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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Investasi pada sektor pasar modal merupakan salah satu pendorong 

roda perekonomian di Indonesia. Permasalahannya adalah kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang investasi pada pasar modal. Hal ini 

dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang menginvestasikan uang yang 

dimilikinya di bidang aset riil, misalnya emas, perak, tanah, dan juga real 

estate. Selain itu, banyak masyarakat yang menganggap bahwa berinvestasi 

sama dengan gambling atau judi. Namun investasi pada kenyataannya 

bukanlah gambling/judi yang hanya mengandalkan keberuntungan tanpa 

adanya usaha untuk mencapai keberuntungan tersebut. Investasi membutuhkan 

suatu proses untuk memperoleh keberuntungan (return), dengan cara 

mengamati dan melakukan analisis-analisis tertentu yang dapat digunakan 

untuk memprediksi kondisi pasar demi mencapai keberuntungan atau biasa kita 

sebut keuntungan dalam hal ini. 

Ketika seorang investor memutuskan untuk berinvestasi, tidak peduli 

di sektor manapun investor tersebut melakukan investasi, investor akan 

dihadapkan pada risiko-risiko atas investasi yang dilakukannya. Untuk 

meminimalkan risiko yang ditanggung, maka investor harus melakukan 

beberapa analisis terlebih dahulu. Analisis yang banyak dipelajari adalah 

analisis fundamental yang terdiri dari analisis ekonomi/pasar, analisis industri, 
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dan analisis perusahaan. Menurut Tandelilin (2010) dalam melakukan analisis 

secara fundamental dengan menganalisis perusahaan investor dapat memilih 

perusahaan yang layak untuk dijadikan alternatif investasi, memilih saham 

perusahaan yang harga pasarnya lebih rendah dari nilai intrinsik sehingga layak 

dibeli, dan memilih saham perusahaan yang harga pasarnya lebih tinggi dari 

nilai intrinsik sehingga menguntungkan untuk dijual. Sebelum memilih 

perusahaan untuk dijadikan alternatif investasi, investor harus cermat dalam 

memilih perusahaan sebab belum tentu semua saham dari perusahaan yang 

tergolong sebagai perusahaan besar selalu merupakan alternatif investasi yang 

baik. Untuk mengetahui saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan 

investasi, maka investor harus melakukan analisis terhadap perusahaan terlebih 

dahulu. 

Selain analisis fundamental, pada praktiknya kebanyakan calon 

investor menggunakan analisis teknikal. Analisis teknikal dilakukan untuk 

saham-saham individual ataupun untuk kondisi pasar secara keseluruhan. 

Analisis teknikal menggunakan grafik maupun indikator teknis seperti harga 

dan volume perdagangan. (Husnan, 2001). Analisis teknikal adalah teknik 

untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham 

lainnya berdasarkan pada data pasar historis (Tandelilin, 2001). Analisis 

teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada harga 

(pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah) dari suatu instrumen investasi 

pada timeframe tertentu (price oriented). Analisis ini mempelajari tentang 

perilaku pasar yang diterjemahkan ke dalam grafik riwayat harga dengan 
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tujuan untuk memprediksi harga di masa yang akan datang. Harga yang 

tercermin di dalam grafik merupakan harga kesepakatan transaksi antara supply 

dan demand (Kodrat dan Indonanjaya, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yani (2004) menyebutkan bahwa 

seorang analisis teknikal memiliki filosofi bahwa analis dapat mengetahui 

pola-pola pergerakan harga saham di masa lalu. Melalui observasi, pola-pola 

tersebut digunakan untuk mengetahui pergerakan harga saham saat ini atau 

dimasa yang akan datang. Menurut Susanto dan Sabardi (2002) analisis 

teknikal lebih memperhatikan pada apa yang telah terjadi di pasar, daripada apa 

yang seharusnya terjadi. Sedangkan, Tandelilin (2001) meyatakan bahwa 

analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan 

akan membeli (masuk ke pasar) atau menjual saham (keluar dari pasar), dengan 

memanfaatkan indikator-indikator teknis maupun menggunakan analisis 

grafik. Analisis teknikal pada umumnya banyak digunakan oleh investor yang 

ingin mengambil keuntungan jangka pendek. Analisis teknikal menggunakan 

indikator yang bermacam macam, diantaranya indikator Bollinger Band, 

Simple Moving Average, Relative Strengh Index (RSI), Moving Average 

Convergence Divergence (MACD), dan masih banyak indikator lainnya. 

Dalam melakukan investasi, salah satu produk pasar modal yang 

diminati investor adalah saham. Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012) 

saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham 

berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah 
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pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Menurut Fahmi 

(2012) dengan membeli dan memiliki saham investor akan memperoleh 

beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima yaitu 

memperoleh capital gain (selisih antara harga beli dan harga jual), memperoleh 

deviden (pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan), dan memiliki hak suara bagi 

pemegang saham biasa. 

Di pasar modal, investor dapat secara bebas menginvestasikan 

sahamnya di sektor apapun, baik itu di sektor pertanian, pertambangan, industri 

pasar, aneka industri, perdagangan dan jasa, konsumsi, properti, infrastruktur, 

keuangan, dan manufaktur. Dari berbagai saham yang ada di pasar modal 

Indonesia, ada beberapa saham yang termasuk saham yang dapat 

dipertimbangkan oleh investor, yakni kelompok saham indeks LQ 45. 

Berdasarkan LQ45 Index Methodology yang diterbitkan melalui website BEI 

Indonesia (2010) “The LQ45 Index, which was launched in February 1997, is 

a market capitalization-weighted index that captures the performance of 45 

most liquid companies listed on the Indonesia Stock Exchange (the “IDX”). 

The LQ45 Index covers at least 70% of the stock market capitalization and 

transaction values in the Indonesia Stock Market. The Index is denominated in 

Indonesia rupiah (“IDR”) and is published throughout the trading hours of the 

IDX.” 

Indeks LQ45 terdiri dari saham-saham yang berasal dari beberapa 

sektor yang berbeda, termasuk saham dari sektor keuangan atau perbankan.  
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Selain saham-saham perbankan yang termasuk dalam indeks LQ45 , masih ada 

banyak saham-saham perbankan yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Ada sekitar 81 perusahaan perbankan yang listing di BEI. Saham-saham 

tersebut juga patut untuk dipertimbangkan apabila seorang investor akan 

berinvestasi di sektor perbankan. 

Saham-saham dari sektor keuangan atau perbankan dapat 

dipertimbangkan oleh investor sebab sektor perbankan merupakan salah satu 

sektor yang menjadi tumpuan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan sektor 

perbankan merupakan lembaga penyedia mekanisme dan alat pembayaran bagi 

masyarakat. Selain itu, sektor perbankan banyak sekali mendapatkan sumber 

dana yang dihimpun dari masyarakat luas. Dari sumber dana tersebut, 

kemudian perbankan mengolahnya dan menggunakannya untuk 

pengembangan dunia usaha lewat kredit atau pinjaman yang diberikan ke 

masyarakat. Dalam pelaksanaannya sektor perbankan juga diawasi oleh OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) yang dibentuk oleh Pemerintah sehingga dana yang 

dikelola pelaporannya akan transparan kepada masyarakat luas, termasuk 

investor. 

Selain itu, kinerja perbankan pada tahun 2014 hingga 2016 cukup baik. 

Hal ini dapat dibuktikan dari grafik dibawah ini yang memperlihatkan Indeks 

Stabilitas Perbankan (Banking Stability Index) yang mencerminkan resiko 

industri perbankan di Indonesia: 
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Grafik 1.1 

Indeks Stabiitas Perbankan 

Sumber: Laporan Analisis Stabilitas dan Sistem Perbankan (lps.go.id) 

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa indeks stabilitas perbankan di Indonesia 

pada tahun 2014-2016 berada pada daerah normal. Hal ini berarti industri 

perbankan di Indonesia dikatakan cukup stabil dan risiko industri perbankan 

juga berada dalam keadaan stabil. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini 

merupakan sinyal positif apabila ingin berinvestasi di sektor perbankan, karena 

peluang untuk mendapatkan keuntungan cukup besar dan risiko yang dihadapi 

cukup stabil. 

Dalam melakukan investasi di pasar modal, setiap investor pasti 

mengharapkan return yang tinggi dengan risiko sekecil mungkin dari dana 

yang diinvestasikannya. Namun dalam prinsip investasi bila seorang investor 

menginginkan return yang tinggi, maka harus bersedia menanggung risiko 
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yang tinggi, begitu pula sebaliknya. Untuk itu sebelum berinvestasi, seorang 

investor harus melakukan analisis terlebih dahulu agar dapat meminimalkan 

risiko yang akan terjadi dan menyiapkan langkah apa yang harus diambil untuk 

menanggulangi risiko tersebut. Berdasarkan uraian diatas,  maka dalam 

penelitian ini ditetapkan topik sekaligus sebagai judul: “Analisis Fundamental 

Dan Teknikal Untuk Keputusan Investasi (Studi Pada Saham Perusahaan 

Perbankan Di Indonesia Periode 2014-2016)” sebagai bahan untuk diteliti. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana kondisi saham perusahaan perbankan yang termasuk dalam 

kelompok saham LQ 45 periode 2014-2016 dan saham perbankan yang 

tidak termasuk dalam kelompok saham LQ45 dilihat dari analisis 

fundamentalnya? 

2. Bagaimana kondisi saham perusahaan perbankan yang termasuk dalam 

kelompok saham LQ 45 periode 2014-2016 dan saham perbankan yang 

tidak termasuk dalam kelompok saham LQ45 dilihat dari teknikal analisis 

dengan menggunakan indikator RSI, dan MACD ? 

3. Bagaimana keputusan investasi saham pada perusahaan perbankan yang 

termasuk dalam kelompok saham LQ 45 dan saham perbankan yang tidak 

termasuk dalam kelompok saham LQ45 periode 2014-2016 dengan 

menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal? 

C. BATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini digunakan saham-saham perbankan yang masuk dalam 

kategori LQ45 pada periode 2014-2016. Dikarenakan Bursa Efek Indonesia 
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(BEI) selalu memantau kinerja emiten yang termasuk dalam saham LQ45, 

maka secara rutin indeks LQ45 akan diupdate setiap bulan Februari dan 

Agustus tiap tahunnya. Karena itu ada beberapa saham perbankan yang keluar 

masuk indeks LQ45. Maka diputuskan untuk mengambil saham perbankan 

yang secara konsisten masuk dalam indeks LQ45 periode 2014-2016 yaitu, (1) 

BBCA (Bank Central Asia, Tbk.); (2) BBNI (Bank Negara Indonesia (persero), 

Tbk.); (3) BBRI (Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.); (4) BMRI (Bank 

Mandiri (persero), Tbk.). Sedangkan untuk saham perbankan yang tidak 

termasuk dalam indeks LQ45 menggunakan 4 saham dari perusahaan 

perbankan yang namanya sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas yaitu, (1) 

BBTN (Bank Tabungan Negara (persero), Tbk.); BDMN (Bank Danamon 

Indonesia, Tbk.); BBKP (Bank Bukopin, Tbk.); dan BNGA (Bank CIMB 

Niaga Tbk.). 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menganalisis kondisi saham perusahaan perbankan yang termasuk 

dalam kelompok saham LQ 45 periode 2014-2016 dilihat dari analisis 

fundamentalnya 

2. Untuk menganalisis kondisi teknikal saham perusahaan perbankan yang 

termasuk dalam kelompok saham LQ 45 periode 2014-2016 dilihat dari 

teknikal analisis dengan menggunakan indikator RSI, dan MACD  

3. Untuk menentukan keputusan investasi saham pada perusahaan perbankan 

yang termasuk dalam kelompok saham LQ 45 periode 2014-2016 dengan 

menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Dunia Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan dunia saham baik peramalan pergerakan harga saham 

maupun nilai intrinsik saham. 

2. Bagi Investor/Calon Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor 

saham dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam melakukan opsi 

pembelian maupun penjualan saham. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini berguna bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan kajian lebih dalam mengenai analisis teknikal dan fundamental, 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 


