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Penelitian ini merupakan penelitian survey pada Perusahaan Bank yang tercatat di BEJ dengan 

judul “Analisis Pengambilan Keputusan Investasi Pada Warrant (Studi Pada Sektor Perbankan 

yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta Periode Januari 2002 – Desember 2005)” 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimaan investor melakukan jual atau beli pada saat 

kondisi harga warrant dalam kondisi yang berubah-ubah yang penulis lakukan pada sample 

Bank-bank yang tercatat di BEJ Periode Januari 2002 – Desember 2005. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil suatu hipotesis sebagai berikut : Harga warrant terlalu 

mahal bila ditinjau dari segi harga pasar dan sebaiknya investor melakukan jual pada sector 

perbankan yang tercatat di BEJ. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui harga warrant terlalu murah atau terlalu mahal 

memakai rumus Black – Scholes dan dapatd ilihat dengan cara : jika harga teoritis warrant lebih 

kecil dari harga pasar warrant maka terlalu mahal Overvalued dan jika harga teoritis warrant 

lebih besar dari harga pasar warrant maka terlalu murah Undervalued. 

Hasil perhitungan dengan alata nalisi metode Black – Scholes bahwa Bank yang memiliki 

kondisi harga Undervalued adalah Bank Eksekutif Internasional dan Bank Victoria Internasional. 

Bank yang memiliki kondisi harga Indifference adalah Bank CIC Internasioal dan Bank 

Kesawan. Bank yang memiliki kondisi yang berubah-ubah adalah Bank Nusantara 

Parahayangan. 

Hasil dari analisi Black – Scholes tersebut, sesuai dengan metode yang digunakan bahwa Bank 

yang akan melakukan investasi jika dalam kondisi tersebut dalam keadaan Undervalued maka 

dapat mengambil posisi beli dan jika dalam kodisi tersebut dalam keadaan Undervalued maka 

dapat mengambil posisi jual. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya Bank 

Eksekutif Internasional, Bank Victoria Internasional mengambil posisi beli. Pada Bank CIC 

Internasional, Bank Kesawan dan Bank Nusntra Parahyangan yang mempunyai kondisi yang 

berubah-ubah sebaiknya dilihat kondisi harga tersebut jika dalam kondisi tersebut dalam keadaan 

Undervalued maka dapat mengambil posisi beli dan jika dalam kondisi tersebut dalam keadaan 

Overvalued maka dapat mengambil posisi jual. 

 


