yaitu untuk menjabarkan kondisi 

kinerja portofolio pada kedua sub-sektor tersebut. Tujuan tersebut dijabarkan 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tren pergerakan harga saham pada sub-sektor kontruksi 

bangunan dengan minyak bumi dan gas alam, analisis yang digunakan adalah 

analisis teknikal; 

2. Untuk mengetahui kondisi fundamental emiten pada sub-sektor konstruksi 

bangunan dengan minyak bumi dan gas alam, analisis yang digunakan adalah 

price earning ratio (PER) dan price to book value (PBV); 

3. Untuk mengetahui persentase tingkat pengembalian yang diperoleh, portofolio 

dibentuk dengan metode diversifikasi, classical markowitz model (CMM) dan 

single index model (SIM); 

4. Untuk mengetahui pengaruh  variabel makroekonomi terhadap minat investor 

pada kedua sub-sektor tersebut, metode yang digunakan adalah model 

ekonometrik dengan menggunakan regresi linear berganda.  

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan 

dan praktek investasi. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis kombinasi 

antara keilmuan dan praktek investasi secara langsung, sehingga diharapakan 

menjadi referensi bagi investor dalam berinvestasi pada pasar saham. Penerapan 

aplikasi teori dan konsep portofolio modern menyajikan informasi yang 

bermanfaat bagi investor. Pendekatan teoritis dan langkah-langkah sistematis yang 

diterapkan membuat penelitian ini lebih mudah untuk dipahami, sehingga 

pembaca yang belum pernah berinvestasi secara langsung akan mudah untuk 

memahi praktek investasi pada pasar saham. Selain itu, informasi tentang 

pengaruh makroekonomi terhadap sentimen harga saham juga tersaji dalam 

penelitian ini. Sehingga bisa menjadi informasi penting bagi investor pada saat 

memilih berinvestasi pada pasar saham. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan sub-sektor konstruksi bangunan 

dengan minyak bumi dan gas alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data perusahaan yang sudah tersedia dianalisis secara teknikal dan fundamental, 

kemudian portofolio dibentuk pada tingkat resiko tertentu dengan metode 

diversifikasi. Sebagai data pembanding, portofolio optimal dibentuk dengan 

mengunakan metode classical markowitz model dan single index model. 

Selanjutnya, mengamati pengaruh variabel makroekonomi terhadap daya minat 

investor pada sub-sektor konstruksi bangunan dengan minyak bumi dan gas alam. 

Variabel makroekonomi yang akan diamati adalah tingkat inflasi, suku bunga BI, 

nilai tukar rupiah terhadap dollar dan harga minyak mentah dunia. 
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