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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan, pemulihan perekonomian 

global kian membaik. Hal ini diungkapkan lembaga internasional tersebut dalam 

laporan terbarunya yang bertajuk World Economic Outlook. Mengutip BBC, 

Rabu (11/10/2017), IMF merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 

dan mengekspektasi adanya pertumbuhan yang lebih kuat. IMF memprediksi 

pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,7 persen pada tahun 2017 naik dari 3,6 

persen (ekonomi.kompas.com). Sedangkan di Indonesia Menteri Keuangan Sri 

Mulyani Indrawati mengemukakan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2017 

tumbuh 5,06% atau meningkat tipis dibanding dua kuartal sebelumnya, sebesar 

5,01% seperti pada gambar 1.1 dibawah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dipengaruhi oleh investasi dan kinerja ekspor yang mulai bergeliat. 

Pertumbuhan Investasi pada kuartal III 2017 tumbuh sekitar 7,1%, sementara 

ekspor tumbuh sekitar 3,7%. Menurutnya, banyak lembaga internasional seperti 

IMF dan World Bank yang menyebutkan kondisi ekternal sudah mulai membaik, 

sehingga terhadap kinerja ekspor di Tanah Air (ekbis.sindonews.com).  

 

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi ( Sumber : databoks.katadata.co.id ) 
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Perkembangan pasar modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional, pentingnya peran pasar modal dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional terlihat dari perkembangan pasar modal akan berpengaruh 

pada indikator-indikator makro ekonomi seperti nilai tukar riil, tingkat inflasi, 

dan juga pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan produk domestic bruto 

rill. Perkembangan pasar modal dipengaruhi oleh beberapa indikator pasar modal 

seperti nilai kapitalisasi, nilai saham yang ditransaksikan, dan indeks harga 

saham. Perubahan dari variabel-variabel tersebut akan berpengaruh pada 

stabilitas perekonomian maupun stabilitas politik dan keamanan yang 

merefleksikan tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kondisi domestik. 

Pada akhirnya perubahan pertumbuhan nilai tukar, pertumbuhan investasi riil, 

pertumbuhan tingkat inflasi, dan neraca pembayaran akan berpengaruh pada 

pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan trickle down-effect bermuara pada 

perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan 

(kompasiana.com). 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini 

dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan (Halim, 2005). 

Sedangkan menurut (Tandelilin, 2010:2) Investasi merupakan komitmen atas 

sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Setiap orang 

dihadapkan pada berbagai pilihan dalam menentukan proporsi dana atau sumber 

daya yang mereka miliki untuk konsumsi saat ini dan untuk masa mendatang. 

Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas 

menginvetasikan sejumlah dana pada asset real (emas, tanah, mesin atau 

bangunan) maupun asset finansial (saham, reksadana, deposito, atau obligasi) 

merupakan aktivitas investasi yang biasa dilakukan. Berdasarkan pendapatkan 

keduanya jika disimpulkan dapat dikatakan investasi adalah suatu tindakan yang 

dilakukan seseorang individu untuk melipatgandakan asetnya untuk memperoleh 

keuntungan di masa sekarang dan masa mendatang. 
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Perkembangan investasi dimasyarakat sudah mulai meluas, baik investasi 

dalam instrumen rill dan keuangan (pasar modal). Investasi merupakan 

penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama 

periode tertentu (Jogiyanto, 2013). Pada kondisi perekonomian saat ini investor 

memiliki peran untuk menginvestasikan modal dalam berbagai instrument 

investasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar mendapatkan keuntungan 

yang diharapkan di masa yang depan. Pasar modal (capital market) merupakan 

pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (May, 2013:72). 

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrument 

jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, 

right, reksadana, dan berbagai instrument derivative seperti option, futures, dan 

lain-lain. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

institusi pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan investasi bagi masyarakat. 

Pasar modal di Indonesia secara historis hadir sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal ini berdiri tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada tahun 1942 

pasar modal tidak hanya di Jakarta juga ada di Semarang dan Surabaya tetapi 

tidak lama ditutup dikarenakan perang dunia II. Pasar modal dibuka kembali pada 

tanggal 10 Agustus 1977 yang diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. 

Perkembangan pasar modal berlanjut dengan penggabungan Bursa Efek 

Surabaya dan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 1995 

(http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/sejarah.aspx). 
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Gambar 1.2 Perkembangan Indeks IHSG ( Sumber: Aplikasi MOTS ) 

Melihat pada gambar 1.2 diatas dapat dilihat Pasar modal di Indonesia saat ini 

mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan 

perekonomian Indonesia yang juga diikuti dengan meningkatnya Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) dimana pada awal januari 2017 berada di 5.290 dan 

pada tanggal 25 oktober 2017 menembus angka 6.000 tepatnya di 6.063. 

Perkembangan lain ditunjukan dengan jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI 

serta banyaknya masyarakat yang terjun di pasar modal. Berdasarkan laporan 

keuangan periode 31 Oktober 2017 yang menjadi dasar pelaksanaan IPO tercatat 

jumlah emiten yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 555 

perusahaan  (www.idx.co.id.beranda.tentangbei).  

Pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 

menyebutkan, "Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek.". Menurut Tandelilin (2001:7) pasar modal berfungsi 

sebagai lembaga perantara, dimana dalam fungsi ini pasar modal menunjukkan 

peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian, karena pasar modal 

dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 

memiliki kelebihan dana. Pihak yang kelebihan dana yang dimaksud disini 

http://www.idx.co.id.beranda.tentangbei/
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adalah investor, sedangkan pihak yang membutuhkan dana adalah perusahaan-

perusahaan yang membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. 

Upaya yang dilakukan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menambah 

jumlah investorada banyak cara salah satunya membuat sebuah kampanye “Yuk 

Nabung Saham!” (YNS) yang merupakan ajakan untuk masyarakat sebagai calon 

investor untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham secara rutin 

dan berkala, tujuan diadakan YNS tersebut sebagai upaya dalam 

mengembangkan industri pasar modal di Indonesia, mengedukasi dan 

mengembangkan industri ke arah yang lebih baik. Tujuan BEI tidak semata fokus 

pada penambahan jumlah investor baru, namun juga berupaya untuk 

menanamkan kebutuhan berinvestasi di pasar modal. Berdasarkan gambar 1.3 

tentang persebaran investor dalam negeri dalam press release yang dikeluarkan 

oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 11 Agustus 2017 

jumlah investor indetification (SID) meningkat 14,7% dari 894.116 per tahun 

2016 menjadi 1.025.414 per juni tahun 2017. Persebaran investor domestik masih 

di dominasi oleh investor jawa sebesar 77,15% sumatera 12,74% Kalimantan 

3,89% Sulawesi 2,97% Bali, NTT dan NTB 2,45% dan paling kecil investor 

Maluku dan papua sebesar 0,79%. 

 

Gambar 1.3 Persebaran Investor Domestik ( Sumber : Press Release KSEI ) 

Setiap investor pasti berharap mendapatkan keuntungan maksimal dengan 

risiko yang minimal mungkin, Sementara tingkat keuntungan yang diperoleh dari 

investasi berbanding lurus dengan risiko yang akan ditanggung. Oleh karena itu 
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seorang investor harus mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat 

keuntungan dan risiko yang akan dihadapi. Sedangkan risiko dapat diperkecil 

atau diminimalisir dengan melakukan diversifikasi atau menggabungkan 

beberapa instrument investasi ke dalam portofolio. Oleh karena itu dengan 

melakukan analisis portofolio investasi, maka para investor dapat menanamkan 

dananya lebih dari satu saham dengan tujuan agar dapat mengurangi risiko 

kerugian. Jika salah satu sahamnya mengalami kerugian, maka masih bisa di 

ganti oleh keuntungan yang akan di dapat dari saham lainnya.  

Seorang investor merasa terbantu dengan adanya analisis portofolio. Ketika 

dalam mengambil keputusan untuk menentukan portofolio efisien dan portofolio 

optimal yang dapat memberikan tingkat keuntungan besar dengan risiko tertentu 

atau risiko terkecil dengan tingkat keuntungan tertentu. Akan tetapi kinerja 

portofolio harus selalu di pantau agar kinerja portofolio tetap optimal. Dalam 

investasi portofolio saham, berbagai strategi akan digunakan investor untuk 

memperoleh kinerja yang sebanding atau melebihi kinerja pasar. Tandelilin 

(2010:544) menjelaskan bahwa dalam pembentukan portofolio saham ada dua 

strategi yang dapat diterapkan oleh investor yaitu strategi pasif dan strategi aktif. 

Strategi pasif biasanya meliputi tindakan investor yang cenderung pasif dalam 

berinvestasi pada saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada 

pergerakan indeks pasar. Strategi aktif pada dasarnya akan meliputi tindakan 

investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari 

informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham serta berbagai tindakan 

aktif lainnya untuk menghasilkan return abnormal.Secara kasat mata melakukan 

investasi saham sangat mudah dikarenakan terlihat dan mudah untuk 

ditransaksikan, akan tetapi ketika pada kenyataanya sangat sulit dikarenakan 

harus menganalisis secara kuat dalam memprediksi pergerakan harga saham. 

Dalam prakteknya para investor mempunyai 2 analisa yaitu analisa fundamental 

dan analisa teknikal. 
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Analisis fundamental mencakup informasi mengenai laporan keuangan dan 

kesehatan perusahaan, manajemen perusahaan, pesaing, dan situasi pasar dari 

pasar tersebut (May,  2011:34). Analisis fundamental mencakup data historis dan 

data saat itu juga, untuk membuat prediksi finansial. Sedangkan analisis teknikal 

adalah suatu metode pengevaluasian saham, komoditas, ataupun sekuritas 

lainnya dengan cara menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar di 

masa lampau guna memprediksikan pergerakan harga dimasa mendatang. Para 

analis yang melakukan riset dengan menggunakan data-data teknikal disebut 

sebagai analis teknikal, atau juga sering disebut dengan technichalist, technician, 

atau chartist.Para technicalist ini tidak menggunakan data-data ekonomi untuk 

mengukur nilai sebenarnya (intrinsic value) dari suatu saham seperti yang 

dilakukan oleh para fundamentalist, tetapi menggunakan grafik (charts) yang 

merekam pergerakan harga dan jumlah transaksi (volume) untuk 

mengidentifikasi suatu pola pergerakan yang terjadi di pasar . (Ong, 2011:1). 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis teknikal dikarenakan peneliti 

sependapat dengan pemikiran Ong (2011:2) mengenai dasar analisis teknikal ada 

3 yaitu, pergerakan harga yang terjadi dipasar telah mewakili semua faktor yang 

lain, terdapat suatu pola kecenderungan dalam pergerakan harga, dan sejarah 

akan terulang. 

Moving Average (MA) adalah indikator yang paling populer dan paling luas 

digunakan oleh para trader karena sangat mudah digunakan ataupun dianalisa 

(Ong,2011:277). Moving Average adalah alat analisis yang paling pertama saya 

gunakan dalam melakukan pemilihan saham yang akan saya beli (Filbert, 

2014:85). Dalam penelitian Abbas, 2016 menggunakan Metode Simple Moving 

Average (SMA) yang merupakan salah satu jenis metode prediksi berdasarkan 

time series atau disebut data rentet waktu. Metode SMA menggunakan nilai pada 

masa lalu untuk digunakan sebagai acuan dalam melakukan prediksi pada masa 

depan, Simple Moving Average menggunakan pembobotan yang sama untuk 
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setiap data. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah Simple Moving 

Average dikarenakan peneliti sependapat dengan pendapat Ong dan Filbert. 

 

Gambar 1.4 Anggaran Infrastruktur (Sumber : databoks.katadata.co.id) 

Dalam penelitian ini mengambil objek saham dibidang konstruksi dengan 

alasan dikarenakan di era presiden jokowi fokus untuk memperbaiki infrastruktur 

di Indonesia yang bisa dilihat dari gambar 1.4 diatas dimana anggaran tahun 

2015-2017 untuk infrastruktur yang selalu naik tinggi, dengan anggaran tersebut 

pemerintah sangat gencar melakukan pembangunan jalan tol, waduk, dan lain-

lain sehingga secara tidak langsung perusahaan kontruksi akan mengalami 

kenaikan tender proyek. Sedangkan dipilih perusahaan BUMN dikarenakan 

pembagian kue proyek insfrastruktur pemerintah 55 persen dikerjakan BUMN, 

sementara 45 persen oleh swasta. Kemudian dari 55 persen jatah BUMN itu 

hanya dibagi 8 kontraktor sementara 45 persen swasta ada 140.000 kontraktor 

sehingga menyebabkan ketimpangan menurut Bambang Rahmadi selaku wakil 

ketua umum III (jawapos.com)  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka dapat menarik 

untuk dilakukan penelitian yang berjudul “Aplikasi Teknikal Analisis Dalam 

Keputusan Investasi Saham kontruksi BUMN” 

 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang 

didapat dari penelitian ini adalah: 
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1. Apakah Harga Saham yang memotong ke atas garis Simple Moving Average 

10 hari dapat memberikan keuntungan pada trading saham kontruksi 

BUMN? 

2. Apakah Harga Saham yang memotong ke atas garis Simple Moving Average 

20 hari dapat memberikan keuntungan pada trading saham kontruksi 

BUMN? 

3. Apakah Harga Saham yang memotong ke atas garis Simple Moving Average 

50 hari dapat memberikan keuntungan pada trading saham kontruksi 

BUMN? 

4. Apakah Harga Saham yang memotong ke atas garis Simple Moving Average 

60 hari dapat memberikan keuntungan pada trading saham kontruksi 

BUMN? 

 Tujuan 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada maka dapat diketahui tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidak keuntungan yang diperoleh dengan 

menggunakan Harga Saham yang memotong ke atas garis Simple Moving 

Average 10 hari saat trading saham konstruksi BUMN 

2. Untuk mengetahui ada atau tidak keuntungan yang diperoleh dengan 

menggunakan Harga Saham yang memotong ke atas garis Simple Moving 

Average 20 hari saat trading saham konstruksi BUMN 

3. Untuk mengetahui ada atau tidak keuntungan yang diperoleh dengan 

menggunakan Harga Saham yang memotong ke atas garis Simple Moving 

Average 50 hari saat trading saham konstruksi BUMN 

4. Untuk mengetahui ada atau tidak keuntungan yang diperoleh dengan 

menggunakan Harga Saham yang memotong ke atas garis Simple Moving 

Average 60 hari saat trading saham konstruksi BUMN 
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 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas 

Penelitian ini berguna untuk ilmu pengetahuan atau referensi bagi mahasiswa 

yang berkaitan dengan penelitian ini, dan khususnya pada mahasiswa yang 

bergabung pada Galeri Bursa Efek Universitas Internasional Semen Indonesia 

sebagai acuan untuk keputusan investasi menggunakan Harga Saham yang 

memotong ke atas garis Simple Moving Average 10, 20, 50 dan 60 hari saat 

trading saham konstruksi BUMN. 

2. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini menjadi sebuah pengetahuan, acuan dan rekomendasi 

pengambilan keputusan ketika menggunakan Harga Saham yang memotong 

ke atas garis Simple Moving Average 10, 20, 50 dan 60 hari saat trading saham 

konstruksi BUMN. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rekomendasi atas keputusan 

permbelian saham menggunakan Harga Saham yang memotong ke atas garis 

Simple Moving Average 10, 20, 50 dan 60 hari saat trading saham konstruksi 

BUMN. 

 


