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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi adalah dengan berinvestasi pada pasar modal di Indonesia. 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, jumlah penanaman modal 

asing (PMA) tumbuh 12 persen khusus di kuartal III 2017 menjadi Rp111,7 triliun 

bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 

(http://www.cnnindonesia.com). Tingginya investasi di pasar modal menunjukkan 

tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

(Indonesia, 2017) 

Saham merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang tren saat ini. Para 

investor menanamkan modalnya dengan harapan mendapatkan return yang optimal, 

namun untuk mendapatkan return yang optimal seorang investor harus jeli dalam 

memilih saham yang memiliki prospek yang tumbuh ke depan. Semakin besar 

return yang di dapatkan maka resiko akan semakin besar pula. Untuk 

meminimalkan resiko, investor harus menggunakan strategi investasi.  

Ada dua strategi yang bisa dilakukan investor dalam pembentukan portofolio 

saham, yaitu: strategi pasif dan strategi aktif. Strategi portofolio pasif biasanya 

meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam melakukan investasi pada 

saham dan hanya melihat pergerakan sahamnya pada indeks pasar. Tujuan strategi 

pasif adalah untuk mengikuti kinerja indeks pasar sedekat mungkin Investor yang
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menggunakan strategi pasif biasanya percaya bahwa harga pasar yang terjadi adalah 

harga yang mencerminkan nilai intrinsik saham tersebut. Strategi portofolio aktif 

pada dasarnya meliputi tindakan investor yang secara aktif melakukan pemilihan 

dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga 

saham serta berbagai tindakan aktif lainnya untuk menghasilkan abnormal return. 

Tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return 

portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. (Tandelilin, 2010) 

Berdasarkan jurnal yang di tulis oleh Kusumawardana; 2016 dengan judul 

komparasi strategi investasi aktif dan pasif untuk optimalkan return saham yang 

terdaftar di bursa efek indonesia menunjukkan bahwa analisis teknikal lebih cocok 

dan tepat untuk meramalkan harga saham guna menentukan buy, sell and hold 

untuk optimalkan return saham serta menunjukan bahwa strategi investasi aktif dan 

pasif mampu mengungguli strategi pasif ketika pasar sedang berfluaktif. Kemudian 

jurnal yang di tulis oleh Putra, Murhadi dan Mahadwartha; 2013 berdasarkan hasil 

penelitian rata-rata strategi pasif (buy-and-hold strategy) dapat memberikan hasil 

yang lebih unggul, bila digunakan pada kondisi pasar yang sedang bullish. 

(Kusumawardana, 2016) 

Objek Indeks kompas 100 merupakan suatu indeks saham dari 100 saham 

perusahaan publik yang diperdagangkan di Bursa efek Indonesia. Saham-saham 

yang termasuk dalam kompas 100 mewakili sekitar 70-80% dari total Rp 1.582 

Triliun nilai kapitalisasi pasar seluruh saham yang tercatat di BEI. Saham-saham 

yang terpilih untuk dimasukkan dalam indeks Kompas 100 ini selain memiliki 
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likuiditas yang tinggi, serta nilai kapitalisasi pasar yang besar, juga merupakan 

saham-saham yang memiliki fundamental dan kinerja yang baik. (Wikipedia, 2017) 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana posisi signal buy and sell dalam strategi investasi untuk 

optimalkan return saham? 

b. Bagaimana perbandingan strategi investasi aktif dan pasif dalam 

mengoptimalkan return saham? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian “komparasi strategi aktif dan pasif 

untuk optimalkan return saham indeks kompas 100” adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji dan menganalisis posisi signal kapan melakukan buy and sell 

b. Untuk menguji dan menganalisa perbandingan strategi aktif dan pasif untuk 

pencapaian return saham yang optimal 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai referensi untuk pemilihan strategi dalam berinvestasi sehingga 

(calon) investor dapat menggunkannya sebagai indikasi dalam pengoptimalan 

return saham. 

2. Sebagai salah satu refensi untuk penyusunan penelitian yang selanjutnya pada 

waktu yang akan datang khususnya yang membahas topik yang sama. 


