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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian di Indonesia cukup pesat terutama di 

dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank yang dimana lembaga tersebut 

memberikan banyak sekali pilihan lembaga dalam mengelola keuangan, Salah 

satunya merupakan Pasar Modal.  

Pada dasarnya, Pasar Modal (Capital Market) merupakan tempat di 

perjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang, seperti utang, 

Ekuitas (saham), Instrument Derivatif, dan instrument lainnya. Pasar Modal 

merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya 

pemerintah), dan sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, Pasar 

Modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan 

kegiatan terkait lainnya. (Tjiptono Darmadji dan Fakhruddin, 2011). 

Pasar Modal yang maju dan berkembang pesat merupakan impian 

banyak negara. Banyak negara berlomba memajukan pasar modal melalui 

berbagai kebijakan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. 

Pasar Modal berperan besar bagi perekonomian suatu negara karena 

menjalankan dua fungsi sekaligus: ekonomi dan keuangan. Pasar modal 

dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau 

wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki 

kelebihan dana (Investor) dan pihak yang memerlukan dana (Issuer). Dengan 

adanya Pasar Modal, pihak yang memiliki kelebihan dana dapat 
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menginvestasikan dana tersebut  dengan harapan memperoleh imbalan 

(Return), sedangkan pihak Issuer (dalam hal ini perusahaan) dapat 

memanfaatkan dana tersebut untuk kepentinan investasi tanpa harus menunggu 

tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar Modal di katakan memiliki 

fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan kesempatan 

memperoleh imbalan (Return) bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik 

investasi yang di pilih. 

Dalam pasar modal terdapat surat berharga yang dapat di 

perjualbelikan, yang dimana surat berharga ini merupakan secarik kertas yang 

menunjukkan hak investor untuk memperoleh bagian dari prospek atau 

kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi 

yang memungkinkan investor tersebut menjalankan haknya. Banyak sekali 

jenis surat berharga di pasar modal, contohnya Saham, Saham Preferen, 

Obligasi, Right, Waran, Reksadana, dan lain – lain. 

Saham (stock) yang merupakan salah satu jenis surat berharga yang di 

perjualbelikan dalam Pasar Modal. Saham dapat di definisikan sebagai tanda 

penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Banyak sekali jenis – jenis Saham tergantung ditinjau dari 

mana Saham tersebut. 

Saham sebuah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

akan di perjual belikan di pasar sekunder, pasar sekunder merupakan pasar bagi 

Efek yang telah di catatkan di bursa. Dengan kata lain pasar sekunder 
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merupakan pasar tempat investor dapat melakukan jual beli Efek setelah Efek 

tersebut di catatkan di bursa. 

Saham di bagi oleh berbagai sektor, di mana pembagian ini di gunakan 

para investor lebih mudah dalam menganalisis suatu saham, contoh sektor yang 

terdapat pada bursa saham yaitu: sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor 

industry dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang dan 

konsumsi, sektor properti, dan lain lain.. 

Sektor Properti merupakan salah satu sektor dalam Bursa Efek 

Indonesia dimana dalam sektor tersebut tergabung berbagai macam perusahaan 

properti. Sektor properti juga merupakan salah satu instrumen yang di pilih 

oleh investor untuk menginvestasikan dananya untuk jangka menengah dan 

panjang. Pertumbuhan Sektor Properti akan selalu meningkat dari tahun ke 

tahun hal itu di karenakan jumlah tanah yang terbatas dan permintaan yang 

cukup tinggi. Terlebih lagi properti merupakan aktiva multiguna yang dapat di 

gunakan oleh perusahaan sebagai sebuah jaminan, oleh karena itu perusahaan 

properti memiliki struktur modal yang cukup tinggi. 

Dalam menilai maupun menganalisis sebuah saham di perlukan adanya 

sebuah alat analisis, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis 

teknikal sering di gunakan oleh broker maupun investor untuk membeli saham 

dan menjualnya dalam kurun waktu yang singkat dimana broker maupun 

investor tersebut telah mendapat untung dari selisih harga saham yang dijual. 

Penggunaan analisis teknikal tentu menggunakan sebuah alat bernama 

indikator. Indikator analisis teknikal merupakan formula matematis yang di 
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gunakan untuk membantu pengambilan keputusan trading. Indikator berguna 

dalam memberikan informasi mengenai trend, volume, dan lain sebagainya, 

termasuk memberikan sinyal beli atau jual. 

Tentunya dalam sebuah Investasi diperlukan adanya penilaian Return 

hal ini dimaksudkan agar para investor mampu menilai instrumen apa yang 

paling cocok untuk menginvestasikan dananya, Instrumen yang mampu 

memberikn return yang tinggi dimasa mendatang. Oleh karena itu peneliti 

melakukan penelitian tentang penilaian Return Saham Properti yang Go Public 

di Bursa Efek Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dari 

penulisan  tugas akhir penulis yang bisa dikemukakan adalah:  

1. Berapa banyak sinyal beli dan sinyal jual yang di hasilkan Saham Properti 

di Bursa Efek Indonesia? 

2. Berapa besar return yang dihasilkan oleh saham properti di bursa efek 

indonesia? 

3. Bagaimana prospek dari saham properti yang memiliki prospek tertinggi 

bagi investor untuk berinvestasi? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan dengan tujuan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah ditentukan, 

atau dengan kata lain agar penelitian terfokus pada tujuan yang diteliti, peneliti 

dalam hal ini membatasi masalah sebagai berikut: 
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1. Berfokus pada penentuan sinyal beli dan sinyal jual saham properti dengan 

kode saham APLN, SMRA, CTRA, CTRP, dan CTRS periode 1 maret 2014 

sampai 31 maret 2015. 

2. Berfokus pada penilaian return sinyal beli dan sinyal jual yang berpasangan 

dan berdekatan. 

D. Tujuan dan Manfaat Tugas Akhir 

1. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

diatas, maka tujuan penulisan tugas akhir dari penelitian ini adalah : 

a. Memberikan Gambaran kepada investor dalam memproyeksi Return 

Saham yang menguntungkan. 

b. Memproyeksi saham properti yang memiliki prospek bagus sebagai 

sarana investasi. 

2. Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan: 

a. Bagi Investor  

1) Sebagai Pedoman Investor dalam melakukan Investasi pada Saham 

Sektor Properti. 

2) Sebagai Pedoman Investor dalam menilai Saham yang memiliki 

prospek Return yang bagus di masa yang akan datang. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan bagi peneliti lain yang mengambil topik yang sama. 

 


