
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Energi merupakan sumber pendorong utama dalam kehidupan manusia, 
baik dalam kehidupan sosial maupun bisnis. Pertumbuhan dan pengembangan 

bisnis, pertumbuhan ekonomi nasional dan global sangat bergantung pada input 

dari energi. Energi memiliki beragam sumber, namun sumber energi yang paling 

utama adalah sumber energi fosil yang berasal dari tiga sumber utama, yaitu batu 

bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga sumber energi ini adalah sumber yang paling 

umum digunakan di seluruh dunia dan dimiliki oleh Indonesia secara melimpah. 

Dengan ketersediaan sumber daya yang melimpah ini, Indonesia berpotensi untuk 

menjadi salah satu pemasok sumber energi yang besar di dunia. Berdasarkan 

laporan statistik minyak dan gas bumi serta Indonesia mineral and coal 

information, mayoritas dari volume sumber energi yang diproduksi di Indonesia 

diekspor ke luar negeri (Kementrian ESDM 2015). Volume produksi dan ekspor 
komoditas energi Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1 Volume produksi dan ekspor minyak bumi, gas, dan batu bara 

 
Sumber : Kementrian ESDM 

 

Pada Tabel 1 dapat terlihat bahwa mayoritas pasar untuk komoditas energi 

minyak bumi dan batu bara merupakan transaksi pada pasar ekspor. Selama 

periode tahun 2011 hingga tahun 2015, rata-rata ekspor minyak bumi Indonesia 

mencapai besaran 48.77% dari total volume yang diproduksinya, atau setara 

dengan 532,725,121 barel. Rata-rata ekspor komoditas gas alam cair berada pada 

kisaran 31.13% dari total produksi atau setara dengan 1,189,129,233 MMBTU. 

Sementara nilai ekspor batu bara Indonesia berada pada rata-rata 77.79% dari total 
produksi, atau setara 1,602.21 Juta metrik ton.  

Sejak awal tahun 2011, harga batu bara mengalami tren penurunan secara 

terus menerus hingga pertengahan tahun 2016, dengan harga pada Januari 2011 

sebesar $141.94/mt turun hingga titik terendah pada bulan April 2016 dengan 

harga $54.55/mt. Kondisi yang sama juga terjadi pada harga minyak dunia. 

Meskipun pada awal tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2014 mengalami 

kestabilan harga, namun pada bulan Juli 2014 hingga bulan Februari 2016, harga 

minyak mengalami penurunan drastis dari harga minyak sebesar $103.59/barel 

menjadi $30.32/barel. Penurunan harga ini juga diikuti dengan penurunan 

performa dari bursa, khususnya pada indeks sektoral pertambangan, dimana pada 

Januari tahun 2011 nilai indeks sektoral pertambangan berada pada angka 
3,406.87 turun hingga titik terendahnya pada bulan Februari 2016 dengan nilai 

indeks sebesar 775.28. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara harga 

Produksi Ekspor % Ekspor Produksi Ekspor % Ekspor Produksi Ekspor % Ekspor

2011 218,626,030.00   113,351,929.00   51.85% 3,029,400,000.00   1,115,998,111.00   36.84% 353.27          272.67          77.18%

2012 245,050,520.00   106,484,598.00   43.45% 2,933,640,000.00   949,441,445.00      32.36% 386.08          304.05          78.75%

2013 208,074,710.00   104,790,872.00   50.36% 2,926,800,000.00   888,403,742.00      30.35% 474.37          355.29          74.90%

2014 192,156,740.00   93,080,276.00     48.44% 2,958,433,200.00   834,242,926.00      28.20% 458.10          374.75          81.80%

2015 231,192,720.00   115,017,446.00   49.75% 2,907,975,600.00   811,043,009.00      27.89% 392.14          295.45          75.34%

Minyak Bumi (barrel) Gas (MMBTU) Batu Bara (Juta MT)
Tahun
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energi dunia terhadap indeks sektoral pertambangan, sebagaimana dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 
   Sumber:Federal Reserve Economic Data 

Gambar 1 Harga minyak bumi, batu bara, dan indeks sektoral pertambangan 

Selain harga energi dunia, terdapat juga beberapa variabel makro yang 

disinyalir memiliki pengaruh terhadap harga saham emiten-emiten dalam sektor 

pertambangan, khususnya subsektor pertambangan energi, seperti nilai tukar, 
tingkat suku bunga, dan indeks harga konsumen. Dengan mayoritas pasar dari 

emiten pada subsektor pertambangan energi berada di pasar internasional, maka 

nilai tukar akan menjadi salah satu variabel yang memengaruhi harga sahamnya. 

Besaran tingkat suku bunga juga akan memengaruhi minat investor dalam 

berinvestasi. Semakin besar tingkat suku bunga, maka investor cenderung 

berinvestasi pada aset bebas risiko seperti deposito, sementara semakin rendah 

suku bunga, investor akan lebih tertarik pada aset yang berisiko. Indeks harga 

konsumen disinyalir akan memberikan dampak pada harga saham melalui 

transmisi beban biaya. 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk melihat pengaruh harga sumber 
energi, khususnya minyak, pada performa perusahan-perusahaan di dalam bursa. 

Kilian dan Park (2009) menemukan bahwa guncangan pada harga minyak 

memengaruhi berbagai sektor pada pasar Amerika Serikat karena meningkatnya 

ongkos bahan bakar untuk distribusi. Leesombatpiboon (2010) menemukan efek 

yang sama atas pengaruh cadangan minyak pada ekonomi Thailand, dan Sabetfar 

et al. (2012) juga melihat pengaruh harga minyak pada tingkat pengembalian 

harga saham non migas di Tehran. Peng, Zhou, dan Wang (2015) juga 

menemukan pengaruh harga batubara dan volume pembelian batubara terhadap 

ketersediaan listrik. Semakin tinggi harga batubara, volume pembelian menurun 

dan kemungkinan terjadinya pemadaman listrik meningkat. Pada akhirnya kondisi 

ini akan memengaruhi stabilitas perekonomian dalam jangka panjang. 
Penelitian yang dilakukan oleh Zamanian et al. (2017) menunjukkan bahwa 

nilai tukar memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengembalian perusahaan-

perusahaan berbasis ekspor pada Tehran Stock. Mardiyati dan Rosalina (2017) 

menemukan bahwa inflasi menjadi salah satu variabel makro yang dapat 

memengaruhi berbagai rasio keuangan pada emiten-emiten di Indonesia.  

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Heru (2008) menyatakan bahwa 
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terdapat hubungan yang negatif antara tingkat suku bunga terhadap performa 

emiten-emiten yang terdapat pada indeks LQ45. 

Selama periode tahun 2011 hingga tahun 2016, banyak juga kejadian-

kejadian baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang terkait dengan 
komoditas energi. Pada pertengahan tahun 2014, Indonesia mengalami perubahan 

rezim pemerintahan, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi 

pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perubahan rezim pemerintahan seringkali 

memiliki kebijakan yang berbeda terhadap berbagai aspek, khususnya aspek 

pereknonomian. Selama rentang periode tahun 2011 hingga tahun 2016 ini juga 

telah disahkan dua regulasi terkait ekspor komoditas batu bara dan regulasi terkait 

migas.  

Selain kejadian-kejadian dalam negeri, kejadian luar negeri terkait 

komoditas energi juga terjadi. Organisasi negara penghasil minyak, OPEC, 

mengumumkan penolakan pengurangan dan pembatasan volume produksi, dan 
Amerika Serikat melakukan pencabutan embargo yang selama ini diberikan pada 

Iran. Kejadian-kejadian ini diduga akan juga memberikan pengaruh pada 

performa subsektor pertambangan energi dan juga memberikan pengaruh terhadap 

harga komoditas energi dunia itu sendiri. 

 

 

Perumusan Masalah 

Berbekal pada latar belakang di atas, ketergantungan emiten-emiten 

subsektor pertambangan energi pada variabel-variabel makro menjadikan kondisi 
variabel makro sebagai salah satu faktor risiko yang harus dihadapi oleh 

investor.Semakin tidak pasti kondisi makro tersebut, semakin besar pula tingkat 

risiko yang harus dihadapi oleh investor, dan semakin tinggi peluang investor 

untuk mengalami kerugian. 

Meskipun subsektor pertambangan energi terlihat sebagai subsektor dengan 

tingkat risiko yang besar akibat penurunan harga mayoritas emiten dengan 

besaran penurunan yang tinggi, namun potensi keuntungan dari subsektor 

pertambangan energi sangat besar, dan kondisi ketidakstabilan pasar merupakan 

satu kondisi yang kelak dapat berubah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat 

bantu analisis investasi pada subsektor pertambangan energi, yang dapat 
memberikan input informasi bagi investor, untuk menjawab pertanyaan besar 

dalam investasi, yaitu bagaimana perubahan harga dan tingkat pengembalian akan 

terjadi, dimana investasi harus dilakukan, dan tindakan investasi apa yang harus 

diambil. 

Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk merancang model alat 

bantu pengambilan keputusan investasi, salah satunya dengan menggunakan 

model evaluasi saham. Model evaluasi saham sendiri terbagi menjadi beberapa 

metode, seperti Capital Asset Pricing Model (CAPM), Model Tiga Faktor Fama-

French, dan model Arbitrage Pricing Theory. Model CAPM merupakan model 

yang pertama kali diajukan oleh Sharpe (1964) sebagai pengembangan fondasi 

metode evaluasi saham dalam manajemen portofolio modern yang diciptakan oleh 
Harry Markowitz (1952). 

Tujuan utama dari model CAPM adalah untuk menciptakan tolak ukur 

tingkat pengembalian sehingga investor tidak perlu lagi menduga untuk 
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melakukan keputusan investasi. Model CAPM sendiri merupakan model yang 

paling populer digunakan hingga saat ini karena kemudahan dalam 

penggunaannya, akan tetapi, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa CAPM 

tidak dapat dipertanggungjawabkan secara empiris (Fama dan French 2004). 
Model kedua yang juga umum digunakan adalah Model Tiga Faktor Fama-

French. Model ini merupakan pengembangan dari model CAPM yang 

menambahkan dua variabel tambahan selain proksi pasar, yaitu ukuran dari 

perusahaan dan nilai perusahaan (Fama dan French 1995). Model yang 

dikembangkan oleh Fama dan French memiliki kekuatan empiris yang lebih baik 

daripada model CAPM, dengan ide dasar dan tujuan yang sama. Akan tetapi, baik 

CAPM maupun Model Tiga Faktor Fama-French mengandalkan variabel mikro 

sebagai basis variabel. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi dari Arbitrage Pricing 

Theory (APT), sebuah metode yang dikembangkan oleh Ross (1979). Model APT 
juga merupakan pengembangan dari model evaluasi saham CAPM. Model APT 

meyakini bahwa harga dan tingkat pengembalian suatu aset tidak hanya 

bergantung pada sensitivitasnya pada pasar dan variabel mikro, tetapi juga pada 

variabel-variabel makro yang menjadi risiko sistematis. Model APT ini menjadi 

satu-satunya model dalam teori evaluasi saham yang menggunakan variabel 

multifaktor makro, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Miller 

et al. (1998) menggunakan model APT sebagai model multifaktor untuk 

mengukur pengaruh tingkat suku bunga dan variabel makro lain dan menyatakan 

bahwa model APT jauh lebih unggul dalam pengukuran variabel makro dalam 

jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, modal APT ini akan 

digunakan sebagai dasar penelitian yang dilakukan pada 11 emiten dalam 
subsektor pertambangan energi selama periode tahun 2011-2016. Pertanyaan 

penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana sensitivitas emiten subsektor pertambangan energi terhadap nilai 

tukar, harga minyak, gas, dan batu bara dunia? 

2. Bagaimana model APT dapat memproyeksi harga saham dari emiten pada 

subsektor pertambangan energi? 

3. Bagaimana implementasi manajerial dari model APT bagi investor? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis adalah: 

1. Mengukur besaran sensitivitas emiten subsektor pertambangan energi terhadap 

nilai tukar, harga minyak, gas, dan batu bara dunia. 

2. Memprediksi harga saham dari emiten pada subsektor pertambangan energi. 

3. Memberikan indikasi alat bantu pengambilan keputusan investasi pada 

investor 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang 

teknis dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu: 
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1. Manfaat teknis 

a. Menarik minat investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan energi 

b. Memberikan alat bantu pengambilan keputusan investasi pada emiten 

subsektor   pertambangan energi bagi investor   
c. Menjadi alat bantu indikasi bagi emiten untuk melakukan tindakan 

korporat seperti promosi. 

2. Manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

Menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk diterapkan pada 

sektor-sektor lain di dalam bursa sebagai implementasi ilmu pengetahuan 

dalam manajerial nyata. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Indeks Sektoral Pertambangan 

Menurut Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa Efek Indonesia (2010), 

Indeks sektoral merupakan sub indeks dari IHSG yang diklasifikasikan ke dalam 

sembilan sektor, yaitu sektor Pertanian, Pertambangan, Industri Dasar dan Kimia, 

Aneka Industri, Industri Barang Konsumsi, Properti dan Real Estate, Transportasi 

dan Infrastruktur, Keuangan, dan Perdagangan, Jasa dan Investasi. Indeks Sektoral 

Pertambangan dalam IHSG sendiri terbagi lagi menjadi empat subsektor, yaitu 

Subsektor Pertambangan Batu Bara, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, 

Pertambangan Logam dan Batuan Lain, dan Pertambangan Batu-batuan. 

Emiten yang terklasifikasi ke dalam sektor pertambangan berjumlah total 

41 emiten dengan jumlah emiten pada subsektor pertambangan batu bara 
sebanyak 23 emiten, pertambangan minyak dan gas sebanyak 7 emiten, 

pertambangan logam dan batuan lain sebanyak 9 emiten, dan pertambangan batu-

batuan sebanyak 2 emiten. Dalam penelitian ini, emiten yang diteliti hanya 

emiten-emiten yang tergabung di dalam subsektor pertambangan batu bara dan 

pertambangan minyak dan gas bumi. Perhitungan nilai indeks dilakukan dengan 

formulasi: 

 

        
           

           
                (2.1) 

        

Nilai dasar 100 Indeks Sektoral Pertambangan dimulai pada tanggal 28 

Desember 1995 sebagai hari dasar. Nilai indeks sendiri diinterpretasikan sebagai 

berapa kali besaran nilai pasar relatif terhadap nilai dasar, Nilai Pasar sendiri 
merupakan akumulasi jumlah saham tercatat dikali dengan harga pasar dari 

seluruh emiten di dalam indeks, atau sering juga disebut dengan akumulasi 

kapitalisasi pasar. Nilai pasar dihitung dengan cara: 

 

Nilai pasar = p1q1 + p2q2 + … + pnqn         (2.2) 

 

Keterangan: 

pn = harga penutupan untuk emiten ke-n 

qn = jumlah saham tercatat untuk emiten ke-n 
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