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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mekanisme yang dilakukan investor adalah mempelajari saham yang 

ingin dibeli dan melakukan trading untuk mengamati titik buy dan sell 

diperlukan kedisplinan, baik ketika harga saham itu naik dari harga beli 

saham sebelumnya. Menentukan strategi investasi juga menentukan 

keberhasilan optimalkan return dan mengurangi risk. Return dapat berupa 

return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi.  

Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang 

sama, yaitu mendapatkan (capital gain) yaitu selisih positif anatara harga jual 

dan harga beli saham serta deviden tunai yang diterima investor saham dari 

emiten karena perusahaan memperoleh keuntungan operasi. Apabila harga 

jual lebih rendah dari pada harga beli saham, maka investor akan 

mendapatkan kerugian (capital loss). Dalam berinvestasi kita menggunakan 

dua analisis yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal, untuk analisis 

teknikal memiliki strategi investasi yaitu strategi aktif dan strategi pasif 

keduanya dapat menentukan return saham.(Kususmawardana, 2016). 

Strategi aktif memuat beberapa strategi, yang pertama adalah strategi 

pemilihan saham dimana investor secara aktif menganalisis dan memilih 

saham-saham terbaik.Kedua, strategi rotasi sektor yang merupakan strategi 

untuk melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak 
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pada sektor tertentu. Ketiga, yaitu strategi momentum harga, bahwa waktu-

waktu tertentu harga akan terjadi perubahan merefleksikan pertumbuhan 

perusahaan. investor mencarimomentum yang tepat untuk memberikan 

keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham. 

Menurut. (Kusumawardana, 2016). 

Strategi Pasif merupakan tindakan investor yang cenderung pasif 

dalam berinvestasi saham dan mendasarkan pergerakan sahamnya pada 

pergerakan indeks pasar.Strategi pasif adalah strategi membeli dan menahan 

portofolio dalam jangka panjang (buyandhold). Biasanya saham yang dibeli 

disebabkan saham tersebut akan mengikuti suatu indeks pasar. (Tandelilin, 

2001:9). 

Karena investassi mengandung resiko, maka pilihan investasi tidak 

hanya mengandalkan pada tingkat keuntungan yang didapatkan.Jika 

mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi, maka ia harus bersedia 

menanggung resiko yang tinggi pula. Oleh karena itu, kita sering mendengar 

istilah high risk dan high return. Investor menyukai return tinggi tapi tidak 

menyukai risk tinggi, semakin tinggi return maka risk semakin besar juga. 

Untuk memperoleh return yang optimal, investor harus jeli memilih saham 

prospek tumbuh kedepan melihat buy, sell, dan hold. Menentukan strategi 

investasi juga menentukan keberhasilan optimalkan return dan mengurangi 

risk. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi.(Kusumawardana, 2016) 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah ditulis di atas, 

maka dapat disimpulkan tiga rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir 

ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme strategi aktif dan pasifpada investasi saham PT. 

Astra International Tbk? 

2. Bagaimana perbandingan antara strategi aktif dan pasif pada investasi 

saham PT. Astra International Tbk? 

 

C. Batasan Masalah 

Adanya pembatasan masalah digunakan untuk menghindari dari 

penyimpangan pokok permasalahan ataupun pelebaran pokok permasalahaan 

agar penelitian ini lebih terarah sehingga tujuan penelitian akan tercapai, 

Berdasarkan rumusan masalah, batasan penelitian ini hanya memfokuskan 

pada strategi aktif dan pasif, pergerakan harga saham dengan menggunakan 

chartnexus, mengetahui singal buy dan sell pada saham PT. Astra 

International, Tbk danmembandingkanreturn saham dengan indikator-

indikator analisis teknikal. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu sebagai berikut : 
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1. Menjelaskan mekanisme strategi aktif dan strategi pasif pada investasi 

saham PT. Astra Internasional, Tbk. 

2. Membandingkan antara strategi aktif dan strategi pasif pada investasi 

saham PT. Astra Internasional, Tbk. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaaat bagi pembaca, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagi PT. Astra Internasional Tbk 

Manfaat bagi PT. Astra Internasional Tbk ialah perusahaan ini 

semakin dikenal oleh investor maupun calon investor karena peminatnya 

secara tidak langsung akan tertarik memiliki saham PT. Astra 

Internasional Tbk yang hampir semua orang menggunakan produk dari 

perusahaan tersebut. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat mempermudah investor ataupun calon investor untuk 

dijadikan bahan dalam berinvestasi, agar tidak salah dalam pengambilan 

keputusan. Peneliti berharap penelitian ini dapat mempermudah investor dan 

calon investor dalam melakukan jual beli saham. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Manfaat untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian 

ini sebagai referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut 

dalam bidang yang sama. Penulis berharap penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. 


