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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Loddy Li Putra dkk  (2013) yang berjudul 

“Strategi Aktif (Moving Average) dan Strategi Pasif (Buyand Hold 

Strategy) Pada Pembentukan Portofolio Periode 2 Januari 2012 – 28 

Desember 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji strategi aktif 

dengan moving average lebih unggul dibandingkan strategi pasif dengan 

buy and hold strategy dalam portofolio saham yang dibentuk berdasarkan 

indeks LQ45. 

Kajian yang dilakukan Kususmawardana (2016) dengan judul 

“Komparasi Strategi Investasi Aktif dan Pasif Untuk Optimalkan 

Returnsahamyang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji strategi aktif (MovingAverage ) dengan strategi 

pasif (buy, selland hold) untuk menentukan strategi mana yang 

menghasilkan return optimal atau dengan mengkomparasikan strategi 

keduanya. Metode pengumpulan data kemudian diolah dan dianalisis 

menggunakan sofware ChartNexus. Indikator menggunakan Moving 

Average 5, 10, 30, bollingerband dan membandingkan return dari strategi 

aktif dengan strategi pasif. 
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Kekurangan dari penelitian saat ini adalah penulis hanya 

menggunakan satu emiten saham yang dijadikan perencanaan bagi calon 

investor atau investor sedangkan penelitian terdahulu menggunakan lebih 

dari satu emiten.  

Sedangkan Kelebihan penelitian ini, penulis memfokuskan pada 

strategi aktif dan pasif saja. Agar calon investor atau investor lebih 

memahami dua strategi yang dilakukan dalam mengoptimalkan return 

saham tersebut. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah merupakan tempat diperjual belikannya 

berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti utang, ekuitas 

(saham), instrumen derivatif dan instrumen lainnya. Dan pasar modal juga 

sebagai sarana bagi perusahaan ataupun institusi lain, seperti pemerintah. 

Dengan demikian pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan 

prasarana kegiatan jual beli. (Darmadji & Fakruddin, 2012). Pasar modal 

dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan dua 

pihak yaitu pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang menyidiakan 

dana sesuai dengan ketentuan bursa efek. 
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2. Jenis-jenis pasar modal 

Untuk menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi mnejadi dau 

bagian, yaitu sebagai berikut : 

a. Pasar perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang 

pertama kali menawarkan saham obligasi kepada masyrakat umum. 

Penawaran umum perdana ini mengubah bentuk perusahaan dari 

perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka (Tbk). Terbuka disini 

berarti bahwa perseroan dapat dimiliki oleh masyarakat luas dan 

perseroan mempunya kewajiban untuk membuka semia informasi 

kepada semua pemegang saham dan masyarakat, kecuali bersifat 

rahasia untuk menjaga persaingan. (Samsul, 2015).   

b. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder adalah tempat atau sarana transaksi jual beli efek 

antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui peratara efek. 

Harga pasar terbentuk oleh tawaran jual dan tawaran beli dari para 

investor yang disebut juga dengan istilah order driven market. Sistem 

perdagangan di bursa efek yang ada di Indonesia sudah terintregasi 

dengan sistem penyelesaian yang ada di central clering yaitu Kliring 

Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan central custodian/central 

depository yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). (Samsul, 

2015) 
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3. Manfaat Pasar Modal  

Manfaat pasar modal menurut Darmadji & Fakruddin (2012) bisa 

dirasakan bagi seluruh masyarakat terutama investor, emiten, dan 

pemerintah. Berikut ialah beberapa manfaat untuk berbagai golongan : 

a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dan secara optimal. 

b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan 

upaya diversifikasi. 

c. Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi investor tren 

ekonomi negara. 

d. Memungkinkan peyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan 

profesionalisme, serta penciptaan iklim berusaha yang sehat. 

e. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik. 

f. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan 

mempunyai prospek. 

g. Menjadi alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan 

dangan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, 

likuiditas, dan diversifikasi investasi. 

h. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses 

kontrol soail. 

i. Mendorong pengolahan perusahaan dengan iklim keterbukaan dan 

pemanfaatan manajemen profesional. 
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4. Saham (Stock) 

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan modal seseorang atau 

pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 

Saham berwujud  selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat 

berharga tersebut. (Darmadji & Fakhrudin, 2012). Saham merupakan surat 

berharga yang paling populer dan dikenal luas oleh masyarakat. Ditinjau 

dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbatas 

dibagi atas :  

a. Saham biasa (common stock) yaitu merupakan saham yang 

menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, 

dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut 

dilikuiditasi 

b. Saham preferen (preferrend stock), merupakan saham yang memiliki 

karekteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa 

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga 

bisa tidak mendapatkan hasil seperti yang dikendaki investor.  

 

5. Manfaat Kepemilikan Saham  

Menurut Darmadji & Fakrudin, (2012) manfaat yang didapatkan 

jika memiliki saham yaitu para pemilik mendapatkan beberang 

keuntungan, yaitu : 
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a. Deviden 

Deviden adalah pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Devidenakan diberikan ketika mendapat persetujuan dari pemegang 

saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal menginginkan deviden, 

maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam waktu 

yang relatif lama yaitu sampai kepemilikan saham tersebut berada 

dalam periode yang diakui sebagai pemegang saham yang berhak 

mendapatkan deviden. Deviden perusahaan dibagikan menjadi dua 

bagian yaitu berupa Deviden Tunaiartinya kepada setiap pemegang 

saham akan diberikan deviden berupa uang tunai dalam jumlah rupiah 

tertentu untuk setiap sahamnya. Dan yang kedua Deviden Sahamialah 

setiap pemegang saham diberikan deviden sejumlah saham yang 

dimiliki seorang pemodal bertambah dengan adanya pembagian 

deviden saham tersebut. 

b. Capital Gain  

Capital Gain merupakan selisih anatara harga beli dan harga 

jual. Capital Gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan 

saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC 

dengan harga per saham Rp.2.000 kemudian menjualnya dengan 

harga Rp.3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan 

capital gain sebesar Rp. 500 untuk setiap saham yang dijualnya. 
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c. Obligasi (Bonds) 

Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa 

penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan 

memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala dan 

mewajibkan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan 

kepada pihak pembeli obligasi tersebut.   

 

6. Analisis Saham  

a. Analisis Fundamental  

Analisis Fundamental adalah salah satu cara untuk melakukan 

penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai 

indikator yang berkaitan dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi 

industri suatu perusahaan hingga berbagai indikator keuangan dan 

manajemen perusahaan. Jadi Analisis Fundamental merupakan analisi 

yang menggunakan data ril untuk mengevaluassi atau memproyeksi 

nilai suatu saham. Data atau indikator yang sering digunakan, anatar 

lain : pendapatam, laba, pertumbuhan penjualan, pengembalian atas 

ekuitas (return on equity), margin laba (profit margin), dan data-data 

keuangan lainya untuk menilai kinerja perusahaan dan potensi 

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang. (Darmadji & 

Fakhrudin, 2012).   
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b. Analisis Teknikal 

Analisis Teknikal merupkan suatu metode meramalkan 

pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar 

dimasa yang akan datang dengan cara mempelajari grafik harga 

saham, volume perdagangan dan indeks harga saham gabungan. 

Analisis teknikal ini lebih memperhatikan pada apa yang telah terjadi 

di pasar. Dan para analis teknikal lebih berkonsentrasi pada instrumen 

pasarnya. (Susanto & Sabardi, 2002) 

 Adapun indikator yang digunakan untuk melakukan analisis 

teknikal, yaitu : 

1) Stochastic 

Pembuat indikator Stochastic adalah George C. Lane, 

President of Investmen Education, Inc. Kegunaan utama indikator 

ini antara lain untuk medeteksi kondisi jual beli (Overbought) dan 

jenuh jual (Oversold).Stochastic memiliki dua garis dalam 

osialiator, yang disebut dengan garis %K (Signal Line) dan garis 

%D (Trigger Line) . Kedua garis ini berkisar (Oscillate) pada 

skala vertikal 0-100. Di atas level 80 disebut zona Overbought. 

Sedangkan di bawah level 20 disebut zona Oversold. Garis %K 

(Signal Line) Sementara garis %D (Trigger Line) yang 

merupakan rerata (Moving Average) dari garis %K (Signal Line). 

Perpotongan kedua garis inilah yang akan menghasilkan sinyal 

jual atau siyal beli. Merupakan sinyal beli apabila di zona 
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Oversold garis %K (Signal Line) memotong garis keatas garis 

%D (Trigger Line) dan merupakan sinyal jual apabila di zona 

Overbought garis %K (Signal Line) memotong kebawah garis 

%D (Trigger Line). Untuk meredam bad signal, sebagai trader 

menunggu garis %K (Signal Line) memotong 20-80 pada osilator 

sebagai konfirmasi sinyal jual atau sinyal beli tersebut sebelum 

melakukan suatu tindakan.  

Ada tiga macam Stochastic, yaitu Fast Stochastic, Slow 

Stochastic dan Full Stochastic. Fast Stochastic merupakan %K 

(Signal Line) dari rasio presentase antara harga penutupan 

tertentu. Niali %D (Trigger Line) Fast Stochastic didapat dari 

rata-rata (Simple Moving Average) dari nilai %K (Signal Line) 

selama 3 hari terakhir. Slow Stochastic menggunakan nilai rata-

rata 3 hari terakhir itu untuk nilai %K (Signal Line). Lalu nilai 

%D (Trigger Line) diambil rata-rata selama 3 hari terakhir dari 

nilai %K (Signal Line) Slow Stochastic. Namun umumnya banyak 

yang menggunakan Slow Stochastic karena dianggap dapat 

meredam volatilitas dari Fast Stochastic, dapat meningkatkan 

akurasi sinyal yang didapat dan yang terakhir Slow Stochastic 

lebih dikuasi trader karena lebih mudah dibaca. 

2) Moving Average (MA) 

Moving Avarge (MA) ialah salah satu indikator yang 

dipakai dalam analisis teknik untuk medeteksi dan menganalisis 
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pergerakan harga saham baik saham invidual maupun seluruh 

saham di pasar modal, Menurut Tandelilin (2010). Dalam 

perhitungan teknik ini data yang dipakai adalah data harga 

penutupan saham untuk waktu tertentu. Dari riwayat pergerakan 

harga saham digunakan pada suatu formula dan hasilnya 

ditampilkan sebagai garis pada charts. Perhitungan rata-rata 

bergerak yang menunjukkan trend pergerakan harga saham. 

Selanjutnya, garis trend yang dihasilkan tersebut nantinya kan 

bisa dipakai untuk memprediksi arah pergerakan saham di masa 

depan atau trend yang sedang berlangsung akan reversal. 

Indikator Moving Avarege(MA) ini memiliki rentang waktu yang 

bervariasi. Biasanya investor akan menggunakan rentang waktu 

20,50,100 hinggan 200 hari. Semakin singkat periode waktu yang 

digunakan maka akan menghasilkan sinyal yang semakin sensitif. 

Periode waktu yang singkat ini umunya lebih diperhatikan oleh 

para short-term Traders. Sisi negatifnya akan terdapat lebih 

banyak whipsaws. Sedangkan semakin panjang periode waktu 

yang digunakan sebaliknya akan menghasilkan sinyal yang lebih 

lambat namun efektif meredam whipsaws. 

Terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan investor 

dengan menggunakan Moving Average (MA) : 
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a) Investor disarankan membeli saham ketika garis Moving 

Average (MA) bergerak secara mendatar dan harga saham 

melapaui garis tersebut. 

b) Investor disarankan unttuk menjual saham jika garis Moving 

Average (MA) bergerak turun dan harga saham dibawah garis 

tersebut. 

3) Relative Strength Index (RSI) 

Relative Strenght Indek (RSI) diperkenalkan oleh J. 

Welles Wilder pada tahun 1978 dalam bukunya New Concept in 

Technical Trading System. Indikator ini banyak digunakan para 

trader dalam pasar sahambaik dalam negeri maupun luar negeri 

sampai sekarang. Relative Strenght Index (RSI) berupa osilator 

dengan batas level terendah dan tinggi, yaitu skala 0 sampai 100. 

Periode yang rekomendasikan Wilder ialah 14 hari. Namun 

periode tersebut dapat diubah, dan kadang dipersingkat agar lebih 

sensitif untuk keperluan trading jangka pendek. Fungsi Relative 

Strenght Index (RSI) ialah untuk mendeteksi kondisisi 

Overbought (Jenuh Beli) dan Oversold (Jenuh Jual). Wilder 

merekomdasikan level di atas 70 sebagai area Overbought, 

sedangkan area Oversold untuk level dibawah 30. (Susanto & 

Sabardi, 2002) 

Apabila garis Relative Strenght Index (RSI) berada diatas 

level 70 maka dalam kondisi Overbought, menunjukkan 
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Divergence atau tidak mampu membuat higher high seperti 

pergerakan harga, maka disebut signal Bearish yang kuat. 

Sebaliknya, bila terjadi Divergence pada Relative Strenght Index 

(RSI) dibawah maka kondisisi Oversold dan disebut sebagai 

signal Bullish yang kuat. Dalam situasi ini, traders yang ingin 

mendapatkan konfirmasi lebih jauh, dapat menggunakan patokan 

garis level 30 sampai 70. Sinyal baru dianggap valid bila garis 

Relative Strenght Index (RSI) menembus level tersebut. 

4) Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

merupakan salah satu indikator yang juga digemari banyak trader. 

Moving Average Convergence Divergence (MACD) ini 

ditemukan oleh Gerald Appel sebagai suatu teknik untuk 

memberikan Signal perubahan kecenderungan untuk mengamati 

putaran pasar saham selama 13 minggu dan 26 minggu. 

Kegunaan Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

antara lain untuk memprediksi peralihan trend dan perubahan 

momentum. Pada indikator ini, tampak osilator dibagi menjadi 

dua bagian yang tidak mempunyai limit terendah maupun tinggi, 

juga terdapat Histrogram yang dipisahkan oleh garis level 0 serta 

dua buah garis yang disebut dengan garis MACD dan garis sinyal. 

(Susanto & Sabardi, 2002) 
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Moving Average Convergence Divergence (MACD) juga 

memberikan ramalan tentang pergerakan harga saham dimasa 

depan. Saat garis MACD bergerak naik menembus 0 dari area 

negatif ke area positif, titik tersebut memberikan indikator bahwa 

harga saham akan terus naik, yang artinya merupakan saat yang 

tepat untuk membeli saham tersebut. Sebaliknya, ketika garis 

MACD bergerak turun menembus angka 0 dari area positif ke 

area negatif, titik tersebut memberikan indikator bahwa harga 

saham akan bergerak turun, yang artinya saat untuk menjual 

saham tersebut. 

Indikator jual dan beli yang dihasilkan MACD juga dapat 

dilihat dari interaksi dua buah garis MACD, yaitu merah dan 

hijau. Jika diperhatikan, saat garis merah menembus menembus 

garis hijau dari bawah ke atas menunjukkan bahwa harga akan 

bergerak turun. Setelah mendaptkan petunjuk indikator yang 

dihasilkan dari MACD, teknik analisis biasanya memastikan 

indikator tersebut dengan membandingkan indikator lain yang 

dihasilkan dari metode-metode analisis teknikal lainnya. 

 

7. Strategi Investasi 

a. Strategi Aktif 

Strategi aktif memuat beberapa strategi, yang pertama adalah 

strategi pemilihan saham dimana investor secara aktif menganalisis dan 
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memilih saham-saham terbaik.Kedua, strategi rotasi sektor yang 

merupakan strategi untuk melakukan investasi pada saham-saham 

perusahaan yang berge-rak 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). 

8. Strategi Pasif 

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. 

Pendekatan investasi ini secara umum disebut indexing. Tujuan dari 

indexing portofolio adalah bukan mengalahkan indeks yang menjadi acuan 

tetapi mencocokkan kinerjanya (Tandelilin, 2001:9). 

 


