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1 CERDAS BERINVESTASI DI KALA 

PANDEMI 

 

 

A. GAMBARAN PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA 

PANDEMI COVID-19 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi wabah 

global yang menjalar lintas benua. Pada pekan pertama Mei 2020, 

sedikitnya ada 4,1 juta manusia (276 ribu di antaranya meninggal) dari 

212 negara tertular. Wabah ini juga telah membuat khawatir lebih dari 

8,9 milyar warga di Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika dan 

Antartika. Sebagian mereka terpaksa harus menjalani social distancing 

(menjaga jarak aman, diam di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah 

di rumah) selama berbulan-bulan yang ditetapkan oleh pemerintah 

masing-masing. Covid-19 mula-mula mewabah di Wuhan, Cina, 

menjelang akhir Desember 2019 (CRC John Hopskin University, 2020). 

Kemudian mewabah hebat di Provinsi Hubei dan membuat negara Cina 

melakukan lockdown. 

Hampir semua provinsi di sana di karantina dalam waktu kurang 

dari dua bulan, coronavirus telah menimbulkan 80 ribu kasus dan 3.000 

kematian. Mulai pekan ketiga Januari 2020, Covid kemudian 

menyebrang ke sejumlah negara di Asia, Amerika, Eropa, Autralia dan 

Afrika. Tatkala wabah ini mereda di Cina, penularan Covid-19 justru 

meledak di sejumlah negara Amerika, Eropa, Asia, kemudian Afrika. Per 

8 Mei 2020, jumlah kasus tertular di AS, Spanyol, Italia, Ingris, Rusia, 

Perancis, Jerman, Brazil, Turki dan Iran telah melampaui Cina sebagai 

episentrum awal. 

Sementara dalam jumlah kematian, ada 6 negara yang melebihi 

Cina, yaitu: AS, Italia, Spanyol, Perancis, Inggris, Jerman, Iran dan 

Belgia. Sementara jumlah korban di Belanda dan Kanada juga mulai 

mendekati Cina (Worlddometter, 8 April 2020). Untuk mencegah dan 

menekan laju penularan virus, sejumlah negara utama terdampak telah 
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melakukan upaya lockdown, karantina wilayah, hingga pembatasan sosial 

skala besar (PSBB). Sejumlah penerbangan dihentikan. Tranportasi darat 

dan laut juga dibatasi. Sejumlah industri berhenti berproduksi. Mobilitas 

manusia juga dicegah antar negara, antar provisi, antar wilayah 

kabupaten dan kota terdampak. Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi 

ikut terdampak. 

IMF dan Bank dunia memprediksi pandemic Covid-19 telah 

memicu resesi ekonomi global. Sejumlah kalangan pakar memperkirakan 

dampaknya setara atau lebih buruk dari kondisi great depression pada 

periode 1920-1930 (BBC, 16 April 2020). BI dan Menteri Keuangan RI 

ikut berpandangan bahwa masa depan ekonomi Indonesia juga dapat 

menimbulkan hal yang buruk. Setidaknya sampai awal tahun 2021. 

Pertumbuhan ekonomi tertekan sampai minus pada tahun 2020 ini (Sri 

Mulyani, 2020). 

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak 

Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di 

tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia. United Nations Conference on 

Trade and Development (UNCTAD,2020) menyebutkan bahwa Covid-19 

memukul negara-negara berkembang pada saat mereka sedang berjuang 

dengan beban utang yang tidak berkelanjutan selama bertahun-tahun. 

Pada akhir 2018 total stok utang negara-negara berkembang mencapai 

191 persen (atau hampir dua kali lipat) PDB gabungan mereka, level 

tertinggi yang pernah tercatat. Krisis utang negara berkembang, yang 

sudah berlangsung sebelum goncangan Covid-19, memiliki dua hal yang 

patut diketengahkan dalam konteks perdebatan tentang pengurangan 

utang untuk negara berkembang setelah goncangan Covid-19. Pertama, 

krisis utang yang sedang berlangsung tidak terbatas pada negara-negara 

berkembang yang termiskin saja, tetapi juga berpengaruh pada semua 

kategori pendapatan. Kedua, pada umumnya, tidak disebabkan oleh salah 

urus ekonomi di dalam negeri, tetapi oleh salah urus ekonomi dan 

keuangan di tingkat global. 

UNCTAD menambahkan bahwa kerapuhan posisi utang negara 

berkembang sebelum krisis Covid-19 semakin meningkat karena 

perubahan yang bersamaan dengan kepemilikan dan denominasi mata 

uang dari utang swasta dan publik mereka. Dengan demikian, pasar 
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obligasi domestik semakin dalam dimasuki oleh investor asing. Indonesia 

juga tidak luput akan adanya kemungkinan terjebak pada bahaya defisit 

anggaran yang tidak berkelanjutan. Ketika Covid-19 mulai merebak di 

Indonesia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan 

Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Pada Pasal 2 Perpu 

tersebut, pemerintah dimungkinkan untuk merelaksasi pembatasan defisit 

anggaran lebih dari 3 persen. Disebutkan di pasal tersebut bahwa batasan 

defisit anggaran boleh melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto 

(PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan 

perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama 

sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. 

Lembaga konsultan McKinsey pada akhir Maret 2020 menerbitkan 

laporan mengenai dampak Covid-19 pada dunia bisnis. Berikut adalah 

beberapa hal penting yang dijelaskan McKinsey dalam laporan mereka 

antara lain: pertama, Covid-19 adalah bencana besar yang belum pernah 

terjadi sebelumnya. Berbagai laporan menyebutkan bahwa bencana 

wabah terbesar sebelumnya terjadi satu abad yang lalu, sekitar tahun 

1918-1920 dimana wabah Spanish influenza menyerang dunia dengan 

korban meninggal dunia diperkirakan antara 50 – 100 ribu jiwa. Kedua, 

tentang model penanganan, China adalah paling banyak dirujuk 

mengingat Covid-19 ini muncul pertama kali di wilayah China dimana 

pemerintahnya memberlakukan kebijakan karantina wilayah secara ketat 

di hampir semua kota yang terjangkit, terutama di wilayah Wuhan. 

Model berikutnya adalah Korea Selatan yang memilih karantina wilayah 

secara parsial namun dengan dibarengi tes massal yang sangat agresif, 

disertai pelacakan kontak, isolasi dan karantina terhadap mereka yang 

positif Covid-19 dengan pemantauan yang sangat ketat.  

Ketiga, tentang bagaimana meramu strategi yang tepat dalam dua 

hal yang sangat bertentangan, yaitu menyelamatkan banyak nyawa 

dengan karantina yang ketat, tetapi di sisi lain harus tetap 

memprioritaskan untuk menyelamatkan perekonomian dari guncangan 

dampak Covid-19. 
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Keempat, kapitalisasi pasar pada kuartal pertama ini adalah yang 

terburuk dalam sejarah dan masih akan terpuruk dalam jangka waktu 

yang belum dapat diprediksi. Beberapa sektor bisnis, terutama minyak 

dan gas, transportasi udara, perawatan kesehatan, dan keuangan akan 

mengalami pertumbuhan negatif yang cukup lama, dan kemungkinan 

baru akan pulih paling cepat setelah tahun 2021 atau 2 tahun setelah 

pandemi Covid-19 ini. Lebih khusus tentang dampak pada sektor 

ketenagakerjaan, Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) 

menerbitkan ILO Monitor 2nd edition pada April 2020 dimana laporan 

ini menguraikan beberapa hal penting menyangkut dampak Covid-19 

terhadap kondisi ketenagakerjaan seluruh dunia, antara lain: pertama, 

kebijakan karantina wilayah di berbagai negara berdampak pada 2,7 

miliar pekerja (81 persen dari total pekerja di seluruh dunia). Kedua, 

kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan 

lapangan kerja. Perhitungan ILO per 1 April 2020 menunjukkan 

penurunan jam kerja sebesar 6,7 persen pada kuartal kedua 2020 atau 

setara dengan hilangnya 195 juta pekerjaan penuh waktu. Ketiga, 

perhitungan total kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 tergantung pada 

perkembangan pandemi ini, bagaimana pemerintah masing-masing 

negara mengantisipasinya, serta penemuan obat dan vaksin sehingga 

diketahui kepastian berakhirnya pandemi. ILO akan terus memantau dan 

diperkirakan bahwa jumlah orang yang menganggur sampai laporan ini 

dibuat meningkat sebesar 24,7 juta dari angka tahun 2019 188 juta. 

Keempat, ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang 

mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja.  

Perkiraan ILO menunjukkan bahwa sekitar 1,25 miliar pekerja atau 

38 persen dari total pekerja terancam akan diberhentikan yang meliputi 

sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. 

Kelima, khususnya di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, 

sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi 

pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki 

jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja 

ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja 

lainnya. Keenam, pekerja di sektor kesehatan sangat rentan terhadap 

paparan risiko kesehatan dan risiko ekonomi. Walaupun belum ada angka 
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seluruh dunia yang resmi, berbagai laporan menunjukkan besarnya 

korban pada para tenaga kesehatan terutama yang berhubungan langsung 

dengan pandemi Covid-19. Ketujuh, respon kebijakan harus diarahkan ke 

bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk 

melindungi mata pencaharian. Terutama di negara-negara berkembang 

dan di sektor-sektor tertentu dengan dampak yang signifikan. 

Dengan demikian, ketika pandemi berlalu, negara dapat 

memulihkan ekonomi lebih cepat. Economist Intelligence Unit (2020), 

lembaga pemikir stategis dari The Economist, menerbitkan analisis 

dengan kesimpulan bahwa Covid-19 akan membuat hampir semua negara 

Group 20 (G-20) masuk ke jurang resesi. Analisis ini terbit pada akhir 

Maret 2020. 

Gambaran suasana ekonomi global tampak suram karena jika resesi 

terjadi pada anggota G20 maka efek dominonya akan membuat 

pelambatan ini menyebar ke seluruh dunia. Meskipun diasumsikan bahwa 

pemulihan akan terjadi pada paruh kedua tahun 2020, risiko pandemi 

gelombang kedua dan ketiga akan semakin memperburuk gambaran 

proyeksi ekonomi global paling tidak untuk jangka menengah. Tekanan 

untuk menerapkan kebijakan karantina wilayah di setiap negara 

dipastikan akan meningkat, yang berarti ketidakpastian ekonomi akan 

cenderung naik dan membuat pelambatan ekonomi baik secara gradual 

maupun drastis. Semua negara akan berhadapan dengan kondisi dimana 

pendapatan negara turun, tetapi di sisi lain negara membutuhkan 

peningkatan pengeluaran negara yang sangat tinggi untuk berbagai 

kebutuhan penanganan Covid-19. Keadaan ini akan membuat banyak 

negara masuk dalam krisis utang yang berkepanjangan. Jika merujuk 

proyeksi Economist Intelligence Unit, Indonesia (bersama dengan India 

dan Cina) diprediksi masih relatif beruntung dapat mencapai tingkat 

pertumbuhan yang positif. Sementara wilayah Eropa adalah daerah yang 

paling parah terkena dampaknya. Namun mengingat analisis ini 

dilakukan pada masa awal pandemi maka prediksi ini terlalu prematur 

untuk menumbuhkan optimisme karena diperkirakan tidak akan ada 

negara yang mampu menghela pertumbuhan ekonominya di tahun 2020 

ini. Lembaga berikutnya adalah Bank Dunia yang menerbitkan laporan 

tentang ekonomi Asia Timur dan Pasifik pada masa awal pandemi Covid-
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19. Bank Dunia (2020) menyajikan proyeksi dimana negara-negara Asia-

Pasifik akan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Khusus Indonesia, 

diproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 2,1 persen dan 

negatif 3,5 persen (prediksi paling skeptis sejauh ini). Vietnam 

diperkirakan sebagai negara yang paling tangguh dan masih mampu 

mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi secara positif. Indonesia 

diprediksi pada tahun 2020 ini akan didominasi oleh prospek ekonomi 

yang memudar, dimana pelambatan ini sudah diprediksi sebelum 

pecahnya Covid-19. Covid-19 membuat perekonomian Indonesia lebih 

dalam terpuruk. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun, tetapi 

proporsi orang yang rentan (tanpa jaminan ekonomi) akan sangat 

meningkat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan melemah secara 

signifikan pada 2,1 persen (paling optimis) hingga minus 3,5 persen pada 

tahun 2020 sebelum kembali ke rata-rata 5,4 persen pada tahun 2021-

2022 ketika permintaan agregat telah pulih. Chang Yong Rhee (2020) 

dari International Monetary Fund (IMF) sebagaimana dikutip Kompas, 

memprediksi secara lebih moderat bahwa pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tahun 2020 akan tumbuh di angka 0,5 persen, tidak seperti 

Bank Dunia yang memprediksi dengan rentang asumsi optimis (2,1 

persen) dan pesimis (minus 3,5 persen). Lebih lanjut diuraikan bahwa 

secara teori Indonesia berpeluang mempunyai pertumbuhan ekonomi 

pasca krisis 2020 dengan angka yang cukup tinggi, IMF memprediksi 

hingga 8,2 persen di tahun 2021. Prediksi tersebut diiringi dengan asumsi 

bahwa pemerintah dapat menangani Covid19 dengan kecepatan dan 

ketepatan yang sangat tinggi dan level 8,2 persen pada 2021 ini adalah 

proyeksi yang, paling optimistis. Negara-negara di ASEAN ataupun 

dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada dua asumsi risiko. Risiko 

tekanan ekonomi akibat Covid-19 akan menurun jika vaksin segera 

ditemukan (upside risk). Sementara risiko tekanan ekonomi semakin 

dalam jika jumlah kasus Covid-19 terus meningkat pada triwulan II-2020 

(downside risk). Rhee (2020) juga menyampaikan bahwa kondisi 

perekonomian yang saat ini sedang dihadapi saat ini jauh berbeda dengan 

krisis keuangan global pada 2008-2009, atau situasi krisis-krisis ekonomi 

sebelumnya. Perekonomian yang diperkirakan tumbuh nol persen lebih 

dikarenakan sangat menurunnya aktivitas sektor riil, terutama sektor jasa, 
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pariwisata, dan penerbangan. Sektor-sektor tersebut, sejalan dengan 

analisis McKinsey, mendapat tekanan paling kuat akibat penyebaran 

Covid-19. Di sisi lain, Rhee menggambarkan bahwa tekanan 

pertumbuhan ekonomi negara-negara maju jauh lebih parah dibanding 

negara-negara berkembang di Asia. 

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini diprediksi IMF akan 

mencapai minus 3 persen. Mitra dagang utama Asia mengalami kontraksi 

cukup dalam, yaitu Amerika Serikat minus 5,9 persen dan kawasan Eropa 

minus 7,5 persen. Kementerian Keuangan melalui Kepala Badan 

Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu (2020), menyatakan bahwa 

pemerintah merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini 

pada rentang angka 2,3 persen dan minus 0,4 persen, sedikit lebih tinggi 

dari proyeksi optimis Bank Dunia 2,1 persen dan untuk pesimis Bank 

Dunia memprediksi di angka minus 3,4 persen.3 Detil proyeksi lebih 

mikro dimana pertumbuhan triwulan I-2020 masih berkisar 4,5 - 4,6 

persen, sedangkan pada triwulan II-2020 masuk dalam rentang nol persen 

hingga minus 2 persen. Dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi 

hampir semua aktivitas domestik sejak awal Maret 2020. Lebih lanjut 

Kacaribu menjelaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi masa sulit 

dengan tingkat ketidakpastian yang belum bisa diprediksi. Perekonomian 

global dan nasional dipastikan melambat signifikan. 

Titik kritis dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian 

Indonesia diperkirakan terjadi selama April-Juni 2020. Kondisi ini juga 

seiring dengan semakin banyak daerah yang menerapkan kebijakan 

pembatasan sosial berskala besar. Lebih lanjut diungkapkan Febrio 

bahwa pembatasan sosial berskala besar akan menggerus konsumsi 

rumah tangga, yang berkontribusi 54-55 persen terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Kegiatan dunia usaha juga akan menurun sehingga 

berpotensi meningkatkan kasus pemutusan hubungan kerja dan 

pengurangan jam kerja. Sebagai solusi jangka pendek, untuk 

memperkecil tekanan, pemerintah mempercepat pencairan bantuan sosial 

secara bertahap mulai April. Stimulus bagi dunia usaha juga diperluas 

dan diberlakukan pada awal April. Selain itu, suntikan stimulus baru 

disiapkan untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) dari kebangkrutan. Stimulus ekonomi juga akan diarahkan 
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untuk mendukung penduduk rentan miskin yang di atas 20 persen dan 

pengusaha menengah ke bawah. 

 

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA 2020-

2024 

Wabah corona memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan 

pembangunan mereka. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah 

sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan 

sebagian besar untuk mengatasi epidemic Covid19. Sementara kebijakan 

pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium 

dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap 

darurat Covid-19 dinyatakan berakhir. Dampak sosial dan ekonomi yang 

melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level 

pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap 

rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah 

dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada 

saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. 

Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani 

wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Pemerintah 

Indonesia sendiri baru merampungkan penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ketika 

pandemi Covid-19 mulai menyebar ke seluruh dunia, yang dituangkan 

Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 pada tanggal 14 Februari 2020. 

Dokumen yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah 

dalam perencanaan pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan itu 

disusun ketika Indonesia belum punya catatan kasus Covid-19, sehingga 

seluruh asumsi yang melandasinya berdasarkan keadaan normal. Pada 

periode 2020 – 2024 ini Indonesia mempunyai target-target besar yang 

direncanakan untuk mengejar kenaikan kelas sebagai salah satu negara 

berpendapatan menengah dan berakselerasi meninggalkan middle income 

country trap (jebakan negara berpendapatan menengah). Disamping itu 

Indonesia juga sedang berusaha keras menyeimbangkan pembangunan 

untuk mengurangi kesenjangan wilayah, baik antara Jawa dan luar Jawa, 

juga antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia, mengingat di kawasan 

yang lebih miskin (luar Jawa dan Kawasan Timur) ternyata menyimpan 
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potensi besar yang selama ini tidak tergarap dengan baik. Pada periode 

ini juga Pemerintah Indonesia merencanakan membangun calon Ibu Kota 

Negara (IKN) baru untuk menggantikan Jakarta dengan lokasi di Provinsi 

Kalimantan Timur. RPJMN 2020-2024 ditetapkan dengan mengusung 

visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Kemudian 

diterjemahkan dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu (1) Memperkuat 

ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, 

(2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan sumber daya manusia 

berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan 

kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun 

lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan 

iklim, dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi 

pelayanan publik. Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka 

menengah juga akan ditargetkan akan dicapai pada 2024, antara lain: (i) 

Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0 – 7,0 persen; (ii) Pertumbuhan 

ekonomi 6,0 persen; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) 

Gini rasio mencapai 0,360 – 0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) 3,6 – 4,3 persen; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 

(GRK) menuju target 29 persen di 2030 (Paris Agreement). 

Terdapat 42 proyek prioritas strategis dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Proyek 

prioritas strategis tersebut merupakan proyek terintegrasi, baik dari 

kementerian/lembaga (K/L), maupun integrasi antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat. Proyek prioritas ini 

diharapkan memiliki daya ungkit tinggi sehingga disebut major projects. 

Proyek prioritas strategis dimaksud antara lain delapan destinasi 

pariwisata unggulan, mencakup Danau Toba, Borobudur DSKT, 

Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, 

dan Revitalisasi Bali. 

Program berikutnya tentang percepatan penurunan kematian ibu 

dan stunting, serta percepatan pembangunan kawasan tertinggal wilayah 

adat Papua mencakup wilayah adat Laa Pago dan Domberay. Sementara 
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untuk program pembangunan infrastruktur, meliputi Jalan Tol Trans 

Sumatera-Lampung, kereta api kecepatan tinggi di Pulau Jawa, kereta api 

Makassar-Pare Pare, serta jaringan pelabuhan utama terpadu di Belawan 

dan Pelabuhan Kijing. Selanjutnya, major projects pendidikan dan 

pelatihan vokasi untuk industri 4.0 serta pembangunan science techno 

park. Manfaat proyek ini untuk meningkatkan pekerja yang berada pada 

bidang pekerjaan berkeahlian menengah dan tinggi dari 39,57 persen 

pada 2018, menjadi 50 persen pada 2024, kemudian meningkatnya 

lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi dari 

472.089 orang pada 2017 menjadi 2 juta orang pada 2024. Dalam rangka 

percepatan pembangunan di 62 daerah tertinggal yang telah ditetapkan 

menargetkan sebanyak 25 daerah tertinggal direncanakan akan keluar 

dari klasifikasi daerah tertinggal di tahun 2024. Skenario rata-rata Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat dari 58,82 di tahun 

2019 menjadi sekitar 62,2–62,7 pada 2024. 

Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal juga dibidik 

menurun dari 25,82 persen di 2019 menjadi 23,5–24 persen di 2024. 62 

daerah tertinggal tersebut tersebar di 5 pulau besar yaitu Pulau Sumatra, 

Pulau Sulawesi, Pulau Maluku-Nusa Tenggara dan Pulau Papua dengan 

distribusi di berbagai provinsi, yakni 22 kabupaten di Provinsi Papua, 8 

kabupaten di Papua Barat, 13 kabupaten di Nusa Tenggara Timur, 1 

kabupaten di Nusa Tenggara Barat, 6 kabupaten di Maluku, 2 kabupaten 

di Maluku Utara, 3 kabupaten di Sulawesi Tengah, 4 kabupaten di 

Sumatra Utara, 1 kabupaten di Sumatra Barat, 1 kabupaten di Sumatra 

Selatan dan 1 Kabupaten di Lampung. Jumlah ini jauh turun dari total 

122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal dalam periode 

sebelumnya. Ada tiga kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi 

strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020-

2024. Pertama, percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua 

pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan yang menekankan 

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan 

wilayah yang dapat meningkatkan nilai tambah, devisa, lapangan kerja, 

dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta koridor pemerataan yang 

mendorong pengembangan wilayah penyangga (hinterland) di sekitar 

pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip 
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Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals 

(TPB/SDGs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat 

atau no one left behind. Kedua, pengembangan kebijakan dan 

pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan 

daerah tertinggal, kecamatan lokasi prioritas perbatasan, dan pulau-pulau 

kecil terluar dan terdepan. 

Pola afirmatif diarahkan untuk perluasan akses pelayanan dasar 

pendidikan dan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana perumahan, 

air bersih dan sanitasi, listrik, peningkatan konektivitas dan 

pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis 

ekonomi digital, juga perluasan kerja sama dan kemitraan dalam 

investasi, promosi, pemasaran, dan perdagangan. Selanjutnya, 

pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan 

pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan. 

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-

2024 Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk 

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka Kementerian 

PPN/Bappenas melakukan mainstreaming 62 daerah tertinggal sebagai 

lokasi prioritas daerah afirmasi. Berbagai program pembangunan yang 

dibiayai dari skema anggaran kementerian/lembaga maupun dari skema 

Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk fokus memprioritaskan 

daerah afirmasi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam rangka 

percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal. 
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2  PASAR MODAL 

 

 

A. SEJARAH PASAR MODAL 

1. Sejarah Pasar Modal Dunia 

Menurut OJK dalam buku pasar modal dikatakan bahwa sejarah 

pasar modal dunia mempunyai perjalanan panjang sebelum dan sesudah 

munculnya bursa saham pertama di dunia. Munculnya bursa saham 

pertama di dunia tidak lepas dari kontribusi Indonesia sebagai wilayah 

kaya penghasil rempah rempah yang bernilai tinggi di Eropa (Belanda). 

Latar belakang kekayaan perdagangan Belanda dengan Hindia Belanda 

(Nusantara) yang begitu menguntungkan akhirnya melahirkan VOC 

(Vereenigde Oostindische Compagnie) tahun 1602-1799 yang menjadi 

“ibu” bagi saham pertama di dunia, dan membuat inovasi institusi yang 

terkenal yang disebut pasar modal. Belanda merupakan tempat berdirinya 

Pasar modal pertama di dunia, lalu diikuti oleh Portugis, Spanyol, 

Perancis, dan Inggris. Sejak Vasco Da Gama mempelopori rute 

perdagangan dari Eropa ke India pada akhir abad ke-15, hubungan 

perdagangan antar bangsa-bangsa di Eropa dengan bangsa-bangsa di Asia 

semakin erat.  

Pada tanggal 20 Maret 1602, atas saran Gubernur Jendral Prinz 

Johann Moritz von Nassau (1606 - 1679), tiga perusahaan besar di 

Belanda bergabung membentuk sebuah perusahaan berskala nasional 

yang dikenal sebagai “Vereenigde Oostndische Compagnie” (VOC). 

Perusahaan VOC ini memberikan keuntungan yang besar sehingga 

masyarakat Belanda tergiur dengan keuntungannya sehingga ingin 

berkontribusi dalam modal perusahaan. Di sinilah muncul “shares” 

dengan surat bukti kepemilikan modal (saham). Pada saat itu, saham ini 

sudah mulai diperjualbelikan dan terbentuklah Pasar Saham Amsterdam 

dengan saham tunggal yaitu saham VOC. Pasar modal London memulai 

debutnya dari pasar terbuka (outdoor market) di jalan Exchange Alley. Di 

jalan tersebut para pialang melakukan transaksi jual beli saham-saham 
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perusahaan-perusahaan perkapalan dan perdagangan Inggris. Pada tahun 

1725, transaksi mulai beralih dari jalanan ke kedai kopi Jonathon’s Cofee 

House, perdagangan saham pada saat itu masih bersifat non-formal, baru 

setelah sistem perdagangan dibakukan pada tahun 1773, administrasi 

perdagangan saham menjadi lebih tertata dan namanya berubah menjadi 

The Stock Exchange. 

2. Sejarah Pasar Modal di Indonesia 

Tahun 1912 Berdirinya Vereniging Voor De Effectenhandel oleh 

Belanda di Batavia (Jakarta) untuk memperjualbelikan saham dan 

obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Sempat 

ditutup pada tahun 1914 karena Perang Dunia I, namun dibuka kembali 

tahun 1918. Tahun 1925 Perkembangan pasar modal di Batavia sangat 

pesat sehingga didirikan lagi di bursa di Surabaya dan Semarang. Resesi 

Ekonomi, Perang Dunia II dan penjajahan Jepang membuat Bursa 

Semarang dan Surabaya ditutup pada tahun 1929 dan Jakarta pada tahun 

1940. Tahun 1952 Bursa Efek Jakarta dibuka kembali dan operasionalnya 

dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang 

beranggotakan bank negara, swasta dan pialang efek. Tahun 1977-1987 

Perkembangan pasar modal mengalami kelesuan yang disebabkan karena 

prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan 

fluktuasi harga dan lain sebagaimnya. PT Semen Cibinong merupakan 

perusahaan pertama yang dicatat dalam saham Busa Efek Jakarta pada 

waktu itu. Tahun 1987-1988 Pasar modal mulai bergairah setelah muncul 

paket kebijaksanaan pada tahun 1987 dan 1988 yang menyederhanakan 

syarat emisi saham dan obligasi, menghapus pungutan, menghapus 

batasan fluktuasi saham dan memberikan dorongan bagi swasta untuk 

masuk ke pasar modal. Tahun 1989-1992 Tercatat 37 perusahaan go 

public pada 1989. Pada periode tersebut berdiri PT Bursa Efek Surabaya, 

Bursa Pararel Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta yang menggantikan 

peran BAPEPAM sebagai pelaksana bursa. Tahun 1995- sistem JATS 

(Jakarta Automatic Trading System) memulai era perdana transkaksi 

secara otomatis dan tanpa bukti fisik. Bursa Pararel Indonesia dan Bursa 

Efek Surabaya melakukan merger. Tahun 2007-2008 Bursa Efek 

Surabaya dan Jakarta melakukan merger pada akhir 2007 dan berubah 

nama menjadi Bursa Efek Indonesia. 
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3. Pengertian Pasar Modal 

Menurut UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 didefinisikan sebagai 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 

serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Marzuki 

Usman dkk: “Pasar modal (Capital Market) didefinisikan sebagai 

perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik itu 

menurut modal sendiri (stock) maupun hutang (bonds), baik yang 

diterbitkan oleh pemerintah (public authorites) maupun oleh perusahaan 

swasta (private sectors). Menurut Tjipto Darmadji, pasar modal adalah 

pasar untuk aset keuangan jangka panjang yang diperdagangkan dalam 

bentuk utang atau modal. Menurut Hadi (2013:10) definisi pasar modal 

adalah sebagai bentuk pasar, pasar modal merupakan sarana atau wadah 

untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Pasar Modal (capital 

market) pada prinsipnya merupakan pasar sekuritas jangka panjang baik 

berbentuk hutang maupun ekuitas serta berbagai produk turunannya. 

Dimana jenis sekuritas di pasar modal Indonesia di kelompokkan ke 

dalam bentuk berikut, yaitu : sekuritas di pasar ekuitas, sekuritas di pasar 

obligasi, sekuritas di pasar derivatif, dan reksa dana menurut Tandelilin, 

(2010).  

Melakukan investasi di pasar modal setidaknya harus 

memperhatikan dua hal, yaitu: keuntungan yang akan diperoleh dan 

risiko yang mungkin terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal adalah tempat bertemunya antara pihak yang kelebihan dana 

(investor) dengan pihak yang memerlukan dana baik perusahaan ataupun 

pemerintah dengan cara memperjual belikan sekuritas baik berupa saham, 

obligasi, maupun jenis surat berharga lainnya melalui perdagangan efek. 

Dan para investor dapat menyalurkan dana yang dimilikinya untuk 

melakukan penanaman modal kepada perusahaan dengan melakukan 

pembelian instrumen surat-surat berharga yang diperdagangkan oleh 

perusahaan di pasar modal. Bagi emiten yang memperoleh dana dari 

investor, penyebaran kepemilikan surat berharga yang luas akan 

mendorong perusahaan melakukan transparansi laporan keuangan dan 

kegiatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik 

perusahaan, dalam hal ini yaitu para pemegang saham atau investor. 
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Sehingga akan mendorong perusahaan menuju terciptanya good 

corporate governance. 

4. Peran Pasar Modal 

Dalam perekonomian nasional, pasar modal memiliki peran yaitu: 

(1) Sebagai lembaga perantara (lembaga intermediasi) keuangan selain 

bank; (2) Memungkinkan para pemodal berpartisipasi di kegiatan bisnis 

yang menguntungkan; (3) Mempermudah kegiatan bisnis mendapat dana 

dari pihak luar dalam rangka perluasan kegiatan keuangan; (4) 

Memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis 

ekonomi dari kegiatan keuangan dan (5) Memungkinkan para pemegang 

surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga 

yang dimiliki pada pihak lain. 

5. Manfaat Pasar Modal 

a. Manfaat Pasar Modal Bagi Investor 

1) Sebuah nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan 

ekonomi, peningkatan tersebut terlihat pada bertambahnya 

harga saham yang mencapai capital gain. 

2) Memperoleh pembagian dividen bagi memegang saham. 

3) Mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), jika diadakan RUPS diadakan bagi pemegang saham. 

4) Dapat dengan mudah mengganti dengan instrumen investasi 

yang dapat meminimalisir terjadinya resiko. 

b. Manfaat Pasar Modal Bagi Lembaga Penunjang 

1) Menuju kearah professional di dalam memberikan pelayanan 

sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

2) Sebagai pembentuk harga dalam bursa paralel. 

3) Semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang. 

4) Likuiditas efek semakin tinggi. 

c. Manfaat Pasar Modal Bagi Pemerintah 

1) Mendorong laju pembangunan. 

2) Mendorong investasi. 

3) Penciptaan lapangan kerja. 

d. Manfaat Pasar Modal Bagi Emiten 

1) Jumlah dana yang dihimpun bisa berjumlah besar. 
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2) Dana tersebut dapat diterima secara langsung pada saat pasar 

perdana selesai. 

3) Mengurangi tingkat ketergantungan emiten terhadap bank. 

4) Jangka waktu penggunaan dana tidak tebatas. 

5) Profesionalisme dalam manajemen meningkat. 

e. Manfaat Pasar Modal Bagi Lainnya 

1) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi 

duniausaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana 

secara optimal. 

2) Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus 

memungkinkan upaya diversifikasi. 

3) Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi trend 

ekonomi negara. 

4) Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan hingga 

lapisan masyarakat menengah. 

5) Memungkinkan penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan 

profesionalisme serta penciptaan iklim berusaha yang sehat. 

6) Menciptakan lapangan kerja / profesi yang menarik. 

7) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan 

memiliki prospek yang baik. 

8) Menjadi alternatif investasi yang memberikan potensi 

keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui 

keterbukaan, likuiditas dan dilakukan diversifikasi investasi. 

9) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, dan memberikan 

akses kontrol sosial. 

10) Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan 

dan pemanfaatan manajemen profesional. 

6. Risiko Investasi di Pasar Modal  

Risiko investasi di pasar modal berkaitan dengan kemungkinan 

terjadinya fluktuasi harga (price volatility). Risiko yang mungkin 

dihadapi investor antara lain sebagai berikut. 

a. Risiko Daya Beli (Purchasing Power Risk) 

Ada dua sifat investor dalam menangani faktor risiko di pasar 

modal yaitu investor yang tidak menyukai risiko (risk averter) maka akan 

mengambil investasi dengan resiko kecil dan investor yang menyukai 
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risiko (risk averse) maka akan mengambil investasi yang memiliki resiko 

besar. Risiko daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi 

yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil. 

b. Risiko Bisnis (Business Risk) 

Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunkan kemampuan 

memperoleh laba yang berakibat pada kurangnya kemampuan perusahaan 

(emiten) membayar bunga atau dividen. 

c. Risiko Tingkat Bunga (Interest Rate Risk) 

Naiknya tingkat bunga dapat menekan harga jenis surat berharga 

seperti harga saham. Karena kenaikan tingkat bunga tidak berjalan searah 

dengan harga instrumen pasar modal. Risiko naiknya tingkat bunga 

misalnya, jelas akan menurunkan harga di pasar modal. 

d. Risiko Pasar (Market Risk) 

Apabila pasar bergairah (bullish) umumnya hampir semua harga 

saham di Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu 

(bearish), saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan 

psikologi pasar dapat menyebabkan harga surat berharga anjlok terlepas 

dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba 

perusahaan. 

e. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) 

Risiko itu berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk 

dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang 

berarti. 

7. Struktur Pasar Modal di Indonesia 

Struktur pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah ketentuan umum 

mengenai Undang-Undang Pasar Modal. 
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Gambar 2.1 Subjek di Pasar Modal 

Sumber: Kliring Penjaminan Efek Indonesia, 2020 

 

B. BURSA EFEK  

Bursa efek merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan 

dan menyediakan fasilitas sistem untuk mempertemukan penawaran jual 

dan beli antar pihak-pihak yang yang telah memperoleh ijin untuk 

memperdagangkan efek emiten (perusahaan yang tercatat di bursa efek). 

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1945 tentang pasar modal, bursa efek 

adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem pihak lain 

dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Tugas dari bursa 

efek antara lain sebagai berikut: Menyediakan sarana perdagangan efek; 

Mengupayakan likuiditas; Menyebarluaskan informasi; Menciptakan 

instrumen-instrumen baru; Membuat peraturan yang berkaitan dengan 

kegiatan bursa; Mencegah transaksi yang dilarang melalui fungsi 

pengawasan. 
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Sementara itu, tujuan dari bursa efek yaitu: Menyelenggarakan 

perdagangan efek dengan teratur, wajar dan efisien; Menyediakan sarana 

pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek dan Menyusun 

rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan 

melaporkannya kepada OJK. 

 

C. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN (LKP) 

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah lembaga pendukung 

terselenggaranya kegiatan pasar modal secara lengkap dengan 

memberikan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. 

LKP saat ini diselenggarakan oleh PT. Kliring dan Penjaminan Efek 

Indonesia (PT. KPEI), dengan lingkup kerjanya sesuai dengan fungsinya 

yaitu: (1) Melakukan kliring atas semua transaksi bursa. Kliring adalah 

proses penentuan hak dan kewajiban anggota bursa yang timbul dari 

transaksi bursa. Dengan adanya kliring maka tercipta suatu sistem 

pelaporan dan konfirmasi transaksi bursa, kejelasan posisi hak dan 

kewajiban penyelesaian dan (2) Melakukan penjaminan penyelesaian 

transaksi bursa. Penjamin berfungsi untuk memberikan kepastian 

dipenuhinya hak dan kewajiban anggota bursa yang timbul dari transaksi 

bursa. 

 

D. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN (LPP) 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan lembaga yang 

menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral (tempat penyimpanan) bagi 

Bank Kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Saat ini, fungsi ini 

diselenggrakakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI). 

Tugas LPP adalah: (1) Menyediakan jasa kustodian sentral dan 

penyelesaian transaksi yang teratur, wajar dan efisien; (2) Mengamankan 

pemindah tanganan efek dan (3) Menyelesaikan (settlement). 
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E. KEGIATAN DALAM PASAR MODAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kegiatan di Pasar Modal 

Sumber: Mas Rahmah, 2019 

 

1. Penawaran Umum 

Penawaran umum merupakan kegiatan penjualan efek yang 

dilakukan di pasar perdana (primary market). Menurut pasal 1 Nomor 15 

Undang-Undang Pasar Modal, penawaran umum yaitu kegiatan 

penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada 

masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan pasar 

modal. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Pasal 1 Nomor 6 tentang 

emiten yaitu pihak yang melakukan penawaran umum. Emiten dapat 

berbentuk perseorangan, perusahaan usaha bersama, asosiasi atau 

kelompok yang terorganisasi. Menurut Undang-Undang Pasar Modal 

pasal 1 nomor 5 efek yang ditawarkan oleh emiten adalah surat berharga 
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yang berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, 

obligasi, dll. 

2. Kegiatan Perdagangan Efek 

Perdagangan efek adalah transaksi jual beli efek yang dilakukan di 

bursa efek yang merupakan transaksi di pasar sekuder (secondary 

market). Perdagangan efek di bursa efek dilakukan setelah efek tersebut 

dicatatkan (listing). Investor yang membeli efek pada periode penawaran 

dan ingin menjual bisa di Bursa (secondary market) untuk memperoleh 

likuiditas. Investor yang tidak memperoleh kesempatan untuk membeli 

efek pada periode penawaran dapat membeli di Bursa. 

3. Kegiatan yang Berkaitan dengan Perusahaan Publik 

Menurut pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang perseroan terbatas, perseroan publik adalah perseroan yang 

memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal yang disetor 

sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang di bidang pasar 

modal. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perusahaan 

publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-

kurangnya tiga ratus pemegang saham dan modal yang disetor 

3,000,000,000 atau jumlah pemegang saham dan modal disetor yang 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Undang-Undang Perseroan 

Terbatas Pasal 1 Nomor 22).  

4. Kegiatan yang Berkaitan dengan Lembaga atau Profesi Berkaitan 

dengan Efek 

Di pasar modal terdapat banyak lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek baik lembaga yang berkontribusi penting bagi 

kegiatan penawaran efek di pasar perdana maupun perdagangan efek di 

pasar sekunder. Lembaga dan profesinya antara lain perusahaan efek 

(penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manager investasi), bursa 

efek, lembaga kliring dan penjaminan (yang diselenggarakan oleh PT 

Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia), dll. 

 

F. INDEKS PASAR MODAL 

Indeks harga saham merupakan suatu ukuran yang 

menggambarkan tentang perubahan harga saham dari waktu ke waktu. 

Fungsi dari indeks harga saham adalah sebagai indikator trend pasar. 
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Dengan adanya indeks saham tersebut, diharapkan para investor dapat 

mengetahui trend pergerakan harga saham yang sedang berlaku, apakah 

sedang naik, stabil atau turun. Pergerakan indeks menjadi indikator 

penting bagi para investor dalam menentukan keputusan saham 

berinvestasi, apakah keputusan tersebut menunjukkan untuk menjual, 

menahan atau membeli suatu atau beberapa saham. Selain itu, harga 

saham bergerak dalam hitungan detik maupun menit, maka nilai indeks 

pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. 

Demikian juga dengan indeks harga saham, indeks di sini akan bertugas 

sebagai pembanding perubahan harga saham dari waktu ke waktu. 

1. IHSG 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkenalkan pertama kali 

pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham 

yang tercatat di bursa. IHSG menetapkan hari dasar perhitungan indeks 

pada tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. Sedangkan untuk jumlah 

emiten yang tercatat pada waktu itu adalah sebanyak 13 emiten. 

Sunariyah (2003 : 147), menjelaskan di dalam teorinya bahwa 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan suatu rangkaian 

berbentuk informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan 

sampai dengan tanggal yang telah ditentukan dengan mencerminkan 

suatu nilai yang berfungsi sebagai tolak ukur pengukuran kinerja suatu 

saham gabungan di bursa efek. 

Sedangkan menurut Anoraga dan Pakarti (2001:101) IHSG 

merupakan indeks pergerakan harga saham yang ditunjukkan secara 

umum dan tercatat di bursa efek dan menjadi acuan mengenai 

perkembangan kegiatan di pasar modal. IHSG ini dapat digunakan untuk 

menilai situasi pasar secara umum atau mengukur apakah harga saham 

terkait mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam kinerjanya, ISHG 

melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa. 

2. LQ45 

Indeks LQ45 meruakan indeks harga saham yang terdiri dari 45 

emiten dengan likuiditas (LiQuid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa 

kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-

emiten tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapitalisasi pasar.  
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a. Komponen Indeks LQ45  

Komponen indeks LQ45 adalah 45 emiten yang memiliki likuiditas 

tinggi dengan kualifikasi sebagai berikut: (1) Emiten harus memiliki nilai 

kapitalisasi pasar yang termasuk ke dalam 60 saham dengan nilai 

kapitalisasi pasar terbesar di BEI dalam jangka waktu 1 tahun; (2) Emiten 

dalam indeks LQ45 merupakan salah satu dari 50 saham yang dinilai 

paling likuid di bursa karena memiliki nilai transaksi perdagangan 

terbesar yang ada di pasar regular; (3) Emiten sudah melakukan listing di 

BEI minimal 3 bulan terakhir. Oleh sebab itu, saham yang baru saja 

melakukan IPO (Initial Public Offer) tidak termasuk kedalam indeks 

LQ45; (4) Emiten mempunyai kinerja dan prospek ke depan yang baik. 

b. Kriteria Pemilihan Saham Indeks LQ45  

Kriteria suatu emiten agar dapat dikatakan dalam kategori 

perhitungan indeks LQ45 adalah dengan mempertimbangkan faktor-

faktor yaitu: (1) Tercatat di BEI minimal 3 bulan; (2) Termasuk kedalam 

60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar regular dalam kurun 

waktu 12 bulan terakhir; (3) Kemudian dari 60 saham tersebut, 30 saham 

teratas akan masuk dengan otomatis dalam perhitungan indeks saham 

LQ45; (4) Tahap selanjutnya, untuk memperoleh 45 saham, akan dipilih 

15 saham dengan menggunakan beberapa kriteria Hari Transaksi di Pasar 

Regular, Frekuensi Transaksi di Pasar Reguler, serta Kapitalisasi Pasar. 

Metode pemilihan 15 saham tersebut antara lain: (1) Dari 30 sisa 

saham yang ditentukan berdasarkan Hari Transaksi Pasar Regular, akan 

dipilih 25 saham; (2) Dari 25 saham tadi, akan diseleksi kembali menjadi 

20 saham berdasarkan Frekuensi Transaksi di Pasar Reguler; (3) Dari 20 

saham yang sudah terpilih tersebut, selanjutnya akan dipilih 15 saham 

berdasarkan dengan Kapitalisasi Pasar. Dengan demikian diperolehlah 45 

saham untuk perhitungan indeks LQ45. 

c. Evaluasi Indeks dan Penggantian Saham 

Bursa Efek Indonesia memantau bagaimana perkembangan kinerja 

emiten-emiten yang termasuk dalam kategori indeks LQ45 dengan rutin. 

Setiap tiga bulan sekali BEI melakukan evaluasi atas pergerakan urutan 

saham-saham LQ45 tersebut. Penggantian saham akan dilakukan secara 

rutin setiap enam bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan 

Agustus. 



 

25 

d. Komisi Penasehat  

Untuk menjamin kewajaran (fairness) pemilihan saham, BEI juga 

diperbolehkan meminta pendapat kepada komisi penasehat yang terdiri 

dari para ahli dari Bapepam-LK, Universitas dan profesional di bidang 

pasar modal yang independen.  

e. Hari Dasar Indeks LQ45  

Indeks LQ45 diluncurkan pada bulan Februari 1997. Untuk 

memperoleh data historikal yang notabene cukup panjang, hari dasar 

yang digunakan adalah pada tanggal 13 Juli 1994, dengan nilai indeks 

sebesar 100. 
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3 INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR 

MODAL  

 

 

A. SAHAM 

1. Pengertian 

Dalam bursa efek (stock exchange) efek yang paling banyak 

diminati oleh investor adalah saham. Saham merupakan surat berharga 

yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham 

memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan 

perusahaan kepada pemegang sahamnya termasuk hak klaim atas asset 

perusahaan. Menurut Hanafi dan Halim (2009), Saham merupakan klaim 

paling akhir urutannya atau haknya. Bila perusahaan mengalami 

kebangkrutan, maka kas yang ada dipakai untuk melunasi utang terlebih 

dahulu, baru kemudian jika terdapat sisa, kas tersebut digunakan untuk 

membayar pemegang saham. Darmadji dan Fakhrudin (2011) 

mengatakan bahwa saham (shares) didefinisikan sebagai tanda 

pernyataan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan 

yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan 

oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. 

Dalam saham tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, 

disertai dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap 

pemegangnya.  

2. Jenis-Jenis Saham 

Ada dua jenis saham yaitu saham biasa (common stock) dan saham 

istimewa (preferred stock). Irham Fahmi (2012;86) memberi penjelasan 

mengenai saham biasa dan saham istimewa yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Saham Biasa (Common Stock). Saham biasa adalah surat berharga 

yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal 
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dimana pemegang saham diberi hak untuk mengikuti Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPSLB). Pemegang saham ini di akhir tahun memperoleh 

keuntungan dalam bentuk dividen. Investor yang memiliki saham 

suatu perusahaan memiliki hak untuk ambil bagian dalam mengelola 

perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan 

besar kecil saham yang dipunyai. Semakin banyak presentase saham 

yang dimiliki maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk 

mengontrol operasional perusahaan. 

b. Saham Istimewa (Preferred Stock). Saham istimewa adalah surat 

berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai 

nominal dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap 

dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal. Saham 

preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih 

dibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akan 

mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih 

dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan 

direksi sehingga jajaran manajemen akan berusahan sekuat tenaga 

untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak 

lengser. 

3. Keuntungan dan Risiko Saham 

Penanaman modal dalam bentuk saham sangat diminati oleh 

investor karena keuntungan yang diperoleh sangat menarik. Pada 

dasarnya ada dua jenis keuntungan yang diperoleh investor saat 

berinvestasi dalam saham, yaitu dividen dan capital gain. 

a. Dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan terhadap pemilik saham yang berasal dari keuntungan 

perusahaan. Pembagian dividen tidak serta merta dibagikan begitu 

saja, akan tetapi harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham 

lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembagian 

dividen dapat berupa dividen tunai atau dividen saham. 

b. Capital Gain. Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan 

harga jual saham. Keuntungan dari penjualan saham inilah yang 

menjadi pendapatan atau laba investor. 
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Dalam penanaman modal tidak selalu keuntungan yang didapatkan, 

perlu diketahui juga bahwa investasi dalam saham juga memiliki 

sejumlah resiko yang harus ditanggung. Resiko dalam saham yaitu: 

a. Capital loss. Investor yang sudah memiliki saham dalam sebuah 

perusahaan memperoleh kerugian karena harga saham yang dimiliki 

dijual dengan harga lebih rendah daripada harga beli saham. 

b. Likuidasi. Resiko ini terjadi ketika pengadilan menetapkan 

perusahaan tertentu mengalami kebangkrutan. Hasilnya, para 

pemegang saham mengalami resiko kerugian. Hal ini menjadi resiko 

karena para investor sebagai pemegang saham di perusahaan tersebut 

baru akan memperoleh pembagian saham ketika ada sisa kekayaan. 

Jika ternyata setelah perusahaan menjual seluruh aset kekayaannya 

dan tidak ada sisa setelah digunakan untuk membayar hutang, maka 

resiko para pemegang saham adalah tidak menerima satu rupiah pun 

saham. 

4. Cara Pembelian 

Ada beberapa tahapan untuk mulai berinvestasi dan membeli 

saham.  

a. Buka Rekening Saham. Sama seperti layaknya membuat rekening 

tabungan di bank, untuk menjadi investor saham juga harus membuka 

rekening saham di perusahaan sekuritas. Untuk keamanan transaksi, 

pilihlah perusahaan sekuritas yang terpercaya dan terdaftar di Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK). Untuk membuka rekening saham, kamu bisa 

mengunjungi kantor cabang perusahaan sekuritas pilihan. Isi formulir 

pembukaan rekening investor dan lengkapi berkas-berkas yang 

diperlukan sebagai syarat pembuatan rekening. Adapun berkas-berkas 

yang perlu kamu lengkapi adalah seperti kartu identitas diri, buku 

tabungan, NPWP, data ahli waris, dan data usaha atau pekerjaan. 

b. Setor Saldo Pertama. Setelah melengkapi syarat tersebut, kamu 

diharuskan menyetorkan sejumlah dana sebagai saldo pertama di 

rekening saham tersebut sebagai modal investasi. Besaran setoran 

pertama ini bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan 

sekuritas. Umumnya mulai dari Rp 1 juta hingga puluhan juta rupiah. . 

Namun ada juga yang bisa dimulai dengan Rp 100.000. Perusahaan 

sekuritas asing biasanya akan memiliki syarat saldo pertama yang 
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cukup tinggi. Jika kamu sudah menyetorkan saldo pertama, maka 

rekening saham pun siap diproses dan kamu sudah menjadi bagian 

dari penggerak pasar modal sebagai investor. 

c. Pilih Metode Investasi Saham. Nilai saham suatu perusahaan 

bergerak sangat dinamis. Sehingga nilainya bisa mengalami 

perubahan (naik-turun) setiap harinya dan memerlukan perhatian 

kamu sebagai investor. Kemudian perlu dipahami bahwa dalam 

investasi saham, metode investasinya terbagi menjadi dua. 

Pertama, trading saham atau metode investasi saham yang mana 

investor hanya memiliki saham untuk waktu singkat. Para 

pelaku trading atau biasa disebut dengan trader biasanya gencar 

membeli saham yang diincar saat nilainya sedang turun. Kemudian, 

mereka pun akan cepat menjual saham tersebut jika nilainya sedang 

naik. Sehingga keuntungan yang didapat adalah dari selisih nilai beli 

dan jual saham tersebut. Kedua, metode investasi saham berjangka 

waktu lama dengan tujuan mengincar dividen atau keuntungan 

perusahaan. Dengan metode ini, investor membeli saham dan menjadi 

investor tetap yang tidak berniat menjual sahamnya. Dividen 

perusahaan yang diinvestasikan biasanya dibagikan satu tahun sekali 

setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan. Untuk 

berinvestasi dengan metode ini, pilih lah perusahaan besar yang sudah 

memiliki reputasi dan prospek keuntungan bagus. Sehingga nilainya 

cenderung stabil dan malah berpeluang untung berlipat ganda. 

d. Pelajari dan Analisa Kondisi Perusahaan. Jika sudah menentukan 

metode investasi saham, kamu perlu mempelajari dan menganalisa 

kondisi perusahaan. Pertama ketahui dulu latar belakang dan sepak 

terjang perusahaan dalam pengembangan usaha. 

e. Unduh Aplikasi Online Trading. Selanjutnya, kamu yang sudah 

menentukan perusahaan mana yang akan dibeli sahamnya harus 

mengunduh aplikasi online trading. Jadi, setiap perusahaan sekuritas 

akan memiliki aplikasi yang berbeda-beda untuk digunakan 

nasabahnya. Fungsi aplikasi tersebut terutama untuk memantau segala 

pergerakan saham. Setiap hari, transaksi jual-beli saham di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) bisa dilakukan setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00 

sampai 12.00 WIB untuk sesi pertama, dan pukul 13.30 hingga 16.15 
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WIB untuk sesi kedua. Di aplikasi tersebut, akan ada tampilan semua 

harga jual dan harga beli saham berbagai perusahaan yang tergabung 

di pasar modal. Lengkap dengan grafik perkembangan harga dan 

persentase kenaikan dan penurunannya. 

f. Mulai Membeli Saham. Setelah semua panduan dan cara di atas 

sudah dilakukan, kamu bisa mulai membeli saham maupun 

menjualnya. Transaksi ini bisa dilakukan melalui petugas perusahaan 

sekuritas yang kamu hubungi via telpon, atau kamu ajukan sendiri 

dengan mendatangi kantor perusahaan sekuritas terkait. Selain itu, 

kamu juga bisa bisa bertransaksi via aplikasi online trading yang 

kamu miliki. Tahapan beli saham secara keseluruhan terdiri dari 

pemilihan perusahaan yang diinvestasikan, jumlah saham (dalam 

satuan lot), dan konfirmasi pembayaran. 

Aplikasi trading saham terbaik antara lain Stockbit, RTIbusiness, 

IpoUltima, New HOT Mobile, Most Mobile, BNISekuritas, dan MNC 

Trade New. 

 

B. OBLIGASI 

1. Pengertian 

Saat ini obligasi menjadi salah satu modal utang yang 

diperjualbelikan sehingga mulai banyak diminati oleh perusahaan yang 

berperan sebagai sumber pendanaan. Obligasi adalah surat pengakuan 

utang yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga 

lainnya sebagai pihak yang berutang, dan memiliki nilai nominal tertentu 

serta kesanggupan untuk melakukan pembayaran bunga secara periodik 

atas dasar persentase yang tetap (Yuliana, 2011). Bursa Efek Indonesia 

juga mendefinisikan obligasi sebagai surat utang jangka menengah 

hingga jangka panjang yang bisa dipindahtangankan dan berisi janji dari 

pihak penerbit obligasi untuk melakukan pembayaran imbalan berupa 

bunga pada periode tertentu serta melunasi utang dalam jangka waktu 

yang telah disepakati kepada pihak yang membeli obligasi. Definisi 

lainnya dari obligasi sendiri yaitu pada dasarnya dikenal sebagai surat 

pengakuan utang atas pinjaman yang telah diterima oleh perusahaan 

penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. Obligasi pun menjadi 

alternatif investasi bagi masyarakat atau para investor yang bisa 
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memberikan pendapatan tetap dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

kepada investor (Yulianingsih, 2010). Jadi, kesimpulan dari surat obligasi 

yaitu selembar kertas yang isinya menyatakan bahwa pemilik kertas itu 

memberikan pinjaman kepada sebuah perusahaan yang menerbitkan surat 

obligasi. 

Emisi obligasi sendiri bisa ditinjau dari dua sisi, yaitu dari sisi 

investor dan emiten. Dari sisi emiten, emisi obligasi menjadi salah satu 

alternatif dalam hal pendanaan selain pinjaman atau kredit perbankan. 

Tujuan perusahaan emiten dalam penerbitan obligasi yaitu untuk 

meningkatkan nilai perusahaan karena biayanya relatif lebih murah 

daripada emisi saham baru meskipun dengan adanya konsekuensi risiko 

keuangan yang semakin besar. Dari sisi investor, emisi obligasi menjadi 

salah satu alternatif investasi yang aman digunakan, karena obligasi 

memberikan pendapatan tetap dalam bentuk kupon bunga yang pokok 

utangnya dibayarkan tepat waktu pada saat jatuh tempo ditetapkan dan 

dibayar secara reguler dengan tingkat bunga kompetitif. 

2. Karakteristik Utama Obligasi 

a. Nilai Nominal. Nilai nominal atau nilai pari merupakan nilai pokok 

obligasi yang dihasilkan dari ketetapan emiten ketika obligasi tersebut 

ditawarkan oleh emiten kepada investor.  

b. Nilai Intrinsik. Nilai intrinsik merupakan sebuah nilai teoritis dari 

obligasi. Nilai intrinsik dihasilkan dari hasil estimasi nilai pada masa 

sekarang (present value) dari seluruh aliran kas obligasi di masa 

mendatang. Nilai ini dipengaruhi oleh waktu jatuh tempo, nilai 

nominalnya, dan tingkat kupon yang diberikan.  

c. Suku Bunga Kupon. Suku bunga kupon yaitu suku bunga tahunan 

yang ditetapkan berdasarkan obligasi. 

d. Peringkat Obligasi. Peringkat obligasi merupakan skala risiko 

ataupun tingkat keamanan dari obligasi yang telah diterbitkan. Pihak 

atau agen pemeringkat akan menilai obligasi emiten dengan dua 

kategori penilaian, yaitu investment grade dan non-investment grade. 

e. Suku Bunga Mengambang. Suku bunga ini yaitu suku bunga yang 

diperoleh selama periode tertentu (biasanya 6 bulan). Setelah itu akan 

disesuaikan setiap 6 bulan sekali berdasarkan pada suku bunga pasar. 
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f. Suku Bunga Nol. Suku bunga nol yaitu obligasi yang tidak membayar 

bunga tahunannya.  

g. Tanggal Jatuh Tempo. Tanggal jatuh tempo adalah usia obligasi yang 

mana nominal obligasi harus dibayar. Tiap obligasi tentunya memiliki 

waktu jatuh tempo ataupun waktu berakhirnya masa pinjaman. 

Umumnya waktu jatuh tempo obligasi yaitu selama 5 tahun. Namun 

juga ada yang 1 tahun dan 10 tahun. Investor sendiri seringkali 

meminati jangka waktu obligasi yang terbilang pendek karena 

dianggap risikonya lebih sedikit.  

h. Provisi Penarikan. Provisi penarikan yaitu provisi dalam sebuah 

kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk 

menebus obligasi dalam jangka waktu tertentu sebelum tiba waktu 

dari tanggal jatuh tempo normal. Provisi penarikan ini besarannya 

lebih tinggi dari nilai nominal dan selisihnya dikenal dengan sebutan 

premi penarikan. Besarnya premi penarikan dapat dikatakan sama 

dengan bunga satu tahun apabila obligasi ditarik pada tahun pertama.  

i. Dana Pelunasan. Premi dana pelunasan yaitu bentuk provisi dalam 

kontrak obligasi yang mewajibkan pihak penerbit untuk melakukan 

penarikan terhadap sebagian dari obligasi dalam setiap tahunnya. 

j. Indenture. Indenture merupakan dokumen resmi yang berisikan hak-

hak pemegang obligasi dan emiten obligasi. Dokumen ini menyangkut 

spesifikasi tertentu seperti waktu pembayaran bunga, masa jatuh 

tempo obligasi, dan sebagainya. 

k. Tingkat Penghasilan Sekarang. Tingkat penghasilan saat ini 

(sekarang) yaitu rasio pembayaran tahunan terhadap harga obligasi di 

pasaran. 

3. Jenis-Jenis Obligasi 

Obligasi bisa dikategorikan menjadi 8 jenis dengan masing-masing 

ciri-ciri yang membedakannya akan diulas dalam pembahasan berikut ini. 

a. Obligasi Berdasarkan Penerbitnya 

1) Obligasi Pemerintah (Treasury Bond). Obligasi ini dikeluarkan 

oleh pemerintah dalam rangka pembiayaan pembangunan 

ekonomi. Waktu jatuh tempo obligasi ini tergolong panjang 

berkisar 25 tahun dan terdapat fasilitas pajak pula. Tingkat kupon 

bunganya lebih rendah sehingga yield to maturity nya juga 
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rendah. Untungnya tingkat risiko obligasi pemerintah hampir 

tidak ada karena obligasi ini dijamin oleh pemerintah sehingga 

kecil kemungkinan untuk gagal bayar. 

2) Obligasi Instansi (Agency Bond). Obligasi ini diterbitkan oleh 

instansi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti 

BUMN, proyek pemerintah, dll. Obligasi ini tidak dijamin 

langsung oleh pemerintah, namun tetap memeproleh dukungan 

dari pemerintah dan diberi fasilitas pajak.  

3) Obligasi Pemerintah Daerah. Obligasi ini dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan 

instansi pemerintah yang lain. Sifat dari obligasi ini yaitu 

pembebasan pajak. 

4) Obligasi Perusahaan. Obligasi ini dikeluarkan oleh perusahaan 

atau perseroan dengan tujuan memenuhi struktur permodalan. 

Kupon yang dihasilkan pun relatif tinggi. Masa jatuh temponya 

sekitar 20-30 tahun dengan penangguhan penarikan setelah 5 

tahun. 

5) Obligasi Institusional. Obligasi ini dikeluarkan oleh berbagai 

institusi swasta yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan 

atau laba (nirlaba). Contohnya yaitu sekolah, rumah sakit, dan 

yayasan amal.  

b. Obligasi Berdasarkan Masa Jatuh Temponya 

Oblihasi berdasarkan masa jatuh temponya dibedakan menjadi dua 

yaitu: (1) Obligasi Berjangka. Obligasi ini memiliki satu tanggal jatuh 

tempo yang terbilang cukup Panjang dan (2) Obligasi Serial. Obligasi 

serial merupakan obligasi yang mempunyai serangkaian tanggal jatuh 

tempo. 

c. Obligasi Berdasarkan Kupon Pembayaran 

Berdasar kupon pembayarannya, obligasi dibedakan: (1) Obligasi 

Diskon. Obligasi diskon diperdagangkan dengan harga pasar yang 

lebih rendah dari nilai pasar. Kupon yang diberikan juga lebih rendah 

dari obligasi keluaran baru dan (2) Obligasi Premium. Obligasi ini 

memiliki harga pasar yang lebih tinggi dari nilai nominalnya dan 

kupon yang diberikan pun lebih tinggi dibandingkan obligasi keluaran 

terbaru.  
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d. Obligasi Berdasarkan Call Feature 

Berdasar Call Feature: (1) Freely Callable. Artinya yaitu si penerbit 

obligasi dapat menarik setiap saat sebelum masa jat uh tempo. 

Obligasi ini cenderung mengutungkan issuer jika dihubungkan dengan 

suku bunga. Apabila suku bunga obligasi lebih tinggi daripada suku 

bunga pinjaman, maka pihak issuer akan membeli kembali jenis 

obligasi dana pinjaman; (2) Non Callable. Maksud dari non callable 

yaitu penerbit tidak bisa menarik obligasi sebelum masa jatuh tempo, 

kecuali issuer melakukannya melalui mekanisme pasar dan (3) 

Deferred Call. Disini penerbit bisa menarik obligasi setelah jangka 

waktu tertentu yang biasanya kisaran 5-10 tahun. Obligasi ini 

merupakan gabungan dari freely callable bond dan non callable bond. 

e. Obligasi Berdasarkan Jenis Jaminan yang Mendukung 

Berdasar jenis jaminan yang mendukung: (1) Secured Bond. Obligasi 

ini terjamin secara utuh dikarenakan adanya dukungan dari tuntutan 

atau hak legal atas kekayaan tertentu milik dari penerbit obligasi, 

seperti obligasi hipotik yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

menggunakan jaminan suatu aktiva riil (bangunan properti) dan (2) 

Unsecure Bond. Obligasi ini berkaitan dengan penjaminan sesuai dari 

janji pihak penerbit untuk membayar bunga beserta principal 

berdasarkan tanda hutang dan obligasi penghasilan. 

f. Obligasi Berdasarkan Pemegangnya 

Berdasar pemegangnya: (1) Obligasi Atas Nama. Obligasi ini hanya 

dikeluarkan kepada pemilik tertentu dan nama pemegang obligasinya 

secara formal sudah terdaftar di penerbit serta secara otomatis 

bunganya dibayar kepada pemilik dan (2) Obligasi Atas Unjuk. 

Obligasi ini menganggap pemegangnya adalah pemilik obligasi 

tersebut. Selain itu, penerbit tidak mendaftarkan nama pemiliknya dan 

bunganya dibayarkan berdasar kupon.  

g. Obligasi Berdasarkan Sistem Pembayaran Bunga 

Berdasar sistem pembayaran bunga: (1) Coupon Bond. Bunga dari 

obligasi ini dibayarkan secara periodik (triwulan, semesteran, atau 

tahunan). Dalam surat obligasi yang diterima oleh setiap investor ada 

bagian yang bisa dirobek untuk pengambilan bunga dari obligasi itu. 

Bunga tersebutlah yang dinamakan kupon obligasi dan (2) Zero 
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Coupon Bond. Obligasi ini tidak memiliki kupon dan menyebabkan 

para investor tidak menerima bunganya secara periodik. Bunga 

obligasi akan dibayarkan secara langsung ketika pembelian. 

h. Obligasi Berdasarkan Tingkat Bunganya 

Berdasar tingkat bunga: (1) Obligasi dengan Bunga Tetap. Dalam 

obligasi ini bunganya telah ditetapkan saat awal penjualan obligasi 

serta bunga ini tidak akan berubah hingga masa jatuh tempo; (2) 

Obligasi dengan Bunga Mengambang. Dalam obligasi ini bunganya 

telah ditetapkan saat pertama kali untuk kupon yang pertama. 

Sementara itu saat tiba waktu jatuh tempo kupon pertama tadi maka 

ditentukanlah tingkat bunga untuk kupon selanjutnya dan (3) Obligasi 

dengan Bunga Campuran. Obligasi ini adalah gabungan dari obligasi 

dengan bunga mengambang dan obligasi dengan bunga tetap. Pada 

periode tertentu yang umumnya pada periode awal mestinya 

menggunakan bunga tetap. Kemudian pada periode berikutnya 

menggunakan bunga mengambang.  

4. Manfaat Obligasi 

Berikut ini merupakan manfaat dari obligasi yang diantaranya 

sebagai berikut: (1) Obligasi ini tidak terlalu dipengaruhi oleh harga 

pasar obligasi karena tingkat bunga dari obligasi umumnya bersifat 

konsisten; (2) Investasi pada obligasi memungkinkan pemegang obligasi 

mendapatkan perlindungan dari risiko terjadinya inflasi; (3) Obligasi ini 

bisa juga digunakan untuk agunan kredit pada bank dan bisa untuk 

membeli instrumen aktiva lainnya; (4) Pemegang obligasi bisa 

mengetahui dan memperkirakan lebih awal pendapatan yang akan 

mereka terima. Hal itu disebabkan karena di kontrak perjanjian telah 

ditentukan secara pasti mengenai hak-hak yang akan diperoleh pemegang 

obligasi. 

5. Kelemahan Obligasi 

Kelemahan obligasi sendiri umumnya berkaitan dengan stabilitas 

perekonomian di suatu negara sehingga kelemahan obligasi bisa 

bervariasi. Kelemahan obligasi yaitu: (1) Harga obligasi dengan tingkat 

bunga di pasar keuangan memiliki hubungan yang negatif. Jika harga 

obligasi meningkat, maka tingkat bunga akan menurun. Hal itu juga 

berlaku sebaliknya; (2) Umumnya tingkat likuidasi dari obligasi ini 
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rendah. Hal tersebut diakibatkan oleh pergerakan harga obligasi terutama 

ketika harga obligasi mengalami penurunan; (3) Risiko penarikan. Jika di 

dalam kontrak perjanjian obligasi terdapat persyaratan penarikan 

obligasi, maka perusahaan bisa menarik obligasi sebelum masa jatuh 

tempo asalkan dengan melakukan pembayaran sejumlah premi serta (4) 

Risiko kecurangan. Jika perusahaan penerbit mengalami permasalahan 

likuiditas dan tidak bisa melunasi kewajibannya atau perusahaan 

mengalami kebangkrutan, maka pemegang obligasi pun mengalami 

kerugian sebagai dampak yang ditimbulkan.  

6. Cara Pembelian 

a. Membuka Rekening 

Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah memilih perusahaan 

sekuritas yang memiliki divisi fixed income sebagai divisi yang 

menangani pembelian dan penjualan obligasi. Mengingat jika investasi 

obligasi memiliki resiko yang tinggi, maka diperlukannya sifat selektif 

dalam melakukan pemilihan perusahaan yang akan dijadikan tempat 

untuk menyalurkan dana investasi. Setelah memilih perusahaan, tahap 

selanjutnya adalah membuka rekening, pembukaan rekening ini bertujuan 

untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan dan perdagangan 

obligasi. 

b. Pahami Produk Obligasi 

Tahap kedua adalah pahami secara pasti, detail dan menyeluruh 

mengenai produk investasi, potensi risiko dan keuntungan yang akan 

diperoleh melalui investasi obligasi. Para investor disarankan untuk 

mempelajari setiap instrument obligasi secara lengkap agar dapat 

mengenal jenis investasi dengan baik dan mempermudah dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

c. Lakukan Analisis 

Tahap ketiga adalah melakukan analisis dengan tujuan agar 

keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu 

kestabilan pendapatan. Pada tahap ini, analisis yang dilakukan adalah 

analisis kupon, jangka waktu nilai penerbitan dan peringkat. Selain itu 

pertimbangkan juga mengenai latar belakang dari profil penerbit, lalu 

pertimbangkan pula untung dan rugi yang akan diperoleh secara 

mendetail. 
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d. Amanat Beli Kepada Trader atau Broker 

Jika sudah melalui tahap analisis, tahap selanjutnya anda akan 

meperoleh jenis obligasi apa yang ingin dibeli. Kemudian, anda dapat 

memberikan amanat pembelian kepada trader atau broker obligasi yang 

telah dipilih. Selanjutnya, pihak trader akan melakukan pembelian 

obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan. 

e. Persiapkan Dana Investasi 

Tahap setelah amanat pembelian diajukan, para calon investor 

perlu menyiapkan dana investasi. Jika memungkinkan, jangan sampai 

mengalami keterlambatan pembayaran karena akan mendapatkan penalty. 

f. Penyelesaian Pembayaran 

Tahap terakhir, pembayaran obligasi dapat dilakukan melalui 

transfer ke rekening perusahaan sekuritas yang bersangkutan. Obligasi 

yang dibeli akan dicantumkan dalam rekening perusahaan sekuritas yang 

tercatat di KSEI. Kemudian, administrasi pembukuan akan dilakukan 

oleh bank custodian perusahaan sekuritas. 

g. Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi adalah opini mengenai kelayakan kredit dari 

penerbit obligasi berdasarkan faktor-faktor risiko yang relevan. Peringkat 

yang diberikan bukan gambaran untuk para investor untuk keputusan 

membeli, menjual, atau mempertahankan suatu obligasi. Opini ini 

berfokus pada kapasitas dan kemauan penerbit obligasi dalam memenuhi 

kewajibannya secara tepat waktu. 

Pada dasarnya, peringkat obligasi memberikan suatu analisa 

mengenai kelayakan kredit milik perusahaan sehingga dapat digunakan 

untuk berbagai macam tujuan finansial dan komersial, seperti negosiasi 

leasing jangka panjang atau meminimalisasi letter of credit untuk vendor. 

Selain itu, perusahaan diberi kelonggaran untuk memilih menerbitkan 

peringkat yang diperoleh pada publik atau merahasiakannya (Ong:2002). 

Sebelum melakukan penjualan obligasi, kebanyakan dari pihak 

korporasi akan meminta lembaga pemeringkat untuk memberikan 

peringkat. Dalam proses pemeringkatan ini, hal yang paling penting 

untuk diperhatikan adalah pertemuan dengan manajemen korporat. 

Pertemuan yang diadakan ini, ditujukan untuk melakukan review yang 

detail terhadap rencana operasional dan finansial perusahaan, kebijakan 
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manajemen, dan faktor-faktor kredit lain yang dapat mempengaruhi 

peringkat. CFO dan CEO dari perusahaan terkait, biasanya mewakili 

pihak manajemen dalam pertemuan yang dijadwalkan beberapa kali ini. 

Pada umumnya, lembaga pemeringkat obligasi akan meminta laporan 

keuangan yang sudah di audit, laporan keuangan interim, deskripsi 

tentang kegiatan operasi dan produk perusahaan, dan draft pernyataan 

registrasi. 

Peringkat obligasi akan mempengaruhi tingkat pengembalian 

obligasi yang diharapkan oleh para investor. Jika semakin buruk 

peringkat suatu obligasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat 

pengembalian hasil yang akan dituntut oleh investor atas suatu obligasi. 

Obligasi dengan peringkat rendah akan menyediakan tingkat kupon yang 

tinggi. Begitu pun sebaliknya, apabila obligasi dengan peringkat tinggi 

menandakan bahwa kualitas obligasi tersebut bagus sehingga dapat 

memberikan tingkat kupon yang rendah (Darmawan:2007). 

Peringkat obligasi sangat penting keberadaannya, dikarenakan 

obligasi dengan peringkat yang lebih rendah biasanya memiliki biaya 

bunga yang lebih tinggi. Tetapi, penelitian terakhir menunjukkan bahwa 

peringkat obligasi kurang mencerminkan risiko obligasi. Harga saham 

dan harga obligasi dari suatu perusahaan tidak memperlihatkan efek yang 

abnormal yang diakibatkan oleh perubahan peringkat. Hal ini mungkin 

disebabkan karena peringkat obligasi didasarkan pada informasi yang 

tersedia pada publik dan tidak menambahkan informasi baru bagi pasar. 

(Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan:2008). 

Perusahaan-perusahaan umumnya berusaha untuk mempertahankan 

peringkat obligasi yang mereka miliki karena menguntungkan bagi 

perusahaan. Bagi perusahaan terkait, beberapa keuntungan yang dapat 

diperoleh dari mempertahankan peringkatnya adalah kemampuan untuk 

menerbitkan commercial paper, jalan masuk ke pasar modal dan investor, 

dan hubungan yang lebih baik dengan pihak ketiga. Keuntungan yang 

diperoleh tersebut akan mendorong suatu perusahaan untuk 

mempertahankan peringkat obligasinya dengan mengurangi penggunaan 

hutang pada saat menjelang penerbitan peringkat obligasi. Penggunaan 

hutang dengan tingkat yang lebih sedikit akan mencegah penurunan 
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peringkat obligasi dan mendorong peningkatan peringkat obligasi 

tersebut. (Kisgen:2006). 

 

C. REKSADANA 

1. Pengertian 

Reksadana merupakan suatu wadah yang digunakan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal agar selanjutnya bisa 

diinvestasikan dalam portofolio efek oleh MI (Manajer Investasi). 

Reksadana ini hadir dikarenakan para investor tidak mempunyai waktu 

dalam melakukan investasi secara langsung di dalam pasar sekunder, 

terlebih lagi investasi yang dilakukan di pasar sekunder haruslah disertai 

dengan pengetahuan yang banyak agar tidak salah dalam pengambilan 

keputusannya. Namun, pada reksadana ini para investor bisa tenang 

karena dana yang diinvestasikan oleh investor akan dikelola langsung 

oleh manajer investasi dan tidak perlu khawatir dalam hal pengambilan 

keputusan oleh manajer investasi. Manajer investasi atau biasa disingkat 

dengan MI ini mengelola dana dari investor dan menempatkannya dalam 

portofolio lalu merealisasikan laba/keuntungan dan kerugian yang 

diperoleh serta menerima dividen/bunga yang dibukukan dalam Nilai 

Aktiva Bersih dari reksadana tersebut. Kekayaan reksadana dari hasil 

pengelolaan oleh manajer investasi ini harus disimpan di dalam bank 

kustodian dengan syarat tidak terafiliasi bersama manajer investasi 

tersebut. Bank kustodian ini yang menjadi tempat penyimpanan kolektif 

serta administrator dana dari setiap investor reksadana.  

2. Jenis-Jenis Reksadana 

a. Berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IV C3 

1) Reksadana Pasar Uang. Reksadana ini berkaitan dengan investasi 

pada efek yang sifatnya utang dengan waktu jatuh tempo yang 

kurang dari 1 tahun. Contoh instrumen pasar uang yang digunakan 

dalam reksadana pasar uang yaitu SBI dan deposito. Tujuan 

reksadana ini untuk menjaga likuiditas serta pemeliharaan modal. 

Di reksadana pasar uang ini memiliki risiko yang lebih rendah 

dibandingkan dengan reksadana jenis lainnya. Namun, return yang 

diperoleh dapat dikatakan terbatas.  
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2) Reksadana Pendapatan Tetap. Reksadana ini merupakan reksadana 

yang menempatkan sebagian besar investasinya di dalam instrumen 

surat utang seperti obligasi dan produk pasar uang. Portofolio 

reksadana pendapatan tetap ini minimal 80% terdiri dari surat 

utang dan sisanya sebesar 20% terdiri dari produk pasar uang. 

Reksadana pendapatan tetap memiliki risiko yang lebih besar 

daripada reksadana pasar uang, sehingga return yang diperoleh 

juga lebih besar. Akan tetapi, return dari reksadana saham maupun 

reksadana campuran lebih tinggi dibandingkan reksadana 

pendapatan tetap. 

3) Reksadana Saham. Reksadana saham merupakan reksadana yang 

menempatkan investasi pada pembelian saham yang tercatat di 

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Keuntungan yang dihasilkan 

pun didapatkan dari kenaikan harga saham yang dibeli saat 

melakukan transaksi di bursa. Umumnya keuntungan reksadana 

saham dari capital gain dan dividen. Reksadana ini mempunyai 

tingkat potensi pertumbuhan nilai investasi besar, namun juga 

disertai dengan risiko yang tergolong tinggi. 

4) Reksadana Campuran. Reksadana campuran merupakan reksadana 

yang menempatkan investasi di dalam efek bersifat ekuitas seperti 

saham maupun efek bersifat utang seperti obligasi. Return dan 

risiko yang dihasilkan dari reksadana campuran lebih besar dari 

reksadana pendapatan tetap, namun lebih kecil dibandingkan 

dengan reksadana saham.  

b. Berdasarkan Bentuk Hukum yang Mendasari Bentuk 

Operasionalnya 

1) Reksadana Bentuk Perseroan. Reksadana ini mengumpulkan dana 

dari masyarakat dengan cara menerbitkan saham yang bisa 

dilakukan jual beli oleh masyarakat pemodal. Pengelolaan 

reksadana bentuk perseroan ini juga dilakukan oleh manajer 

investasi dengan terikat kontrak. Kontrak tersebut dibuat oleh 

direksi dan manajer investasi. 

2) Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Karakteristik dari 

reksadana ini berbeda dengan reksadana berbentuk perseroan. 

Reksadana KIK lebih cenderung menerbitkan unit penyertaan dan 
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tidak menerbitkan saham. Kontrak Investasi Kolektif sendiri 

maksudnya yaitu sebuah kontrak antara bank kustodian dengan 

manajer investasi yang berkaitan dengan pengikatan unit 

penyertaan. Dalam kontrak itu manajer investasi diberikan 

wewenang untuk bisa mengelola portofolio investasi kolektif, 

sedangkan bank kustodian diberikan wewenang untuk 

melaksanakan penitipan kolektif. 

c. Berdasarkan Sifatnya 

1) Reksadana Tertutup. Dalam reksadana ini unit penyertaannya tidak 

bisa dibeli kembali karena telah dijual kepada pemodal. Unit 

penyertaan yang telah dibeli oleh pemodal dari reksadana tidak 

dapat dijual kembali kepada manajer investasi atau di reksadana itu 

sendiri, namun harus melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

mana reksadana tersebut didaftarkan. Harga unit penyertaannya 

pun selalu bervariasi karena mengikuti portofolionya. 

2) Reksadana Terbuka. Pemodal disini mempunyai hak untuk bisa 

menjual kembali unit penyertaan kepada manajer investasi dengan 

waktu yang fleksibel. Reksadana ini juga bisa membeli atau 

menjual unit penyertaan selama ada investor yang berminat untuk 

menjual atau membeli reksadana sesuai Nilai Aktiva Bersih (NAB) 

pada waktu itu. NAB reksadana terbuka dikenal sebagai harga beli 

maupun harga jual bagi investor. Namun, unit penyertaan 

reksadana terbuka tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

d. Berdasarkan Basis Operasionalnya  

1) Reksadana Konvensional. Reksadana ini tidak berlandaskan pada 

hukum-hukum islam ataupun prinsip syariah. Unsur yang tidak 

berlandaskan dengan prinsip syariah yaitu dari segi akad, investasi, 

operasi, transaksi, dan pembagian laba/keuntungan. Dalam 

reksadana konvensional juga diberi kebebasan terkait pemilihan 

instrumen yang diinvestasikan terutama instrumen yang ditawarkan 

oleh perusahaan dan tanpa disertai pelarangan, seperti 

membolehkan untuk berinvestasi di perusahaan judi, makanan dan 

minuman haram, lembaga keuangan yang di dalamnya terdapat 

praktik riba, dll.  
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2) Reksadana Syariah. Dalam reksadana ini investasinya harus 

melalui instrumen yang dikategorikan menganut hukum-hukum 

islam dan sesuai prinsip syariah. Saat mengelola dana di reksadana 

juga tidak diperbolehkan ada unsur spekulasi dalam investasi. Hasil 

keuntungan yang diperoleh pun harus dibagi antara investor dengan 

manajer investasi. Hal tersebut tentunya sudah sesuai dengan 

proporsi modal yang dimiliki.  

3. Konsep Return dan Risiko Reksadana 

Setiap melakukan investasi tentunya para investor berharap 

mendapatkan tingkat return yang tinggi dengan risiko yang seminimal 

mungkin. Hubungan antara return dan risiko merupakan hubungan yang 

linier atau searah. Apabila suatu instrumen investasi memiliki return 

yang tinggi, maka risiko yang dihadapi juga akan tinggi pula. 

a. Return Reksadana 

Return adalah hasil keuntungan yang diperoleh dari investasi. 

Return ini bisa berupa return ekspektasi maupun return realisasi. Return 

realisasi merupakan return yang telah terjadi, sedangkan return 

ekspektasi merupakan return yang masih belum terjadi namun 

diharapkan bisa terjadi di masa mendatang. Return reksadana secara 

umum sama dengan return saham yaitu memperoleh dividen dan capital 

gain. Dividen merupakan laba/keuntungan yang diberikan oleh pengelola 

reksadana terhadap pemegang unit penyertaan, sedangkan capital gain 

merupakan pengembalian dari unit penyertaan yang didapatkan dari 

perubahan Nilai Aktiva Bersih. Penghitungan return reksadana bisa 

ditentukan dengan besarnya Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan.  

b. Risiko Reksadana 

Risiko secara umum berkaitan dengan penyimpangan dari hasil 

outcome yang telah diterima dengan apa yang sudah diekspektasikan atau 

diharapkan sebelumnya. Di dalam reksadana beberapa risiko yang 

dihadapi oleh investor yaitu sebagai berikut: (1) Risiko yang disebabkan 

oleh perubahan kondisi politik maupun ekonomi sehingga juga 

memengaruhi kinerja dari portofolio reksadana; (2) Berkurangnya nilai 

unit penyertaan karena perubahan harga ekuitas dan menyebabkan nilai 

unit penyertaan menjadi fluktuatif; (3) Risiko likuiditas dan (4) Risiko 
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wanprestasi yang dilakukan oleh pihak terkait. Risiko ini bisa terjadi saat 

rekan usaha manajer investasi tidak dapat memenuhi kewajibannya.  

Risiko kehilangan kesempatan ketika transaksi investasi saat 

pengajuan klaim asuransi. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya 

kehilangan ataupun kerusakan dari surat-surat berharga maupun aset 

reksadana. 

 

D. WARAN  

Waran merupakan hak yang diberikan kepada pemegang saham 

agar dapat membeli lembaran saham pada harga yang sudah ditentukan 

oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu. Waran 

juga menjadi insentif bagi pemegang saham yang umumnya diberikan 

bersamaan dengan right issue dan tujuannya adalah agar pemegang 

saham mau menebus right issue tersebut. Waran ini lebih condong pada 

hak dan bukanlah suatu kewajiban. Investor pun boleh menebusnya dan 

setelah investor menebusnya, maka akan berubah menjadi induk tapi 

tidak diwajibkan untuk ditebus. Investor pun juga dapat menjual waran 

(hak tebus) tersebut kepada para investor lainnya yang juga ingin 

menebusnya. Jika waran tidak ditebus, maka konsekuensinya akan 

hangus. 

Perusahaan yang menerbitkan waran wajib mencatatkan sahamnya 

di bursa efek. Waran sendiri merupakan produk turunan dari saham yang 

diciptakan pertama kali oleh perusahaan Jepang di dalam bursa saham 

Swiss. Penerbitan waran oleh emiten ataupun perusahaan publik di pasar 

modal secara umum bersifat detachable. Maksudnya yaitu produk 

tersebut bisa dipisahkan dari saham induk yang sudah diterbitkan dan 

bisa diperdagangkan dalam papan tersendiri di bursa efek. Waran ini 

umumnya mirip dengan opsi dan termasuk instrumen derivatif yang 

harganya ditentukan berdasarkan instrumen lainnya (dalam hal ini 

saham). Berikut ini karakteristik waran yang diperdagangkan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang diantaranya sebagai berikut: (1) Diterbitkan 

oleh perusahaan terbuka dimana sahamnya telah tercatat di Bursa Efek 

Indonesia; (2) Pemegang hak tidak diwajibkan untuk melaksanakan 

haknya hingga masa jatuh tempo; (3) Tujuan penerbitan waran yaitu 

untuk meningkatkan modal perusahaan; (4) Masa berlaku waran adalah 6 
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bulan atau lebih sejak diterbitkan; (5) Jumlah waran yang diterbitkan dan 

yang sudah beredar tidak lebih dari 35% dari jumlah saham yang sudah 

ditempatkan dan disetor penuh; (6) Harga pelaksanaan setinggi-tingginya 

adalah 125% dari harga saham terakhir saat hari diputuskannya 

penerbitan di RUPS perusahaan tercatat. 

 

E. OPSI SAHAM 

1. Pengertian 

Opsi saham merupakan suatu perjanjian/kontrak yang 

memungkinkan para investor untuk membeli ataupun menjual saham 

dengan harga yang sudah ditentukan sebelum atau saat tanggal tertentu. 

Opsi saham bisa untuk membantu mengelola risiko serta memperkirakan 

apakah harga saham akan naik atau malah turun.  

2. Jenis-Jenis Opsi Saham 

a. Opsi Saham Karyawan atau Insentif 

Opsi ini dikeluarkan oleh perusahaan dan digunakan untuk 

memberikan insentif dan penghargaan kepada karyawan perusahaan. 

Dengan opsi ini maka karyawan memiliki hak untuk menggunakan opsi 

tersebut dan bisa digunakan ketika membeli saham di perusahaan.  

b. Exchange Traded Option (ETO) 

Opsi ini diperdagangkan seperti saham dan para investor bisa 

membeli dan menjual ETO di bursa seperti Chicago Options Exchange. 

ETO ini juga dijamin oleh clearing house, seperti Options Clearing 

Corporation. Lembaga itu bertujuan untuk menjadi perantara pembeli dan 

penjual serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sudah benar. 

c. Over the Counter Option  

Opsi ini dipersiapkan dalam memenuhi kebutuhan investor yang 

ingin meneken ketentuan kontrak non standar. Opsi ini biasanya tersedia 

hanya untuk klien institusional ataupun grosir dan tidak dapad dikliring 

melalui clearing house. Risiko terbesar dari opsi ini adalah kebangkrutan 

yang dapat menyebabkan kontrak batal. 

3. Keuntungan dan Risiko Opsi Saham 

Salah satu manfaat yang dihasilkan opsi saham yaitu kemampuan 

dalam melakukan spekulasi terkait penurunan harga saham. Apabila 

investor percaya bahwa harga saham akan jatuh, maka mereka bisa 
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memperpendek saham ataupun dengan membeli put option. Sementara 

itu keuntungan maksimum dari penerbit opsi yaitu melalui premi yang 

diperoleh ketika menjual opsi. Apabila pembeli benar dan harga saham 

naik di atas strike price, maka pembeli bisa membeli saham dengan harga 

yang terbilang lebih rendah, lalu bisa dijual untuk memperoleh 

keuntungan dengan harga pasar saat itu. Sedangkan risiko bagi pembeli 

opsi sebatas terletak pada premi yang dibayarkan untuk opsi dengan tidak 

mempedulikan seberapa banyak underlying stock bergerak. Risiko dari 

penerbit opsi bisa dikatakan jauh lebih besar. Keuntungan maksimumnya 

melalui premi yang diperoleh, namun risiko yang dihadapi tak terbatas 

karena harga saham dapat meningkat terus menerus terhadap mereka. 

Risiko bagi penerbit opsi apabila harga saham anjlok yaitu harus 

membeli saham ketika harga strike.  
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4 TEKNIK ANALISIS SAHAM 

 

 

A. TEKNIK ANALISIS FUNDAMENTAL 

Menurut Wira (2014:3) Biasanya analisis fundamental digunakan 

untuk mengetahui valuasi saham, berapa nominal rupiah saham itu layak 

dihargai. Pada prinsipnya analisis fundamental digunakan untuk 

mengetahui apakah suatu saham overvalued (mahal) atau undervalued 

(murah). 

Analisis fundamental adalah usaha untuk memperkirakan 

kesehatan dan prospek kemampuan suatu perusahaan untuk bertumbuh 

dan menghasilkan di masa depan. Dalam analisis fundamental dilakukan 

analisa terhadap faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan 

seperti kinerja laporan keuangan perusahaan pada tahun-tahun 

sebelumnya, kondisi perekonomian negara, isu dan kebijakan politik, isu 

lingkungan hidup dan faktor-faktor relevan lainnya. Biasanya analisis 

fundamental digunakan untuk investasi pada saham-saham perusahaan 

yang memiliki kinerja yang baik atau menjadi market leader dalam suatu 

sektor tertentu dengan harga saham yang relatif lebih tinggi dan biasanya 

digunakan untuk investasi jangka panjang. Pendekatan fundamental dapat 

mempengaruhi harga saham faktor-faktornya seperti penjualan, 

pertumbuhan penjualan, kebijakan deviden, RUPS, dll. Faktor-faktor 

tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor yang dapat dikendalikan 

perusahaan (jenis teknologi, biaya-biaya perusahaan) dan faktor yang 

tidak dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan (tingkat suku bunga, nilai 

tukar, inflasi). Dalam melakukan analisis fundamental, calon investor 

melihat rasio keuangan perusahaan. Secara umum rasio keuangan dapat 

dibagi menjadi 5 kategori yaitu: (1) Rasio Likuiditas: Untuk melihat 

kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya; (2) Rasio 

Aktivitas: Untuk melihat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan 

asetnya; (3) Rasio Rentabilitas: Untuk melihat besaran tingkat 

keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan; (4) Rasio Solvabilitas: 
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Untuk melihat struktur permodalan perusahaan dan kemampuannya 

dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya serta (5) Rasio Pasar: 

Untuk melihat kewajaran harga pasar perusahaan. 

 

B. TEKNIK ANALISIS TEKNIKAL 

Menurut Wira (2014:3) analisis teknikal adalah teknik yang 

menganalisa fluktuasi harga saham dalam rentang waktu tertentu. Dari 

pergerakan tersebut akan terlihat pola tertentu yang dapat dipakai sebagai 

dasar untuk melakukan pembelian dan penjualan saham.  

Analisis teknikal merupakan analisis pergerakan harga saham 

melalui data historical, yaitu harga pada saat pembukaan, harga 

penutupan, harga tertinggi, harga terendah, dan volume perdagangan. 

Analisis teknikal menyatakan bahwa harga saham mencerminkan 

informasi yang relevan yang ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu 

yang lalu yang mempunyai pola tertentu dan pola itu akan selalu berulang 

ulang, oleh karena itu investor dapat menggunakan bantuan indikator-

indikator yang terdapat di dalamnya untuk memprediksi kondisi pasar 

atau harga saham suatu emitten. Menurut Ong (2012) , ada dua indikator 

dalam analisis teknikal, yaitu lagging yang merupakan indikator yang 

terlambat dalam memberikan sinyal pergerakan. Contoh indikator ini 

seperti MA, MACD, dll. Sedangkan leading yang merupakan kebalikan 

dari lagging. Contoh indikator ini seperti RSI, stochastic. 

Fokus yang ingin dicapai dengan pendekatan analisa teknikal 

saham adalah ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga 

(price movement) jangka pendek suatu saham. Pendekatan analisis 

teknikal saham biasanya menggunakan data pasar yang telah 

dipublikasikan. Dasar dari analisis ini adalah, apabila permintaan 

meningkat dan dan penawaran turun atau tetap, maka harga akan naik 

dan sebaliknya. Tujuan analisis teknikal yaitu memperhitungkan 

penawaran dan permintaan dari saham sehingga dapat diprediksi dan 

untuk mendeteksi perilaku pasar yang dapat didentifikasi yang terjadi 

sebelumnya dan sesuai dengan indikator teknis yang digunakan untuk 

memprediksi harga yang akan datang. 

Tipe harga terpenting yang harus diperhatikan dalam analisis 

teknikal adalah harga pembukaan dan harga penutupan. Harga 
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pembukaan menjadi tolak ukur perdagangan saham pada hari itu. Harga 

penutupan menjadi tolak ukur perdagangan saham untuk esok hari. Untuk 

menentukan arah candle selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu:  

1. Candlestick Perlawanan 

Pointnya adalah ketika salah satu pihak mendominasi pasar maka 

candle akan bergerak searah. Misalnya, ketika pembeli mendominasi 

pasar maka candle akan terus searah (naik). Selama tidak ada perlawanan 

dari penjual (tidak ada penjualan yang berarti) candle yang terbentuk 

akan mengikuti arah candle sebelumnya. Hal tersebut akan terus terjadi 

sampai sebagian trader merasakan harga sudah terlalu tinggi atau sudah 

terlalu jenuh, maka munculah aksi penjualan sebagai bentuk perlawanan 

dari penjual. Salah satu penyebabnya adalah aksi profit taking. Bentuk 

perlawanan dapat dilihat pada ekor candle. Ketika perlawanan lebih besar 

dari dominasi, maka selanjutnya pihak yang melakukan perlawananlah 

yang menang dan akan terjadi pergantian dominasi pasar, sehingga trend 

akan berbalik arah.  

2. Candlestick Percepatan 

Body sebuah candle yang lebih besar dari candle sebelumnya 

menunjukkan antusiasme, maka ketika banyak trader yang berantusias 

untuk membuka posisi ini akan menghasilkan sebuah tenaga untuk 

menggerakkan market jadi searah dengan jenis antusias itu. Apalagi tidak 

ada perlawanan, maka kita bisa memprediksi candle yang akan terbentuk 

searah dengan candle yang membesar. 

3. Candlestick Perlambatan 

Kebalikan dari antusias, keraguan trader untuk membuka posisi 

menyebabkan market bergerak melambat. Keraguan ini muncul karena 

trader menilai market sudah terlalu tinggi, terlalu rendah, kondisi jenuh 

atau market berada di zona Support Resistance. tidak adanya trader yang 

membuka posisi, maka tidak ada tenaga menggerakkan market. Pada 

kondisi seperti ini, seorang investor harus bersiap-siap membuka posisi 

balik arah, karena market akan diambil alih oleh salah satu pihak.  

4. Candlestick Percobaan  

Balik arah pada posisi market yang jenuh akan ada pihak yang 

mencoba mengakhiri trend yang terjadi. Namun, kadang kala usaha itu 
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diawali dengan sebuah tes kondisi, yaitu mengetes apakah market benar-

benar bisa berbalik arah atau tidak, yang ditandai dengan ekor candle 

panjang yang berlawanan dengan arah trend yang sedang terjadi.  

5. Volume  

Volume merupakan data kedua yang paling berharga setelah harga. 

Volume ini menentukan jumlah transaksi yang diperdagangkan dalam 

pasar pada suatu periode tertentu. Volume juga dapat menggambarkan 

suatu kekuatan antara minat jual dan beli pada transaksi pasar serta untuk 

mengkonfirmasi pergerakan suatu harga di pasar. Besar kecilnya volume 

menandakan bahwa sejumlah besar pelaku pasar yang terlibat membawa 

omzet yang tinggi kepasar. Apabila volume kecil, hal tersebut 

menyatakan bahwa peserta pasar yang turut melakukan perdagangan 

jumlahnya relatif sedikit dan mencerminkan bahwa tidak ada pembeli 

atau penjual yang memiliki kepentingan yang signifikan dalam harga. 

Pada prinsipnya suatu trend naik (bullish) harus disertai dengan kenaikan 

volume, maka kenaikan trend tersebut konfirmasi dengan volumnya, 

begitu juga sebaliknya, apabila trend turun (bearish) harus disertai 

dengan penurunan volumenya. Apabila terjadi trend naik tetapi 

volumenya turun atau saat trend turun tetapi volumenya naik, maka hal 

tersebut mengindikasikan akan terjadi perubahan trend atau revelsal arah 

trend. Volume bar akan menunjukkan warna merah apabila harga 

penutupan lebih rendah atau sama dengan harga penutupan hari 

sebelumnya, dan sebaliknya volume bar akan menunjukkan warna hijau 

apabila harga penutupan lebih tinggi dari sebelumnya. 

Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data 

adalah sebagai berikut: 

1. Bollinger Bands 

Bollinger bands dibuat oleh pakar analisa teknikal bernama john 

Bollinger pada tahun 1980-an. Indikator ini merupakan derivate dari 

moving average yang dikembangkan menjadi dua garis, yaitu garis atas 

atau upper bands dan garis bawah atau lower bands. Kedua garis ini 

membatasi pergerakan saham, dengan lebih dari 90% berada di 

dalamnya.  

Parameter standar yang direkomendasikan oleh john Bollinger 

adalah 20-2. Artinya menggunakan MA 20 dengan 2 standar deviasi. 
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Dengan demikian, garis atas adalah hasil MA-20 diatambah 2SD, 

sementara garis bawah adalah hasil MA-20 dikurani 2SD. Standar deviasi 

adalah istilah untuk menunjukkan volatilitas harga, misalnya dengan 

mengukur perbedaan nilai harga penutupan dengan nilai rata-rata.  

Semakin tinggi nilai standar deviasi maka menunjukkan volatilitas 

yang semakin tinggi, yang tercermin pada semakin lebar atau 

renggangnya jarak antara garis upper bands dan lower bands. Sebaliknya, 

semakin rendah nilai standar deviasi maka menunjukkan volatilitas yang 

semakin rendah, yang tercermin pada semakin sempit jarak antara kedua 

garisnya.  

Indikator Bollinger Bands menurut (Syamsir, 2004:500) adalah 

indikator yang terdiri dari tiga garis yang dirancang untuk membuat 

sebuah zona yang dapat mencakup pergerakan harga saham dan 

membandingkan volatilitas dan harga relatif dalam satu periode analisis. 

Indikator ini dapat dihitung dengan cara :  

MB  = SMAn  

UB  = MB + (AP X SD)  

LB  = MB – (AP X SD)  

Keterangan,  

MB  = Middle Band  

UB  = Upper Band  

LB  = Lower Band  

AP  = Angka Pengganda (2)  

SD  = Standar Deviasi  

SMA = Simple Moving Average 

a. Overbought dan Oversold 

Salah satu fungsi pokok Bollinger bands adalah untuk mendeteksi 

overbought dan oversold. Pergerakan saham di luar garis atas 

menandakan kondisi overbought. Kemudian, pergerakan saham di luar 

garis bawah menunjukkan kondisi oversold. Sinyal beli terjadi apabila 

saham sedang berada dalam kondisi oversold. Dan sinyal jual tejadi 

apabila saham sedang berada dalam kondisi overbought. 
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Gambar 4.1 Indikator Bollinger Bands dalam Chartnexus 

Sinyal oversold dan overbought menjadi kurang valid jika harga bergerak 

pada tren yang kuat, baik tren naik (bullish) atau tren turun (bearish).  

b. Strong Trend 

Bolinger bands dapat digunakan untuk menandakan tren kuat yang 

sedang berlangsung. Hal ini apabila pergerakan harga berada pada bagian 

paruh atas dari Bollinger bands. Dimana MA-20 (garis tengah Bollinger 

bands) bertindak sebagai support dari trend pergerakan harga. 

 

Gambar 4.2 Strong Trend dalam Indikator Bollinger Bands 
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c. Breakouts 

Bollinger bands menghasilkan sinyal beli apabila harga menembus 

keluar (ke atas) dari garis upper bands dan disertai dengan penembusan 

resistance. Sebaliknya, sinyal jual terjadi apabila harga menembus keluar 

(ke bawah) garis lower bands dengan disertai penembusan support, 

dimana sebelumnya terjadi fase konsolidasi (sideways). Saat konsolidasi 

tersebut Bollinger bands mengalamai penyempitan atau volatilitasnya 

menurun.  

 

Gambar 4.3 Breakout dalam Indikator Bollinger Bands 

2. Moving Average 

Gambar 4.4 Indikator Moving Average 

Moving Average merupakan salah satu indikator tren yang cukup 

popular. Indikator ini “memperhalus” pergerakan harga dalam rentang 
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waktu tertentu, sehingga anda dipermudah untuk mengenali tren atau 

arah pergerakan harga saham secara umum.  

Gambar diatas adalah grafik indikator MA. Garis berwarna merah 

adalah salah satu contoh indikator moving average yang memiliki periode 

20 (MA 20). Hal tersebut berarti bahwa indikator tersebut mengambil 

data harga dari 20 candlestick terakhir, lalu menggambarkannya sebagai 

garis yang dilihat. Standar harga yang digunakan biasanya adalah harga 

penutupan (close price), namun terdapat beberapa metode yang 

menggunakan harga open, high, ataupun low.  

Dari grafik yang ditunjukkan oleh indikator MA dapat dilihat trend 

yang sedang berlangsung. Jika harga pada umumnya berada di bawah 

MA, maka trend pada saat itu adalah downtrend. Sebaliknya, jika harga 

secara umum bergerak di atas garis MA, maka tren saat itu adalah 

uptrend. Semakin curam kemiringan MA, maka hal tersebut berarti 

bahwa tren yang terjadi akan semakin kuat.  

MA dapat berfungsi sebagai support dan resistance; dynamic 

support and resistance, dinamakan demikian karena ia bergerak sesuai 

dengan pergerakan harga. Pada saat uptrend, MA berfungsi sebagai 

support. Kemudian sebaliknya pada saat downtrend, MA berfungsi 

sebagai resistance. Dalam menggunakan MA dapat memperhatikan 

beberapa hal yaitu: Beli ketika chart harga memotong ke atas garis MA, 

Jual ketika chart harga memotong ke bawah garis MA dan Moving 

Average Convergen Divergence (MACD).  

MACD merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh 

banyak trader. Pembuat indikator ini adalah Gerard Appel pada tahun 

1960-an. MACD merupakan akraonim dari Moving Average 

Convergence Divergence. Kegunaan MACD adalah untuk memprediksi 

peralihan trend an perubahan momentum. Pada indikator MACD tampak 

osilator yang dibagi menjadi dua bagian yang tidak memiliki limit 

terendah maupun tertinggi; terdapat histogram yang dipisahkan oleh garis 

level 0; serta dua buah garis yang disebut dengan garis MACD dan garis 

sinyal. 

Indikator MACD dibentuk dengan menilai korelasi antara dua 

Exponential Moving Average yang berbeda periode waktunya. 

Kombinasi EMA yang umum digunakan adalah EMA-26 dan EMA-12. 
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Garis MACD merupakan selisih dari dua EMA diatas yang menggunakan 

harga penutupan saham (closing price). Sedangkan garis sinyal 

cenderung lebih lambat dari garis MACD. Garis sinyal memiliki periode 

yang paling pendek, umumnya dipakai periode 9 hari, sesuai 

rekomendasi pembuatnya. 

Gambar 4.5 Indikator Moving Average dalam Chartnexus 

MACD adalah metode analisis teknik modern yang dikembangkan 

oleh Gerald Apple. Para analisis teknikal menyatakan bahwa MACD 

merupakan indikator yang mudah diaplikasikan dan sangat efektif, serta 

sangat mempermudah investor untuk menentukan arah suatu trend. 

MACD merupakan indikator yang membutuhkan kebiasaan atau juga 

kejelian dalam mengamati pergerakan grafik harga saham. 

MACD merupakan indikator pengikut gejala (trend following) dan 

dirancang untuk mengindetifikasi perubahan gejala (trend), dan 

umumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam kondisi pasar 

yang bergejolak. Tiga bentuk dari sinyal perdagangan dapat diperoleh 

dari yaitu: Garis MACD yang melintasi garis sinyal, Garis MACD yang 

melintasi nol serta Perbedaan antara harga dan tingkat MACD.  

Perlintasan sinyal merupakan aturan perdagangan biasa dimana ini 

adalah merupakan sinyal beli apabila MACD melintas keatas menembus 

garis sinyal atau menjadi sinyal jual apabila MACD melintas kebawah. 

Perlintasan ini dapat sering terjadi sehingga penelitian lainnya harus 

dilakukan guna memastikan sinyal beli dan jual. 
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Histogram menunjukkan saat terjadi penelitian, sewaktu garis 

MACD melintasi menembus angka nol pada histogram maka dapat 

dikatakan bahwa MACD telah menembus garis sinyal. Histogram ini 

juga dapat membantu pencerminan sewaktu dua garis datang bersamaan, 

sehingga histogram yang jatuh dapat menjadi pertanda bahwa terjadinya 

perlintasan bisa saja mendekati. 

Perbedaan positif antara MACD dan harga timbul sewaktu harga 

membentuk suatu harga jual terendah baru, tetapi MACD tidak 

membentuk suatu titik rendah yang baru. Ini dapat diartikan bahwa pasar 

cenderung naik (Bullish) dimana gejala penurunan sudah mendekati. 

Perbedaan negative adalah serupa, dimana harga beranjak naik namun 

MACD tidak naik setinggi sebelumnya maka ini diartikan bahwa pasar 

jatuh (Bearish). 

Mungkin bagi investor yang sudah lama terjun langsung dalam 

perdagangan saham dengan menggunakan indikator yang sejenis akan 

sangat membantu dikarenakan mereka hanya cukup membinasakan diri 

dengan perkembangan grafik MACD, dan bagi investor yang masih 

awam hal ini merupakan sebuah kendala, dan untuk mengatasi sebuah 

kendala dari MACD maka investor lebih baik mengkombinasikan 

MACD dengan indikator lainnya untuk mempermudah dalam 

menentukan kapan terjadinya trend reversal. 

Tanda-tanda untuk menjual atau membeli saham yang ditunjukkan 

oleh MACD ketika kedua garis grafik MACD saling berpotongan. 

Seperti garis yang bergerak cepat milik MACD yang bergerak keatas dan 

memotong garis yang lebih lambat sebagai sebuah tanda atau indikasi 

untuk membeli saham bagi para investor, dan sebaliknya bila garis 

MACD bergerak kebawah dan memotong garis yang lebih lambat maka 

hal ini merupakan sebuah tanda atau indikasi jual bagi para investor.  

Dalam MACD akan terjadi dua kemungkinan, yaitu: (1) Golden 

Cross, artinya jika garis biru (MACD) dari bawah berpotongan mengarah 

keatas dengan garis sinyal merah artinya kita harus bersiap-siap untuk 

membeli dan (2) Death Cross, artinya jika garis biru (MACD) dari atas 

berpotongan mengarah kebawah bertemu dengan garis merah (sinyal) 

artinya kita harus bersiap-siap untuk menjual saham tersebut. 
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Jadi intinya adalah, penggunaan indikator MACD ini digunakan 

untuk membantu para trader memutuskan transaksi jual beli saham 

adalah dengan mempertimbangkan garis golden cross dan death cross, 

garis golden cross pertanda bahwa saham tersebut akan naik harganya. 

Sebaliknya, seorang trader sebaiknya menjual sahamnya ketika akan 

terjadi death cross, karena ini menandakan saham tersebut harganya akan 

turun dan tidak akan memberikan keuntungan.  

MACD memiliki dua garis utama, garis pertama adalah garis 

indikator MACD (selisih moving average). Periode yang umum 

digunakan adalah 26 hari dan 12 hari serta 9 hari untuk sinyal. Kita 

mengenal MACD dibagi menjadi dua area negative dengan sumbu 

berhorizontal 0 atau berada diarea positif, maka market ada dalam 

kondisi bullish. Dan jika garis-garis MACD berada dibawah garis 

horizontal 0 atau berada diarea negative, maka market ada dalam kondisi 

bearish. 

a. Oversold 

1) Garis macd dan garis signal berada di bawah 0  

2) Histogram menunjukkan arah yang semakin kecil atau mendekati 

nol , jangan saat histogramnya masih panjang dibawah 0, itu akan 

lama (dilanjutkan poin c) 

3) Sinyal beli terjadi saat histogram pertama berada di atas titik nol, 

setelah sebelumnya bernilai negatif. 

4) Garis macd mau memotong garis signal dan berada di bawah 0, 

atau beberapa waktu sebelum golden cross 

5) Garis macd memotong garis signal dari bawah ke atas (golden 

cross) 

b. Overbought 

1) Garis macd dan garis signal berada di atas 0 

2) Garis macd memotong garis sinyal dari atas kebawah (death cross) 

3) Histogram pertama berada di bawah titik nol, setelah sebelummya 

nilainya positif. 

4) Garis macd mau memotong garis signal dari atas, dan di atas 0, 

maka itu standby untuk dijual. 

 

 



 

58 

3. Relative Strength Index (RSI) 

RSI bergerak dalam rentang 0 sampai dengan 100. Ketika 

pergerakan di atas level 70 maka dianggap overbought, sedangkan 

apabila pergerakan di bawah level 30 maka dianggap oversold. Apabila 

pergerakan berada antara level 30 dan level 70, maka dapat dianggap area 

wait and see.  

Gambar 4.6 Indikator RSI dalam Chartnexus 

Ketika garis RSI mendekati atau sudah menembus angka 30, hal 

tersebut memberikan sinyal sedang ada kejenuhan dalam menjual 

(oversold), maka investor disarankan membeli saham tersebut dan 

sebagai penguat sinyal beli pastikan terdapat candlestick bullish ketika 

RSI lepas dari area oversold. Sedangkan garis RSI mendekati atau sudah 

menembus RSI 70 maka hal ini memberikan sinyal jika sedang terjadi 

kejenuhan dalam membeli (overbought) maka investor disarankan untuk 

menjual saham tersebut. Kemudian untuk memperkuat sinyal jual maka 

harus dipastikan juga jika terdapat candlestick bearish ketika RSI lepas 

dari area overbought. Hal ini cukup akurat bila kondisi pergerakan pasar 

sedang ranging atau sideways. 

Namun perlu diketahui jika kondisi pasar sedang trending dengan 

kuat, maka kondisi overbought dan oversold cenderung salah dan sangat 

tidak akurat karena RSI merupakan indikator lagging. RSI tidak cocok 

diterapkan pada kondisi pasar yang sedang trending, maka untuk 

menghindari sinyal palsu, bisa mengkombinasikan RSI dengan indikator 
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yang berkarakteristik leading yakni MACD yang menunjukkan arah dan 

kekuatan trend.  

Untuk mengurangi false signal, analisis teknikal membutuhkan 

indikator kombinasi. Menurut Syamsir (2004:510) indikator Bollinger 

Bands cocok dikombinasikan dengan indikator Relative Strength Index 

(RSI). Menurut Sulistiawan dan Liliana (2007:108) RSI dibentuk untuk 

menghitung perbandingan antara daya Tarik kenaikan dan penurunan 

dengan angka 1-100 yang memberi informasi overbought (jenuh beli) dan 

oversold (jenuh jual). Menurut Heyden (2004:5). RSI dapat dihitung 

dengan formulasi berikut: 

RSI  = 100 – (100/1+RS) 

RS  = average n gain/average n loss.  

Relative Strength Index digunakan untuk menghitung perbandingan 

antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga, nilai dari indikator ini 

berada dalam rentang 0 s.d 100. Dengan indikator Relative Strength 

Index ini investor dapat mengetahui apakah suatu harga sudah 

overbought atau oversold. Dimana Overbought yaitu garis indikator 

relative strength index berada di atas 70%. Pada kondisi tersebut 

menunjukkan sinyal jual saham. Oversold yaitu Garis indikator relative 

strength index berada di bawah 30%. Pada kondisi tersebut menunjukkan 

sinyal beli saham. 

4. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi didasarkan pada hasil dari analisis teknikal 

dari suatu perusahaan. Apabila hasil teknikal positif maka akan 

direkomendasikan keputusan untuk berinvestasi pada saat tanggal 

dilakukan analisis teknikal, begitu pula sebaliknya. 

 

C. PENERAPAN ANALISIS TEKNIKAL SAHAM LQ45 MASA 

PANDEMI COVID-19 

1. Penerapan Analisis Teknikal pada Saham LQ45 Sektor 

Perbankan 

a. Saham BBCA Menggunakan Indikator Bolinger Band, MACD, dan 

RSI 
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Gambar 4.7 Analisis Saham BBCA 

Grafik harga saham di atas adalah saham BBCA (Bank Central Asia) 

yang diamati dari tanggal 1 januari hingga berakhir pada pergerakan 

saham pada tanggal 10 juli 2020. Dengan menggunakan aplikasi 

chartnexus, indikator yang digunakan seperti tampak pada gambar, untuk 

indikator teratas adalah indikator Bollinger Bands, kemudian yang tengah 

adalah indikator MACD, dan terakhir grafik yang paling bawah 

merupakan pergerakan harga saham BBCA yang digambarkan oleh 

indikator RSI.  

1) Bollinger bands 

Pada indikator bolinger band ini digunakan parameter MA 20 

dengan 2 standar deviasi. Dengan demikian, garis atas adalah hasil MA-

20 ditambah 2SD. Sementara itu, garis bawah adalah hasil MA-20 

dikurangi 2SD. Standar deviasi adalah istilah untuk menunjukkan 

volatilitas harga. Misalnya, dengan mengukur perbedaan nilai harga 

penutupan dengan nilai rata-rata. Semakin tinggi nilai standar deviasi 

maka menunjukkan volatilitasnya semakin tinggi, yang tercermin pada 

semakin lebar atau renggangnya jarak antara garias upper bands dan 

lower bands. Sebaliknya, semakin rendah nilai standar deviasi maka 

menunjukkan volatilitas yang semakin rendah pula, yang tercermin pada 

semakin sempit jarak antara kedua garisnya.  
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Pada grafik di atas dapat dilihat jika garis upper band dan lower 

band pada tanggal 29-6 juli 2020 jaraknya sempit antara kedua garisnya, 

kemudian pada tanggal 6 juli hingga berakhir di 10 juli 2020 garis upper 

dan lower bands saling menjauh dan melebar. Hal ini dapat diartikan jika 

tanggal 6 hingga 10 juli 2020 volatilitas pergerakan harga saham BBCA 

semakin tinggi. 

Tren menguat juga dapat dilihat dari pergerakan harga saham 

BBCA sekitar tanggal 28 Juni hingga 10 Juli 2020. Trend menguat atau 

strong trend dapat diamati ketika pergerakan harga saham berada pada 

bagian paruh atas dari Bollinger bands. Hal ini terjadi ketika MA-20 

(garis tengah Bollinger bands) bertindak sebagai Support dari tren 

pergerakan harga.  

Pada tanggal 10 Juli 2020 candle stick menembus garis upper 

band. Shadow atas dan sebagian body dari candlestick sudah berada 

diluar garis upper band. Pada saham bbca ini, shadow dan sebagian body 

candlestick telah keluar dari garis upper, untuk itu sudah dapat dikatakan 

kondisi overbought, dan investor dapat mengambil persiapan untuk 

menjual saham mereka.  

Sinyal jual saham BBCA juga dapat terlihat sudah dimulai sejak 

tanggal 8 Juli 2020 dimana terjadi breakout. Sinyal jual pada breakouts 

terjadi apabila harga menembus keluar (ke atas) dari upper band dan 

disertai dengan penembusan resistance. Pada saham BBCA tanggal 8 Juli 

2020 tersebut telah menembus garis upper dan terjadi penembusan 

resistance. Sehingga dapat dikatakan sinyal jual sudah terjadi sejak 

tanggal 8 Juli 2020. Sinyal jual memberitahukan kepada investor untuk 

dapat menjual saham. 

2) MACD 

Analisis menggunakan MACD menggunakan dua garis yaitu garis 

MACD dan garis signal serta histogram. Disini indikator MACD yang 

digunakan adalah dengan time frame setting 26,12. Data diamati dari 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020.  

Pada indikator MACD, sinyal beli terjadi apabila garis MACD 

telah memotong garis signal dari bawah menuju ke atas. Kondisi ini 

disebut dengan golden cross. Golden cross menunjukkan bahwa harga 

saham akan bergerak naik. Sinyal beli terjadi pada saat ini. Namun, 
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keputusan untuk membeli saham yang diserahkan kepada investor akan 

lebih baik diambil ketika sesaat sebelum golden cross atau tepat pada saat 

golden cross. Posisi histogram juga mengarah ke perpotongan garis macd 

dan signal (tidak bertolak belakang). 

Sedangkan sinyal jual terjadi apabila garis MACD memotong garis 

signal dari atas menuju ke bawah. Kondisi ini dinamakan sebagai death 

cross. Deathcross menunjukkan bahwa harga saham akan bergerak turun. 

Sinyal jual yang bagus atau keputusan menjual saham yang dilakukan 

investor yang bagus adalah sesaat sebelum death cross atau tepat pada 

saat deathcross.  

Pada kondisi saham BBCA tanggal 10 Juli 2020 terakhir 

pengamatan, melihat indikator MACD, dapat diihat bahwa garis MACD 

(biru) sudah berada di atas garis signal (merah) dan tidak berpotongan. 

Hal ini menunjukkan bahw saham pada saat ini berada dalam posisi wait 

and see, artinya ditunggu dan dilihat saja. 

Garis MACD belum menyentuh garis signal, maka masih mungkin 

jika harga akan masih terus naik, sehingga apabila investor menjual pada 

saat tersebut maka tidak akan memperoleh keuntungan maksimum karena 

masih ada kemungkinan harga untuk naik dan dapat memberikan capital 

gain yang lebih besar. 

Begitu pula dari sisi pembeli, garis MACD sudah berada di atas 

garis signal, maka momentum untuk membeli saham telah terlewat. 

Harga saham sudah terlanjur tinggi. Jadi, dapat disimpulkan kondisi wait 

and see ini investor tidak membeli atau menjual saham dan menunggu 

momentum berikutnya yang tepat. 

Pada tanggal 10 Juli, posisi histogram pada indikator MACD juga 

searah dengan arah garis MACD dan garis signal, yakni dua garis 

menunjukkan arah ke atas, dan histogram juga bernilai positif atau di atas 

0. Hal ini menandakan trend bullish sedang terjadi. 

Apabila diamati secara keseluruhan, trend pergerakan harga saham 

BBCA cenderung positif yakni ketika garis MACD dan garis signal naik 

maka diikuti dengan histogram yang berada di atas 0. Sebaliknya, ketika 

garis MACD dan garis signal turun maka diikuti pula dengan histogram 

yang berada di bawah 0. Jadi trend reversal jarang terjadi pada 
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pergerakan saham BBCA ini yang ditandakan dengan pergerakan 

berbalik arah antara dua garis dalam indikator dengan histogram. 

Ringkasan golden cross dan death cross saham BBCA selama 

periode pengamatan mulai Januari hingga tanggal 10 Juli 2020 adalah 

sebagai berikut: death cross terjadi pada tanggal 8 Januari, 20 April, 14 

Mei, dan 18 Juni 2020. Sedangkan golden cross sepanjang pengamatan 

terjadi pada tanggal 7 Februari, 27 Maret, 30 April, 27 Mei, dan 24 Juni 

2020. 

3) RSI 

Relative Strength Index (RSI) digunakan untuk menghitung 

perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Nilainya 

berkisar antara 0-100%. Dengan RSI, investor dapat mengetahui apakah 

suatu harga sudah overbought atau oversold. Dalam analisis ini, RSI yang 

digunakan adalah length 14. Rentang waktu yang dijadikan acuan mulai 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020. 

Grafik di atas menunjukkan RSI pada harga saham BBCA, yakni 

pada bagian akhir dari grafik dalam chartnexus. 

Secara umum pergerakan harga saham BBCA mulai bulan Januari 

2020 hingga tanggal 9 April 2020 mengalami penurunan dan wait and 

see. Kemudian pada pertengahan April sempat menembus di atas angka 

70% namun kemudian kembali turun dan berada dalam rentang 30-70% 

atau dapat dibilang berada dalam posisi wait and see hingga tanggal 8 

Juni 2020. 

Pada tanggal 3,7, dan 14 Januari, posisi RSI saham BBCA berada 

di area titik jenuh beli. Kemudian, pada tanggal 3 Februari dan 2 Maret 

berada di bawah RSI 30% atau berada di titik jenuh jual. Dilanjutkan 

tanggal 6 sampai 24 Maret masih berada di area oversold.  

Selanjutnya pada tanggal 9, dilanjutkan tanggal 13 sampai 15 April 

mengalami kenaikan dan berada di area titik jenuh beli atau overbought. 

Namun pada tanggal 24 hingga 29 April kembali turun dan merupakan 

momentum untuk membeli lagi saham BBNI karena berada di bawah RSI 

30%. Pada bulan April cukup volatile jika diamati menggunakan 

indikator RSI. 

Tanggal 9 hingga 15 Juni 2020 RSI saham BBCA berada dalam 

posisi overbought atau di atas 70%. Kemudian tangga 16 Juni hingga 7 
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Juli kembali dalam posisi wait and see. Atau dapat dikatakan jika 

overbought terakhir terjadi pada RSI 77,1% tanggal 12 Juni 2020. Dan 

oversold terakhir di angka 28,9% pada tanggal 30 April 2020. 

RSI saham BBCA naik di atas angka 70% mulai tanggal 8 hingga 

10 Juli 2020. Pada akhir pengamatan tanggal 10 Juli 2020, saham BBCA 

berada dalam posisi overbought. Sinyal jual terjadi pada tanggal ini. 

Investor disarankan untuk menjual atau bersiap-siap menjual saham 

BBCA mereka pada tanggal ini. Kemungkinan harga masih naik tetap 

ada mengingat arah garis RSI adalah naik ke atas. Jika investor ingin 

mengambil resiko lebih dan menunggu harga naik lagi maka bisa bersiap-

siap dan menjual di hari berikutnya. 

Dari hasil analisis pergerakan harga saham BBCA menggunakan 

indikator Bollinger bands, moving average convergence divergence, dan 

relative strength index, pada akhir tanggal 10 Juli 2020 menunjukkan 

hasil yang berbeda. 

Pada indikator Bollinger bands, candlestick berada di atas upper 

band, menunjukkan trend naik. Dengan volatilitas yang cenderung akan 

tinggi karena arah upper dan lower bands menjauh pada tanggal 10 Juli 

2020. Pada indikator Bollinger band breakout terjadi pada tanggal 8 Juli 

2020 dimana sinyal jual terjadi. Namun, pada tanggal 10 Juli 2020 

candlestick masih berada di atas upper band. Ini artinya pada tanggal 10 

Juli investor masih dapat menjual saham BBCA nya. 

Hasil berbeda ditunjukkan oleh indikator MACD. Sebagai lagging 

indikator, MACD tidak menunjukkan sinyal jual dan sinyal beli. Garis 

indikator MACD berada di atas garis signal dan belum memotong ke 

bawah garis signal. Hal ini berarti sinyal jual belum terjadi jika diamati 

dengan indikator MACD. 

Meski indikator MACD tidak menunjukkan sinyal jual. Namun 

RSI berada jauh di atas 70% atau berada di area titik jenuh beli. Dimana 

hal ini berarti RSI menunjukkan sinyal jual dari saham BBCA pada 

tanggal 10 Juli 2020. 

Dapat disimpulkan sinyal jual telah ditunjukkan oleh dua indikator 

yakni indikator Bollinger bands sebagai lagging indicator dan indikator 

RSI sebagai leading indikator. 
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Dalam analisis teknikal saham, penggunaan indikator yang tepat 

sangat penting bagi investor untuk mendapatkan gain yang diharapkan. 

Supaya tepat keputusan membeli, menjual, atau membiarkan sahamnya. 

Akan tetapi, sinyal yang diberikan oleh setiap masing-masing indikator 

tersebut tidak selalu menunjukkan hasil atau sinyal yang serupa. Oleh 

karena itu, dengan menggunakan tiga indikator ini diharapkan investor 

dapat mengambil keputusan yang lebih akurat dan menghindari risiko 

risiko yang mungkin terjadi. 

b. Saham BBNI Menggunakan Indikator Bolinger Band, MACD, dan 

RSI 

Gambar 4.8 Analisis Saham BBNI 

Grafik harga saham di atas adalah saham BBNI (Bank Negara 

Indonesia (persero)) yang diamati dari tanggal 1 januari hingga berakhir 

pada pergerakan saham pada tanggal 10 juli 2020. Dengan menggunakan 

aplikasi chartnexus, indikator yang digunakan seperti tampak pada 

gambar, untuk indikator teratas adalah indikator Bollinger Bands, 

kemudian yang tengah adalah indikator MACD, dan terakhir grafik yang 

paling bawah merupakan pergerakan harga saham BBNI yang 

digambarkan oleh indikator RSI.  

1) Bollinger Bands 

Pada indikator bolinger band ini digunakan parameter MA 20 

dengan 2 standar deviasi. Upper bands atau garis atas adalah hasil MA-

20 ditambah 2SD. Sementara itu, garis bawah adalah hasil MA-20 
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dikurangi 2SD. Standar deviasi adalah istilah untuk menunjukkan 

volatilitas harga. Misalnya, dengan mengukur perbedaan nilai harga 

penutupan dengan nilai rata-rata. Semakin tinggi nilai standar deviasi 

maka menunjukkan volatilitasnya semakin tinggi, yang tercermin pada 

semakin lebar atau renggangnya jarak antara garis upper bands dan lower 

bands. Sebaliknya, semakin rendah nilai standar deviasi maka 

menunjukkan volatilitas yang semakin rendah pula, yang tercermin pada 

semakin sempit jarak antara kedua garisnya.  

Pada grafik di atas dapat dilihat jika garis upper band dan lower 

band membentuk jarak yang sempit (sideways) mulai tanggal 20 Mei 

hingga 2 Juni 2020. Kemudian dilanjutkan tanggal 2 Juni hingga tanggal 

22 Juni mulai saling berjauhan. Dan tanggal 23 juni hingga 10 Juli mulai 

kembali menyatu dan berdekatan. Hal ini berarti volatilitas harga saham 

BBNI sempat rendah volatilitasnya pada tanggal 20 Mei-2 Juni 2020, 

kemudian mulai meninggi pada tanggal 2-22 Juni 2020, dan kembali 

pada volatilitas yang rendah pada tanggal 23 Juni hingga 10 Juli 2020. 

Tren menguat juga dapat dilihat dari pergerakan harga saham 

BBNI pada tanggal 2 Juni hingga 10 Juli 2020. Trend menguat atau 

strong trend dapat diamati ketika pergerakan harga saham berada pada 

bagian paruh atas dari Bollinger bands. Hal ini terjadi ketika MA-20 

(garis tengah Bollinger bands) bertindak sebagai Support dari tren 

pergerakan harga.  

Breakouts terjadi pada pergerakan saham BBNI pada tanggal 8 

Juni ketika harga saham menembus resistance dan diikuti pergerakan 

keluar dari upper bands. Ketika terjadi penembusan resistance dimana 

harga menembus upper bands, maka saat itulah terjadi sinyal jual, atau 

artinya investor dapat disarankan untuk menjual sahamnya. 

Pada tanggal 10 Juli 2020, candlestick dari saham BBNI tidak 

menyentuh garis upper band, akan tetapi berada di bawahnya. Dilihat dari 

pergerakan ini dapat disimpulkan jika overbought atau sinyal jual tidak 

terjadi pada tanggal tersebut. Namun, berbeda dengan sehari sebelumnya 

pada tanggal 9 Juli 2020, shadow dari candlestick bagian atas menyentuh 

garis upper band, dengan demikian investor dapat mempertimbangkan 

untuk menjual sahamnya pada tanggal 9 Juli 2020 dan bukan tanggal 10 

Juli 2020. 
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Sinyal beli atau jual dari saham BBNI sejak tanggal 6 sampai 

dengan 10 Juli 2020 belum terlihat karena tidak ada breakouts dan secara 

keseluruhan tidak ada candlestick saham yang menyentuh upper ataupun 

lower bands. Posisi harga saham BBNI tanggal 6-10 Juli dapat dikatakan 

untuk “wait and see” atau “hold”. 

2) MACD 

Pada indikator MACD tampak osilator yang dibagi menjadi dua 

bagian yang tidak mempunyai limit terendah maupun tertinggi. Terdapat 

juga histogram yang dipisahkan oleh garis level 0; serta dua buah garis 

yang disebut dengan garis MACD dan garis signal. 

Indikator MACD dibentuk dengan menilai korelasi antara dua 

EMA (exponential moving average) yang berbeda periode waktunya. 

Kombinasi EMA yang umum digunakan adalah EMA 26 dan EMA 12. 

Garis MACD merupakan selisih dari dua EMA di atas yang 

menggunakan harga penutupan. Sedangkan garis signal yang lebih 

lambat dibandingkan garis MACD adalah MA dari MACD itu sendiri. 

Garis signal ini umumnya memiliki periode paling pendek, yakni periode 

9 hari seperti yang dipakai dalam analisis ini. 

Analisis menggunakan MACD menggunakan dua garis yaitu garis 

MACD dan garis signal serta histogram. Disini indikator MACD yang 

digunakan adalah dengan time frame setting 26,12. Data diamati dari 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020.  

Pada indikator MACD, sinyal beli terjadi apabila garis MACD 

telah memotong garis signal dari bawah menuju ke atas. Kondisi ini 

disebut dengan golden cross. Golden cross menunjukkan bahwa harga 

saham akan bergerak naik. Sinyal beli terjadi pada saat ini. Namun, 

keputusan untuk membeli saham yang diserahkan kepada investor akan 

lebih baik diambil ketika sesaat sebelum golden cross atau tepat pada saat 

golden cross. Posisi histogram juga mengarah ke perpotongan garis macd 

dan signal (tidak bertolak belakang). 

Sebaliknya, sinyal jual terjadi apabila garis MACD memotong 

garis signal dari atas menuju ke bawah. Kondisi ini dinamakan sebagai 

death cross. Death cross menunjukkan bahwa harga saham akan 

bergerak turun. Sinyal jual yang bagus atau keputusan menjual saham 
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yang dilakukan investor yang bagus adalah sesaat sebelum death cross 

atau tepat pada saat death cross.  

Sinyal beli atau jual juga dapat diamati dari histogram. Sinyal beli 

atau golden cross terjadi saat histogram pertama berada di atas titik nol, 

setelah sebelumnya bernilai negative. Sebaliknya, sinyal jual atau death 

cross terjadi saat histogram pertama berada di bawah titik nol, setelah 

sebelumnya bernilai positif.  

Sinyal bullish dan bearish juga dihasilkan dari divergence, yaitu 

perbedaan pergerakan antara saham dan garis indikator. Jika pergerakan 

harga menurun sementara garis MACD menguat, maka mengindikasikan 

sinyal bullish. Sebaliknya, bila pergerakan harga menguat, sementara 

MACD melemah, maka mengindikasikan sinyal bearish.  

Pada kondisi saham BBNI, golden cross terakhir terjadi mendekati 

akhir pengamatan yakni pada tanggal 8 Juli 2020. Sinyal beli terjadi pada 

tanggal tersebut karena selain didukung dari perpotongan garis MACD 

dan garis signal ke arah atas, didukung pula dengan posisi histogram 

yang berada di atas titik nol setelah sebelumnya pada tanggal 1 s.d 7 Juli 

mayoritas berada di bawah nol (bernilai negative). 

Sementara itu, pada tanggal 10 Juli 2020, posisi garis MACD telah 

berada di bawah garis signal, dan sudah terlambat untuk membeli saham 

BBNI pada posisi ini. Pada tanggal ini posisi histogram berada di bawah 

nol, meski demikian belum dapat diprediksi sinyal bullish atau bearish 

melalui pengamatan pada histogram karena harga saham dan garis 

indikator searah yakni sama-sama menurun (dengan perbedaan 

penurunan yang tidak terlalu signifikan dari tanggal sebelumnya). 

Jika di amati pergerakan dari garis MACD dan garis signal. Kedua 

garis ini mulai terjadi death cross pada tanggal 23 Juni 2020 dan stabil 

saling berhimpit hingga tanggal 9 Juli 2020. Jika dikaitkan dengan 

melihat indikator Bollinger band, volatilitas harga saham rendah jadi 

kemungkinan harga untuk berubah dengan rentang yang tinggi akan 

minim terjadi, hal ini juga ditunjukkan pada indikator MACD dimana 

kedua garisnya masih saling berhimpit atau membentuk jarak yang 

sempit hingga tanggal 10 Juli 2020. 

Ringkasan golden cross dan death cross saham BBNI selama 

periode pengamatan mulai Januari hingga tanggal 10 Juli 2020 adalah 
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sebagai berikut: death cross terjadi pada tanggal 26 Februari, 14 Mei, dan 

23 Juni 2020. Sedangkan golden cross sepanjang pengamatan terjadi 

pada tanggal 9 Januari, 5 dan 13 Februari, 31 Maret, dan 18 Mei 2020. 

3) RSI 

Relative Strength Index (RSI) digunakan untuk menghitung 

perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Nilainya 

berkisar antara 0-100%. Dengan RSI, investor dapat mengetahui apakah 

suatu harga sudah overbought atau oversold. Dalam analisis ini, RSI yang 

digunakan adalah length 14. Rentang waktu yang dijadikan acuan mulai 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020. Grafik di atas menunjukkan 

RSI pada harga saham BBNI, yakni pada bagian akhir dari grafik dalam 

chartnexus. 

Secara umum pergerakan harga saham BBNI mulai bulan Januari 

hingga tanggal 14 Mei 2020 jika dilihat pada indikator RSI berada dalam 

kondisi wait and see, yakni berada dalam rentang 30% hingga 70%. 

Kemudian sempat turun dan mencapai angka 25,7% pada tanggal 15 Mei 

2020, atau berada dalam kondisi oversold. Namun, tanggal 18 Mei 

sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 kembali berada dalam posisi wait and 

see. 

Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni hingga tanggal 11 Juni atau 

selama 7 hari garis RSI saham BBNI berada di atas persentase 70 atau 

dikatakan dalam kondisi overbought (titik jenuh beli). Kemudian tanggal 

12 Juni hingga terakhir pengamatan tanggal 10 Juli, kondisi RSI saham 

BBNI berada dalam rentang 30 hingga 70% atau berada dalam kondisi 

wait and see. Secara singkat dapat dikatakan jika kondisi overbought 

saham BBNI terakhir adalah tangga 9 Juni 2020 pada angka 87,9%. Dan 

kondisi titik jenuh jual (oversold) terakhir adalah tanggal 15 Mei 2020 

yakni pada angka 27,9%. 

Tanggal 10 Juli 2020, persentase RSI berada pada angka 57,9%. 

Hal ini berarti bukan merupakan titik oversold maupun overbought. 

Investor tidak disarankan untuk menjual atau membeli saham 

BBNI,karena ada kemungkinan saham akan naik maupun turun. 

Sehingga jika mereka membeli pada saat ini, kemungkinan yang terjadi 

adalah mereka akan rugi atau mereka tidak akan mendapatkan 

keuntungan maksimal. 
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Dari hasil analisis pergerakan harga saham BBNI menggunakan 

indikator Bollinger bands, moving average convergence divergence, dan 

relative strength index, pada akhir tanggal 10 Juli 2020 menunjukkan 

hasil yang sama. Kondisi wait and see tergambar pada ketiga indikator. 

Pada indikator Bollinger bands, volatilitas harga BBNI rendah. Artinya 

tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam waktu dekat. Garis 

upper dan lower juga membentuk jarak yang sempit dan searah (tidak ke 

atas atau ke bawah). Juga tidak ada breakout yang terjadi. Kemudian 

candlestick terakhir juga dikuasai seller namun masih sama jaraknya 

dengan candlestick hari sebelumnya. Hal ini memperkuat kondisi saham 

BBNI akan relatif stabil pada tanggal 10 Juli dan beberapa hari ke depan. 

Kondisi serupa juga dapat di amati dengan indikator MACD. Garis 

MACD dan garis signal menyatu dan berada di atas nol. Tidak saling 

memotong tapi berhimpit. Namun terlihat arah kedua garis yang 

berhimpit sudah menuju ke bawah, walaupun pembelokan arah belum 

terlihat signifikan dan masih cenderung stabil untuk tanggal 10 dan 

beberapa hari ke depan. Tidak ada golden cross atau death cross pada 

indikator MACD. Tidak ada garis indikator yang memotong tepat di garis 

nol pada tanggal 10. Ini berarti kondisi wait and see juga ditunjukkan 

oleh indikator MACD. Indikator RSI semakin memperkuat posisi saham 

BBNI pada tanggal 10 Juli 2020 adalah berada dalam wait and see. 

Indikator RSI berada di rentang 30% hingga 70%.  

Tiga indikator menunjukkan hal yang sama yakni sinyal menunggu 

untuk saham BBNI. Untuk itu diharapkan investor saham BBNI tidak 

melakukan transaksi pada saham BBNI mereka guna menghindari risiko 

dan mendapatkan gain yang diharapkan. 

c. Saham BBRI Menggunakan Indikator Bolinger Band, MACD, dan 

RSI 

Grafik harga saham di atas adalah saham BBRI (Bank Rakyat 

Indonesia (persero) yang diamati dari tanggal 1 januari hingga berakhir 

pada pergerakan saham pada tanggal 10 juli 2020. Dengan menggunakan 

aplikasi chartnexus, indikator yang digunakan seperti tampak pada 

gambar, untuk indikator teratas adalah indikator Bollinger Bands, 

kemudian yang tengah adalah indikator MACD, dan terakhir grafik yang 
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paling bawah merupakan pergerakan harga saham BBRI yang 

digambarkan oleh indikator RSI.  

Gambar 4.9 Analisis Saham BBRI 

1) Bollinger Bands 

Pada indikator bolinger band ini digunakan parameter MA 20 

dengan 2 standar deviasi. Dengan demikian, garis atas adalah hasil MA-

20 ditambah 2SD. Sementara itu, garis bawah adalah hasil MA-20 

dikurangi 2SD. Standar deviasi adalah istilah untuk menunjukkan 

volatilitas harga. Misalnya, dengan mengukur perbedaan nilai harga 

penutupan dengan nilai rata-rata. Semakin tinggi nilai standar deviasi 

maka menunjukkan volatilitasnya semakin tinggi, yang tercermin pada 

semakin lebar atau renggangnya jarak antara garias upper bands dan 

lower bands. Sebaliknya, semakin rendah nilai standar deviasi maka 

menunjukkan volatilitas yang semakin rendah pula, yang tercermin pada 

semakin sempit jarak antara kedua garisnya.  

Pada grafik pergerakan harga saham BBRI yang diamati dengan 

indikator bolinger bands di atas dapat dilihat jika pada tanggal 29 Juni 

hingga 10 Juli 2020 garis upper dan lower band membentuk jarak yang 

berdekatan dengan garis middle band. Hal ini berarti pada tanggal 

tersebut pergerakan harga saham BBRI memiliki tingkat volatilitas yang 

rendah atau dapat dikatakan jika perubahan harga saham BBRI tidak 

terlalu jauh selama tanggal tersebut. 
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Sebelum tanggal 29 Juni 2020, tren menguat juga dapat dilihat dari 

pergerakan harga saham BBRI pada tanggal 25 Juni hingga 22 Juni 2020, 

dimana pergerakan harga saham berada di paruh atas garis upper bands. 

Sementara itu, breakouts terjadi pada tanggal 2 Juni, dimana harga 

saham menembus resistance disertai penembusan keluar garis upper 

bands. Ketika terjadi penembusan resistance dimana harga menembus 

upper bands, maka saat itulah terjadi sinyal jual, atau artinya jika investor 

ingin menjual sahamnya, maka yang paling tepat adalah ketika menjual 

pada tanggal 2 Juni lalu tersebut.  

Kembali pada tanggal 19 Juli 2020, posisi candlestick bearish atau 

saham dikuasai oleh seller. Kemudian upper dan lower bands membentuk 

jarak menyempit atau volatilitasnya rendah artinya diprediksikan 

pergerakan harga saham tanggal berikutnya masih tetap sama.  

2) MACD  

Pada indikator MACD tampak osilator yang dibagi menjadi dua 

bagian yang tidak mempunyai limit terendah maupun tertinggi. Terdapat 

juga histogram yang dipisahkan oleh garis level 0; serta dua buah garis 

yang disebut dengan garis MACD dan garis signal. 

Indikator MACD dibentuk dengan menilai korelasi antara dua 

EMA (exponential moving average) yang berbeda periode waktunya. 

Kombinasi EMA yang umum digunakan adalah EMA 26 dan EMA 12. 

Garis MACD merupakan selisih dari dua EMA di atas yang 

menggunakan harga penutupan. Sedangkan garis signal yang lebih 

lambat dibandingkan garis MACD adalah MA dari MACD itu sendiri. 

Garis signal ini umumnya memiliki periode paling pendek, yakni periode 

9 hari seperti yang dipakai dalam analisis ini. 

Analisis menggunakan MACD menggunakan dua garis yaitu garis 

MACD dan garis signal serta histogram. Disini indikator MACD yang 

digunakan adalah dengan time frame setting 26,12. Data diamati dari 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020.  

Pada indikator MACD, sinyal beli terjadi apabila garis MACD 

telah memotong garis signal dari bawah menuju ke atas. Kondisi ini 

disebut dengan golden cross. Golden cross menunjukkan bahwa harga 

saham akan bergerak naik. Sinyal beli terjadi pada saat ini. Namun, 

keputusan untuk membeli saham yang diserahkan kepada investor akan 



 

73 

lebih baik diambil ketika sesaat sebelum golden cross atau tepat pada saat 

golden cross. Posisi histogram juga mengarah ke perpotongan garis macd 

dan signal (tidak bertolak belakang). 

Sebaliknya, sinyal jual terjadi apabila garis MACD memotong 

garis signal dari atas menuju ke bawah. Kondisi ini dinamakan sebagai 

death cross. Death cross menunjukkan bahwa harga saham akan 

bergerak turun. Sinyal jual yang bagus atau keputusan menjual saham 

yang dilakukan investor yang bagus adalah sesaat sebelum death cross 

atau tepat pada saat death cross.  

Sinyal beli atau jual juga dapat diamati dari histogram. Sinyal beli 

atau golden cross terjadi saat histogram pertama berada di atas titik nol, 

setelah sebelumnya bernilai negative.  

Sebaliknya, sinyal jual atau death cross terjadi saat histogram 

pertama berada di bawah titik nol, setelah sebelumnya bernilai positif.  

Sinyal bullish dan bearish juga dihasilkan dari divergence, yaitu 

perbedaan pergerakan antara saham dan garis indikator. Jika pergerakan 

harga menurun sementara garis MACD menguat, maka mengindikasikan 

sinyal bullish. Sebaliknya, bila pergerakan harga menguat, sementara 

MACD melemah, maka mengindikasikan sinyal bearish.  

Kondisi saham BBRI pada tanggal terakhir pengamatan yakni 

tanggal 10 Juli 2020,posisi garis MACD berada di bawah garis signal 

dimana sebelumnya telah saling mendekat dan membentuk jarak yang 

sempit sejak tanggal 7 Juli 2020. Pergerakan histogram searah dengan 

garis macd dan garis signal sejak tanggal 2 Juli 2020. Terakhir pada 

tanggal 10 Juli 2020, garis MACD berada di bawah garis signal, jika 

melihat riwayat dari tanggal sebelum-sebelumnya, maka kemungkinan 

untuk terjadi golden cross sangat besar, yakni garis MACD akan 

memotong garis signal dari bawah ke atas. Hal ini berarti sinyal beli akan 

terjadi beberapa hari lagi. 

Waktu yang tepat untuk membeli saham adalah sesaat sebelum 

golden cross atau tepat saat golden cross. Dengan kondisi pergerakan 

saham yang diamati dari indikator MACD menunjukkan tanda akan 

terjadi golden cross, maka pada tanggal 10 Juli 2020 ini sebaiknya para 

investor sudah mulai membeli saham BBRI.  
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Dari hasil pengamatan pada indikator MACD, death cross terakhir 

saham BBRI terjadi pada tanggal 19 Juni 2020, artinya sinyal jual terjadi 

pada tanggal ini. Dan golden cross terakhir terjadi pada tanggal 20 Mei 

2020. 

Ringkasan golden cross dan death cross saham BBRI selama 

periode pengamatan mulai Januari hingga tanggal 10 Juli 2020 adalah 

sebagai berikut: death cross terjadi pada tanggal 14 dan 27 Januari, 13 

Mei, dan 19 Juni 2020. Sedangkan golden cross sepanjang pengamatan 

terjadi pada tanggal 14 dan 20 Februari, 31 Maret, dan 20 Mei 2020. 

3) RSI 

Relative Strength Index (RSI) digunakan untuk menghitung 

perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Nilainya 

berkisar antara 0-100%. Dengan RSI, investor dapat mengetahui apakah 

suatu harga sudah overbought atau oversold. Dalam analisis ini, RSI yang 

digunakan adalah length 14. Rentang waktu yang dijadikan acuan mulai 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020. 

Grafik di atas menunjukkan RSI pada harga saham BBRI, yakni 

pada bagian akhir dari grafik dalam chartnexus. Pergerakan harga saham 

BBRI dilihat dari indikator RSI pada Bulan Januari 2020 mayoritas 

berada di kondisi overbought (titik jenuh beli), lebih tepatnya hingga 

tanggal 29 Januari 2020. Kemudian garis RSI mulai menurun dan berada 

di area wait and see (30-70%) hingga mencapai titik jenuh jual (oversold) 

pada 2 hingga 26 Maret 2020. Lalu saham naik dan RSI berada di kondisi 

wait and see kembali hingga tanggal 12 Mei 2020. Kemudian turun lagi 

pada tanggal 13 hingga 18 Mei 2020. 

Saham BBRI sempat naik pada pertengahan Juni dan mencapai 

RSI lebih dari 70% pada saat itu. Namun, pada tanggal 15 Juni hingga 

terakhir pengamatan yakni tanggal 10 Juli, RSI saham BBRI berada 

dalam rentang 30 hingga 70% atau dalam keadaan wait and see. Dapat 

dikatakan secara ringkas jika overbought terakhir saham BBRI diamati 

dari indikator RSI terajdi pada tanggal 11 Juni 2020 yakni berada pada 

RSI 73,9%. Sedangkan oversold terakhir pada tanggal 18 Mei 2020 yakni 

pada RSI 25,7%. Kemudian, pada tanggal 10 Juli 2020 berada pada RSI 

54,6% atau berada dalam keadaan wait and see. 
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Pada tanggal 10 Juli 2020, investor tidak disarankan untuk 

membeli atau menjual saham BBRI karena RSI masih berada dalam 

kondisi wait and see. Dikhawatirkan jika investor melakukan jual 

maupun beli saham BBRI, maka akan merugi jika harga turun, atau tidak 

akan menerima keuntungan maksimal karena harga saham masih 

berpeluang untuk naik kembali. 

Dari hasil analisis pergerakan harga saham BBRI menggunakan 

indikator bollinger bands, moving average convergence divergence, dan 

relative strength index, pada akhir tanggal 10 Juli 2020 menunjukkan 

hasil yang sama, yakni semua dalam keadaan menunggu. Tidak ada 

sinyal beli atau sinyal jual yang ditunjukkan oleh ketiga indikator pada 

tanggal 10 Juli 2020. 

Pada indikator Bollinger bands menunjukkan bahwa volatilitas 

harga saham BBRI rendah. Ditunjukkan dengan garis upper dan lower 

band membentu jarak yang sempit dan tidak mengarah ke bawah atau ke 

atas. Candlestick pada tanggal 10 dikuasai oleh seller. Tidak ada 

breakout pada indikator ini. 

Keadaan sinyal menunggu saham BBRI didukung oleh indikator 

MACD. Dimana garis signal dan garis MACD berhimpit dengan arah 

yang lurus (tidak cenderung ke atas atau ke bawah) pada tanggal 10 Juli 

2020. Jika indikator Bollinger band upper dan lower mengarah lurus 

maka dapat dipastikan indikator lainnya juga tidak menunjukkan arah 

yang berbeda. Karena Bollinger band merupaka indikator leading 

daripada indikator yang lainnya.  

Kondisi saham BBRI yang menunjukkan sinyal menunggu atau 

wait and see terakhir di dukung oleh indikator RSI. Indikator ini berada 

di rentang 30% hingga 70%. Sehingga dapat dipastikan jika investor 

sebaiknya tidak melakukan transaksi terhadap sahamnya. Karena jika 

investor membeli pada saat ini, harga yang dibeli bisa jadi terlalu tinggi. 

Dan jika investor menjual sahamnya, gain yang diperoleh juga tidak 

sebanyak ketika waktunya death cross nanti. 
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d. Saham BBTN Menggunakan Indikator Bolinger Band, MACD, dan 

RSI 

Gambar 4.10 Analisis Saham BBTN 

Grafik harga saham di atas adalah saham BBTN (Bank Tabungan 

Negara) yang diamati dari tanggal 1 januari hingga berakhir pada 

pergerakan saham pada tanggal 10 juli 2020. Dengan menggunakan 

aplikasi chartnexus, indikator yang digunakan seperti tampak pada 

gambar, untuk indikator teratas adalah indikator Bollinger Bands, 

kemudian yang tengah adalah indikator MACD, dan terakhir grafik yang 

paling bawah merupakan pergerakan harga saham BBCA yang 

digambarkan oleh indikator RSI.  

1) Bollinger bands 

Pada indikator bolinger band ini digunakan parameter MA 20 

dengan 2 standar deviasi. Dengan demikian, garis atas adalah hasil MA-

20 ditambah 2SD. Sementara itu, garis bawah adalah hasil MA-20 

dikurangi 2SD. Standar deviasi adalah istilah untuk menunjukkan 

volatilitas harga. Misalnya, dengan mengukur perbedaan nilai harga 

penutupan dengan nilai rata-rata. Semakin tinggi nilai standar deviasi 

maka menunjukkan volatilitasnya semakin tinggi, yang tercermin pada 

semakin lebar atau renggangnya jarak antara garias upper bands dan 

lower bands. Sebaliknya, semakin rendah nilai standar deviasi maka 

menunjukkan volatilitas yang semakin rendah pula, yang tercermin pada 

semakin sempit jarak antara kedua garisnya.  
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Pada grafik pergerakan harga saham BBTN di atas, awal Januari 

hingga tanggal 7 April 2020 mayoritas mengalami down trend yakni 

ketika saham bergerak pada paruh bawah Bollinger bands. Kecuali pada 

tanggal 19 hingga 21 Februari 2020.  

Selanjutnya, pada tanggal 8 April 2020 hingga tanggal 2 Juni 2020, 

volatilitas pergerakan harga saham BBTN rendah. Pergantian naik turun 

harga saham rendah ditunjukkan oleh garis upper dan lower membentuk 

jarak yang sempit dan mendekati MA-20. Tanggal 22 april hingga 29 

Mei, down trend terjadi yakni pergerakan harga saham ada di bagian 

paruh bawah Bollinger band atau dibawah garis MA-20. Namun, di 

antara tanggal tersebut breakouts terjadi pada tanggal 3 Juni 2020, sinyal 

jual pada saat itu terjadi dimana investor disarankan untuk menjual 

saham BBTN karena candlestick telah berhasil menembus resistance dan 

disertai penembusan ke atas garis upper bands.  

Strong trend terjadi tanggal 3 Juni hingga 10 Juli 2020 ketika 

saham BBTN bergerak diparuh atas Bollinger bands. Pada tanggal 10 Juli 

2020, candlestick berada pada posisi bullish atau sedang dikuasai buyer. 

Namun belum disarankan untuk menjual saham walaupun berada di 

paruh atas Bollinger band, karena pada tanggal 10 Juli 2020, candlestick 

BBTN berada di bawah garis upper bands. 

2) MACD 

Pada indikator MACD tampak osilator yang dibagi menjadi dua 

bagian yang tidak mempunyai limit terendah maupun tertinggi. Terdapat 

juga histogram yang dipisahkan oleh garis level 0; serta dua buah garis 

yang disebut dengan garis MACD dan garis signal. 

Indikator MACD dibentuk dengan menilai korelasi antara dua 

EMA (exponential moving average) yang berbeda periode waktunya. 

Kombinasi EMA yang umum digunakan adalah EMA 26 dan EMA 12. 

Garis MACD merupakan selisih dari dua EMA di atas yang 

menggunakan harga penutupan. Sedangkan garis signal yang lebih 

lambat dibandingkan garis MACD adalah MA dari MACD itu sendiri. 

Garis signal ini umumnya memiliki periode paling pendek, yakni periode 

9 hari seperti yang dipakai dalam analisis ini. 

Analisis menggunakan MACD menggunakan dua garis yaitu garis 

MACD dan garis signal serta histogram. Disini indikator MACD yang 
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digunakan adalah dengan time frame setting 26,12. Data diamati dari 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020.  

Pada indikator MACD, sinyal beli terjadi apabila garis MACD 

telah memotong garis signal dari bawah menuju ke atas. Kondisi ini 

disebut dengan golden cross. Golden cross menunjukkan bahwa harga 

saham akan bergerak naik. Sinyal beli terjadi pada saat ini. Namun, 

keputusan untuk membeli saham yang diserahkan kepada investor akan 

lebih baik diambil ketika sesaat sebelum golden cross atau tepat pada saat 

golden cross. Posisi histogram juga mengarah ke perpotongan garis macd 

dan signal (tidak bertolak belakang). 

Sebaliknya, sinyal jual terjadi apabila garis MACD memotong 

garis signal dari atas menuju ke bawah. Kondisi ini dinamakan sebagai 

death cross. Death cross menunjukkan bahwa harga saham akan 

bergerak turun. Sinyal jual yang bagus atau keputusan menjual saham 

yang dilakukan investor yang bagus adalah sesaat sebelum death cross 

atau tepat pada saat death cross.  

Sinyal beli atau jual juga dapat diamati dari histogram. Sinyal beli 

atau golden cross terjadi saat histogram pertama berada di atas titik nol, 

setelah sebelumnya bernilai negative.  

Sebaliknya, sinyal jual atau death cross terjadi saat histogram 

pertama berada di bawah titik nol, setelah sebelumnya bernilai positif.  

Sinyal bullish dan bearish juga dihasilkan dari divergence, yaitu 

perbedaan pergerakan antara saham dan garis indikator. Jika pergerakan 

harga menurun sementara garis MACD menguat, maka mengindikasikan 

sinyal bullish. Sebaliknya, bila pergerakan harga menguat, sementara 

MACD melemah, maka mengindikasikan sinyal bearish.  

Pergerakan harga saham BBTN pada terakhir pengamatan yakni 

tanggal 10 Juli 2020 garis MACD berada tipis di atas garis signal, dengan 

posisi histogram yang searah dengan garis indikator. Terdapat 

kemungkinan akan terjadi death cross setelah tangga 10 Juli 2020, karena 

posisi garis MACD sedang menurun sejak tanggal 8 Juli 2020 dan masih 

berada di atas garis signal.  

Pada tanggal 10 Juli 2020 merupakan waktu yang tepat bagi para 

investor untuk bersiap-siap karena sinyal jual sudah terlihat dan dapat 

menjual sahamnya pada saat death cross terjadi. Pada tanggal ini pula 
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posisi candlestick dikuasai oleh seller yang ditunjukkan dengan bearish 

candlestick.  

Indikator MACD juga menguatkan untuk memberikan sinyal jual 

karena histogram berada tipis di atas titik nol dimana jika digabungkan 

dengan arah garis macd yang cenderung menurun maka akan ada 

kemungkinan histogram bergerak di bawah nol. Sinyal jual terjadi ketika 

histogram pertama berada di bawah nol jika sebelumnya positif. Hal ini 

memperkuat pengamatan garis MACD yang akan memotong garis signal 

dari atas ke bawah pada tanggal-tanggal berikutnya. 

Waktu yang tepat untuk menjual saham BBTN adalah sebelum 

death cross atau tepat pada saat death cross. Jika posisi garis MACD 

sudah memotong garis signal dari atas ke bawah dan berada di bawah, 

maka sudah terlewat jika mau menjual saham pada waktu tersebut. 

Selain posisi terakhir pergerakan harga saham BBTN pada tanggal 

10 Juli 2020, golden cross terakhir terlihat pada tanggal 2 April 2020. 

Dan death cross terakhir terjadi pada tanggal 2 Juli 2020. 

Ringkasan golden cross dan death cross saham BBTN selama 

periode pengamatan mulai Januari hingga tanggal 10 Juli 2020 adalah 

sebagai berikut: death cross terjadi pada tanggal26 Februari, 14 Mei, 22 

Juni, dan 2 Juli 2020. Sedangkan golden cross sepanjang pengamatan 

terjadi pada tanggal 10 Januari, 17 Februari, dan 2 April 2020. 

3) RSI 

Relative Strength Index (RSI) digunakan untuk menghitung 

perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Nilainya 

berkisar antara 0-100%. Dengan RSI, investor dapat mengetahui apakah 

suatu harga sudah overbought atau oversold. Dalam analisis ini, RSI yang 

digunakan adalah length 14. Rentang waktu yang dijadikan acuan mulai 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020. 

Grafik di atas menunjukkan RSI pada harga saham BBTN, yakni 

pada bagian akhir dari grafik dalam chartnexus. Pergerakan saham BBTN 

dilihat melalui indikator RSI mulai bulan Januari hingga Juli 2020, 

mayoritas berada dalam area wait and see dan oversold. Harga saham 

mencapai area overbought ketika bulan Juni 2020. Pada bulan Januari 

2020, RSI saham BBTN berada pada area 30%-70% sampai akhir bulan. 

Kemudian pada tanggal 29 Januari hingga 17 Februari turun dan berada 
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pada area >30% atau area oversold. Dimana pada saat itulah investor 

berkesempatan untuk membeli saham BBTN. 

Kemudian saham kembali berada di posisi wait and see hingga 

tangga 6 Maret 2020 dan turun lagi pada area oversold hingga tanggal 6 

April 2020. Pada periode inilah untuk kedua kalinya merupakan 

momentum bagi investor untuk membeli saham BBTN. Saham BBTN 

kemudian berada di area wait and see kembali hingga tanggal 5 Juni 

2020. Dan pada tanggal 6 hingga 10 Juni 2020 akhirnya menembus 

keluar area RSI 70% atau berada dalam kondisi overbought. Momentum 

inilah akhirnya dapat dimanfaatkan investor untuk menjual saham 

BBTNnya. 

Selanjutnya saham BBTN kembali pada area wait and see, hingga 

pada tanggal 8 Juli 2020 sampai akhir pengamatan yakni tanggal 10 Juli 

2020, posisi RSI berada di 70,4% atau berada pada area overbought. 

Melihat pergerakan RSI pada area overbought pada tanggal 8 hingga 10 

Juli 2020, ini merupakan waktu yang tepat untuk investor menjual 

sahamnya. Karena arah dari garis RSI sudah ke bawah, dikhawatirkan 

jika tidak menjual pada tanggal ini, harga sudah turun lagi di kemudian 

hari. 

Secara singkat dapat diamati jika melihat pada indikator RSI, 

pergerakan harga saham BBTN tidak banyak fluktuatif di setiap bulan. 

Overbought terakhir terjadi pada tanggal 8 Juli 2020. Dan oversold 

terakhir terjadi pada tanggal 27 Mei 2020. Dan pada tanggal 10 Juli 2020 

kembali menyentuh area oversold. 

Dari hasil analisis pergerakan harga saham BBTN menggunakan 

indikator Bollinger bands, moving average convergence divergence, dan 

relative strength index, pada akhir tanggal 10 Juli 2020 menunjukkan 

hasil yang sedikit berbeda. Indikator Bollinger band dan RSI 

menunjukkan breakout di atas upper bands dan overbought. Sementara 

MACD masih belum death cross. 

Pada indikator Bollinger band, tanggal 9 Juli tepat sehari sebelum 

tanggal terakhir pengamatan terjadi breakout di atas garis upper band. 

Hal ini berarti terjadi sinyal jual. Namun tanggal 10 Juli candlestick telah 

berada di bawah upper band. Hal ini berarti terlambat menjual saham jika 

hanya diamati dengan indikator Bollinger bands. Atau ketika investor 
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tetap mau menjual saham BBTN, maka gain yang didapatkan lebih 

rendah daripada ketika menjual pada tanggal 9 Juli 2020.  

Selanjutnya, sinyal jual didukung oleh indikator RSI yang 

menunjukkan garis indikator berada di atas persentase 70% atau berada 

dalam area overbought. Namun perlu dicatat jika pada tanggal 10 Juli ini 

garis RSI sudah mengarah ke bawah bahkan sudah berhimpit pada batas 

persentase 70%. Hal ini berarti RSI menunjukkan sinyal jual akan segera 

berakhir. Jika investor tidak menjual pada tanggal ini maka sudah 

terlambat.  

Dapat disimpulkan kondisi saham BBTN pada tanggal 10 Juli 

adalah pada kondisi wait and see. Jika investor hanya melihat pada 

kondisi overbought indikator RSI dan uptrend dari Bollinger band, 

investor dapat menjual sahamnya pada tanggal ini. Namun tidak 

disarankan untuk menjual dikemudian hari karena dua indikator sudah 

lewat masa sinyal jual dan satu indikator bahkan tidak menunjukkan 

sinyal jual. 

e. Saham BMRI Menggunakan Indikator Bolinger Band, MACD, dan 

RSI 

Gambar 4.11 Analisis Saham BMRI 

Grafik harga saham di atas adalah saham BMRI (Bank Mandiri) 

yang diamati dari tanggal 1 januari hingga berakhir pada pergerakan 

saham pada tanggal 10 juli 2020. Dengan menggunakan aplikasi 

chartnexus, indikator yang digunakan seperti tampak pada gambar, untuk 

indikator teratas adalah indikator Bollinger Bands, kemudian yang tengah 
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adalah indikator MACD, dan terakhir grafik yang paling bawah 

merupakan pergerakan harga saham BMRI yang digambarkan oleh 

indikator RSI.  

1) Bollinger bands 

Pada indikator bolinger band ini digunakan parameter MA 20 

dengan 2 standar deviasi. Dengan demikian, garis atas adalah hasil MA-

20 ditambah 2SD. Sementara itu, garis bawah adalah hasil MA-20 

dikurangi 2SD. Standar deviasi adalah istilah untuk menunjukkan 

volatilitas harga. Misalnya, dengan mengukur perbedaan nilai harga 

penutupan dengan nilai rata-rata. Semakin tinggi nilai standar deviasi 

maka menunjukkan volatilitasnya semakin tinggi, yang tercermin pada 

semakin lebar atau renggangnya jarak antara garias upper bands dan 

lower bands. Sebaliknya, semakin rendah nilai standar deviasi maka 

menunjukkan volatilitas yang semakin rendah pula, yang tercermin pada 

semakin sempit jarak antara kedua garisnya.  

Volatilitas yang rendah dapat diamati beberapa hari sebelum 

tanggal 10 Juli 2020. Pada tanggal 29 Juni hingga 10 Juli garis upper 

band dan lower band menyatu dan bergerak bersisian dengan jarak yang 

cukup konstan. Ketika dua garis tersebut sempit maka dapat disimpulkan 

jika selama 11 hari pergerakan harga saham cenderung stabil. 

Berbeda dengan tanggal sebelumnya, volatilitas yang sangat tinggi 

diikuti trend menurun terjadi pada tanggal 1Maret hingga 13 April 2020. 

Pada tanggal 1Maret hingga 13 April secara umum pergerakan saham 

mengalami trend penurunan. Posisi candlestick berada pada paruh bawah 

atau dibawah garis middle band. Kecuali pada tanggal 4 April, harga 

saham sempat menembus support dan berhasil melewati middle band. 

Down trend masih berlanjut sejak tanggal 13 April hingga 25 Mei 

karena keseluruhan pergerakan harga saham berada di paruh bawah atau 

dibawah middle band.  

Trend menguat kemudian terlihat tanggal 26 Mei hingga tanggal 10 

Juli 2020. Trend menguat atau strong trend dapat diamati ketika 

pergerakan harga saham berada pada bagian paruh atas dari Bollinger 

bands. Hal ini terjadi ketika MA-20 (garis tengah Bollinger bands) 

bertindak sebagai Support dari tren pergerakan harga.  
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Sinyal jual saham BMRI terlihat pada tangga 6 Juli 2020 dimana 

breakout terjadi pada tanggal tersebut. Dikatakan breakout apabila harga 

menembus keluar (ke atas) dari upper band dan disertai dengan 

penembusan resistance. Pada saham BMRI tanggal 6 Juli 2020 

menembus garis upper band disertai penebusan resistance. Sehingga 

dapat dikatakan sinyal jual sudah terjadi sejak tanggal 6 Juli 2020. Sinyal 

jual memberitahukan kepada investor untuk dapat menjual saham. 

Pergerakan harga saham BMRI setelah tanggal 6 Juli berada 

dibagian paruh atas bands. Garis upper dan lower membentuk jarak yang 

sempit mengarah ke MA-20. Hal itu berarti sampai dengan tanggal 9 Juli 

posisi harga saham masih ada pada wait and see. Namun, jika investor 

ingin menjual sahamnya, waktu yang tepat digunakan adalah pada 

tanggal 9 Juli 2020, ketika breakout terjadi. Candlestick menembus 

resistance dan disertai penembusan pada garis upper bands. Selanjutnya, 

harga saham BMRI turun kembali pada tanggal 10 Juli dengan harga 

Rp5.254,00, saham sedang dikuasai seller yang ditunjukkan oleh 

candlestick bearish. 

2) MACD 

Analisis menggunakan MACD menggunakan dua garis yaitu garis 

MACD dan garis signal serta histogram. Disini indikator MACD yang 

digunakan adalah dengan time frame setting 26,12. Data diamati dari 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020.  

Pada indikator MACD, sinyal beli terjadi apabila garis MACD 

telah memotong garis signal dari bawah menuju ke atas. Kondisi ini 

disebut dengan golden cross. Golden cross menunjukkan bahwa harga 

saham akan bergerak naik. Sinyal beli terjadi pada saat ini. Namun, 

keputusan untuk membeli saham yang diserahkan kepada investor akan 

lebih baik diambil ketika sesaat sebelum golden cross atau tepat pada saat 

golden cross. Posisi histogram juga mengarah ke perpotongan garis macd 

dan signal (tidak bertolak belakang). 

Sedangkan sinyal jual terjadi apabila garis MACD memotong garis 

signal dari atas menuju ke bawah. Kondisi ini dinamakan sebagai death 

cross. Death cross menunjukkan bahwa harga saham akan bergerak 

turun. Sinyal jual yang bagus atau keputusan menjual saham yang 
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dilakukan investor yang bagus adalah sesaat sebelum death cross atau 

tepat pada saat death cross.  

Pada kondisi saham BMRI tanggal 10 Juli 2020 terakhir 

pengamatan dengan indikator MACD, dapat diihat bahwa garis MACD 

(biru) sudah berada di atas garis signal (merah) dan tidak berpotongan. 

Hal ini menunjukkan bahwa saham pada saat ini berada dalam posisi wait 

and see, artinya ditunggu dan dilihat. 

Garis MACD juga sangat tipis membuat jarak dengan garis signal, 

hal ini berarti pergerakan harga diperkirakan tidak akan berubah terlalu 

tinggi, tidak naik dengan selisih yang tajam. Hal ini didukung pula 

dengan kondisi volatilitas saham yang didapat diamati dari garis upper 

dan lower band dari Bollinger band yang menyatu. 

Pada tanggal 10 Juli 2020 sinyal jual belum terlihat namun dapat 

dikatakan akan mendekati death cross dan investor diharapkan dapat 

bersiap-siap untuk menjual saham, karena garis MACD terlihat mau 

memotong garis signal dari atas dan berada diatas 0. Perlu diingat 

pergerakan MACD yang merupakan lagging indicator maka death cross 

diperkirakan akan terjadi dalam 1-7 hari lagi atau sekitar tanggal 17 Juli 

2020. Jika dilihat pada indikator MACD, golden cross terakhir saham 

BMRI terjadi pada tanggal 7 Juli 2020. Dan death cross terakhir terjadi 

pada tanggal 19 Juni 2020. 

Ringkasan golden cross dan death cross saham BMRI selama 

periode pengamatan mulai Januari hingga tanggal 10 Juli 2020 adalah 

sebagai berikut: death cross terjadi pada tanggal 6 Januari, 21 Februari, 

15 Mei, dan 19 Juni 2020. Sedangkan golden cross sepanjang 

pengamatan terjadi pada tanggal 21 Januari, 7 Februari, 2 April, 24 Juni, 

dan 7 Juli 2020. 

3)  RSI 

Relative Strength Index (RSI) digunakan untuk menghitung 

perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga. Nilainya 

berkisar antara 0-100%. Dengan RSI, investor dapat mengetahui apakah 

suatu harga sudah overbought atau oversold. Dalam analisis ini, RSI yang 

digunakan adalah length 14. Rentang waktu yang dijadikan acuan mulai 

bulan Januari hingga tanggal 10 Juli 2020. 
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Grafik di atas menunjukkan RSI pada harga saham BMRI, yakni 

pada bagian akhir dari grafik dalam chartnexus. Pergerakan harga saham 

BMRI diamati dengan indikator RSI pada awal Januari berada dalam 

kondisi overbought selama dua hari di awal Januari. Kemudian berada 

dalam rentang 30% hingga 70% hingga tanggal 18 Februari 2020. 

Tanggal 19 hingga 24 Februari merupakan momen yang tepat untuk 

menjual saham BMRI karena selama 5 hari tersebut RSI berada dalam 

titik jenuh beli atau overbought.  

Tanggal 13 Maret hingga 2 April kemudian RSI bergerak pada area 

oversold atau titik jenuh jual, atau merupakan momen untuk membeli 

saham BMRI. Selain itu, oversold kembali terjadi pada tanggal 24 hingga 

29 April 2020. Kemudian RSI bergerak pada area wait and see, dan 

overbought terjadi pada tanggal 5 hingga 11 Juni 2020. Kemudian saham 

BMRI berada kembali pada posisi wait and see hingga terakhir 

pengamatan yakni tanggal 10 Juli 2020. 

Secara singkat dapat diamati jika melihat pada indikator RSI, 

pergerakan harga saham BMRI cenderung fluktuatif. Overbought 

maupun oversold terjadi hampir di setiap bulan mulai dari Januari hingga 

tanggal 10 Juli 2020. Overbought terakhir terjadi pada tanggal 8 Juli 

2020 yakni di RSI 70,7%. Dan oversold terakhir terjadi pada tanggal 15 

Mei 2020 yakni di RSI 27,9%. Dan pada tanggal 10 Juli 2020 kembali 

menyentuh area wait and see di RSI 66,4%. 

Dari hasil analisis pergerakan harga saham BMRI menggunakan 

indikator bollinger bands, moving average convergence divergence, dan 

relative strength index, pada akhir tanggal 10 Juli 2020 menunjukkan 

hasil yang sama, yakni sama sama menunjukkan sinyal tunggu atau wait 

and see. 

Bollinger band pada candlestick terakhir tanggal 10 Juli 2020 

dikuasai oleh seller, breakout telah terlewat. Kemudian pergerakan harga 

yang relatif stabil terlihat karena upper dan lower mengarah lurus dan 

cenderung akan membentuk jarak yang sempit. Selanjutnya MACD yang 

ditunjukkan oleh garis MACD dan garis signal berhimpit dan berada di 

atas nol. Histogram pada MACD masih bernilai positif tapi turun, sama 

seperti candlestick pada Bollinger bands. Tidak ada sinyal jual atau beli 

yang ditunjukkan oleh indikator MACD. 
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Indikator RSI juga mengkonfirmasi kondisi harga BMRI wait and 

see dengan ditunjukkan oleh garis indikator yang berada di antara 30% 

sampai 70%. Dapat disimpulkan jika harga saham pada tanggal 10 Juli 

2020 adalah dalam kondisi wait and see. Hal ini dikonfirmasi oleh ketiga 

indikator leading dan lagging yang menunjukkan hasil yang sama. Hal 

ini pula yang akan membuat yakin investor untuk tidak melakukan 

transaksi pada saham BMRI milik mereka.  

2. Penerapan Analisis Teknikal pada Saham LQ45 Industri Rokok 

a. Saham GGRM 

1) MACD 

Pada indikator MACD saham PT. Gudang Garam Tbk. (GGRM) 

investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 26 Maret, 22 

April karena terjadi Golden Cross dimana garis MACD memotong garis 

Signal dari bawah ke atas. Sehingga kondisi ini adalah waktu yang tepat 

dalam mengambil keputusan membeli (buy) saham. Pada tanggal 26 

Maret 2020 penutupan harga saham GGRM sebesar Rp 41,810, dengan 

harga pembukaan sebesar Rp 36,332, dengan harga tertinggi Rp 41,514 

dan harga terendah sama seperti harga pembukaan. Pada tanggal 22 April 

2020 penutupan harga saham GGRM sebesar Rp 44,235, dengan harga 

pembukaan sebesar Rp 42,983 dengan harga tertinggi Rp 44,627 dan 

harga terendah Rp 42,201. 

Dan investor dapat melakukan penjulan saham pada tanggal 9 Juni 

karena sedang terjadi Death Cross dimana garis MACD memotong garis 

Signal dari atas ke bawah. Sehingga kondisi ini merupakan waktu yang 

tepat bagi investor untuk memutuskan menjual (sell) sahamnya. Pada 

tanggal 9 Juni penutupan harga saham GGRM sebesar Rp 48,333, dengan 

harga pembukaan sebesar Rp 48,724 dengan harga tertinggi Rp 49,559 

dan harga terendah Rp 48,280.  

2) Stochastic 

Pada indikator stochasic saham PT. Gudang Garam Tbk. (GGRM) 

investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 2 Maret, 19 

Maret 27 April 7 Juli karena pada tanggal tersebut posisis garis stochastic 

menunjukkan harga murah karena menyetuh angka 20 bahkan dibawah 

harga 20 sehingga harga tersebut sudah sangat murah dan adanya golden 

cross yang merupakan sinyal harga saham akan naik. Pada tanggal 2 
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Maret penutupan harga saham GGRM sebesar Rp 49,382, dengan harga 

pembukaan sebesar Rp 50,895 dengan harga tertinggi Rp 51,612 dan 

harga terendah sama dengan harga penutupan. Pada tanggal 19 Maret 

penutupan harga saham GGRM sebesar Rp 32,895, dengan harga 

pembukaan sebesar Rp 34,966 dengan harga tertinggi sama seperti harga 

pembukaan dan harga terendah sama seperti harga penutupan. Pada 

tanggal 27 April penutupan harga saham GGRM sebesar Rp 43,488, 

dengan harga pembukaan sebesar Rp 42,771 dengan harga tertinggi sama 

seperti harga penutupan dan harga terendah sama seperti harga 

pembukaan. Pada tanggal 7 Juli penutupan harga saham GGRM sebesar 

Rp 46,649 dengan harga pembukaan sebesar Rp 46,736 dengan harga 

tertinggi Rp 47,108 dan harga terendah Rp 46,476. 

Dan investor dapat melakukan penjulan saham pada tanggal 6 

April 15 Mei karena indikator shochastic sudah diatas 80 yang 

menunjukkan harga saham sudah mahal dan menunjukkan adanya garis 

death cross yang merupakan sinyal harga saham akan turun. Stochastic 

menunjukkan overbought apabila mencapai 80 dan menunjukkan 

oversold apabila dibawah 20. Pada tanggal 6 April penutupan harga 

saham GGRM sebesar Rp 49,813 dengan harga pembukaan sebesar Rp 

46,670 dengan harga tertinggi Rp 50,608 dan harga terendah sama seperti 

harga pembukaan. Pada tanggal 15 Mei penutupan harga saham GGRM 

sebesar Rp 49,256 dengan harga pembukaan sebesar Rp 47,664 dengan 

harga tertinggi sama dengan harga penutupan dan harga terendah Rp 

47,227. 

Apabila kedua garis tersebut masih belum berpotongan satu sama 

lain, atau berpotongan di luar wilayah oversold dan overbought (masih 

dia area tengah), maka sinyal menunjukkan wait and see. 

b. Saham HMSP 

1) MACD 

Pada indikator MACD saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna 

Tbk. (HMSP) investor dapat melakukan pembelian saham pada 26 Maret, 

24 April 6 Mei karena sedang terjadi Golden Cross dimana garis MACD 

memotong garis Signal dari bawah ke atas. Sehingga kondisi ini adalah 

waktu yang tepat dalam mengambil keputusan membeli (buy) saham. 

Pada tanggal 26 Maret penutupan harga saham HMSP sebesar Rp 1,412, 
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dengan harga pembukaan sebesar Rp 1,335 dengan harga tertinggi Rp 

1,516 dan harga terendah sama seperti harga pembukaan. Pada tanggal 24 

April penutupan harga saham HMSP sebesar Rp 1,517, dengan harga 

pembukaan sebesar Rp 1,537 dengan harga tertinggi Rp 1,567 dan harga 

terendah Rp 1509. Pada tanggal 6 Mei penutupan harga saham HMSP 

sebesar Rp 1,636 dengan harga pembukaan sebesar Rp 1,575 dengan 

harga tertinggi Rp 1,640 dan harga terendah Rp 1,559. 

Investor dapat melakukan penjulan saham pada tanggal 4 Juni 

karena sedang terjadi Death Cross dimana garis MACD memotong garis 

Signal dari atas ke bawah. Sehingga kondisi ini merupakan waktu yang 

tepat bagi investor untuk memutuskan menjual (sell) sahamnya. Pada 

tanggal 4 Juni penutupan harga saham HMSP sebesar Rp 1,792, dengan 

harga pembukaan sebesar Rp 1,867 dengan harga tertinggi Rp 1,891 dan 

harga terendah Rp 1,784. 

2) Stochastic 

Pada indikator stochasic saham PT Hanjaya Mandala Sampoerna 

Tbk. (HMSP) investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 

27 Februari 11 Maret 6 April 11 Juni 2 Juli karena pada tanggal tersebut 

posisi garis stochastic menunjukkan harga murah karena menyetuh angka 

20 bahkan dibawah harga 20 sehingga harga tersebut sudah sangat murah 

dan adanya golden cross yang merupakan sinyal harga saham akan naik. 

Pada tanggal 27 Februari penutupan harga saham HMSP sebesar Rp 

1,729 dengan harga pembukaan sebesar Rp 1,781 dengan harga tertinggi 

Rp 1,789 dan harga terendah Rp 1,721. Pada tanggal 11 Maret penutupan 

harga saham HMSP sebesar Rp 1,627 dengan harga pembukaan sebesar 

Rp 1,598 dengan harga tertinggi Rp 1,643 dan harga terendah Rp 1,577. 

Pada tanggal 6 April penutupan harga saham HMSP sebesar Rp 1,779 

dengan harga pembukaan sebesar Rp 1,616 dengan harga tertinggi Rp 

1,792 dan harga terendah Rp 1,603. Pada tanggal 11 Juni penutupan 

harga saham HMSP sebesar Rp 1,685 dengan harga pembukaan sebesar 

Rp 1,738 dengan harga tertinggi Rp 1,746 dan harga terendah Rp 1,674. 

Pada tanggal 2 Juli penutupan harga saham HMSP sebesar Rp 1,628 

dengan harga pembukaan sebesar Rp 1630 dengan harga tertinggi Rp 

1,670 dan harga terendah Rp 1,623. 

Investor dapat melakukan penjulan saham pada tanggal 6 April 15 



 

89 

Mei karena indikator shochastic sudah diatas 80 yang menunjukkan harga 

saham sudah mahal dan menunjukkan adanya garis death cross yang 

merupakan sinyal harga saham akan turun. Stochastic menunjukkan 

overbought apabila mencapai 80 dan menunjukkan oversold apabila 

dibawah 20. Tanggal 6 April penutupan harga saham HMSP sebesar Rp 

1,781, dengan harga pembukaan sebesar Rp 1,621, harga tertinggi Rp 

1,792 dan harga terendah Rp 1,607. Pada tanggal 15 Mei penutupan 

harga saham HMSP sebesar Rp 1,856, dengan harga pembukaan sebesar 

Rp 1,792 dengan harga tertinggi Rp 1,869 dan harga terendah Rp 1,730. 

Apabila kedua garis tersebut masih belum berpotongan satu sama 

lain, atau berpotongan di luar wilayah oversold dan overbought (masih 

dia area tengah), maka sinyal menunjukkan wait and see. 

3. Penerapan Analisis Teknikal pada Saham LQ45 Sektor 

Telekomunikasi 

a. Saham MNCN (Media Nusantara Citra) 

1) Bollinger Band 

Pada gambar di bawah terlihat pergerakan saham MNCN dengan 

menggunakan indikator Bollinger Band melalui software atau aplikasi 

ChartNexus dalam jangka waktu 6 bulan terakhir (Februari-Juli 2020). 

Sesuai gambar tersebut, maka pada 1 minggu pertama di bulan Februari 

terlihat kondisi saham mengalami sideways sehingga tren pergerakan 

harga saham tidak terlalu signifikan baik naik maupun turun. Harga 

saham terlihat berada diantara kedua bands atau pita yang mana hal 

tersebut mengindikasikan telah terjadi tren sideways. Namun, sekitar 

tanggal 12 Februari mulai terlihat bahwa harga saham mulai menurun 

dan tren ini biasanya disebut dengan bearish yang artinya merupakan 

kondisi di dalam pasar saham yang sedang mengalami penurunan tren 

atau melemah.  

Pada tanggal 26 Februari terlihat bahwa candlestick menyentuh 

garis bawah atau lower bands yang mana mengindikasikan telah terjadi 

oversold (jenuh jual) dan pergerakan harganya semakin menurun, 

sehingga memunculkan sinyal beli pada waktu itu. Munculmya sinyal 

beli disinyalir juga karena banyaknya permintaan beli dari investor dan 

kondisi ini memberikan tanda bahwa harga saham akan mulai naik dalam 

jangka waktu pendek. Hal tersebut terbukti dari pergerakan candlestick 
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saham MNCN pada tanggal 28 Februari yang berangsur-angsur naik dari 

titik yang mengalami oversold, sehingga para investor bisa mengambil 

keputusan investasi untuk membeli saham tersebut. 

 

Gambar 4.12 Saham MNCN dengan Indikator Bollinger Band 

Selanjutnya, pada 6 Maret tren penurunan harga saham kembali 

terlihat dan candlestick kembali menyentuh lower bands pada tanggal 16 

Maret dengan kondisi jarak upper bands serta lower bands yang melebar 

dan menjauhi garis horizontal. Hal tersebut menunjukkan voaltilitas 

tinggi dan pergerakan naik turunnya harga saham masih bisa signifikan 

lagi karena kondisi pasar sedang ramai. Namun, di satu sisi bulan maret 

ini bertepatan dengan pengumuman COVID 19 masuk ke Indonesia, 

sehingga bursa efek atau pasar saham ikut terkena dampaknya. Saat itu 

saham MNCN terlihat harganya semakin turun dan melemah seiring 

dengan terjadinya bearish. Tetapi dengan candlestick yang sudah 

menyentuh lower bands, maka bisa dikatakan telah terjadi oversold 

sehingga memunculkan sinyal beli bagi para investor karena disinyalir 

dalam beberapa waktu kedepan harga saham akan meningkat kembali.  

Pada tanggal 24 Maret hingga 9 April harga saham MNCN kembali 

menguat dan mengalami peningkatan tren. Hal tersebut biasanya juga 

disebut dengan bullish. Namun pada tanggal 13 April candlestick 

menyentuh upper bands sehingga mengindikasikan terjadinya 

overbought (jenuh beli) dan hal itu memunculkan sinyal jual bagi para 

investor. Sinyal jual itu kemunculannya juga disebabkan oleh permintaan 
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jual dari investor dan kondisi tersebut memberikan tanda bagi para 

investor bahwa harga saham akan mulai turun dalam jangka pendek. Hal 

tersebut terbukti dari pergerakan candlestick pada saat tanggal 14 April 

yang berangsur turun dari titik overbought, sehingga para investor bisa 

mengambil keputusan investasi untuk menjual saham tersebut. Apabila 

investor tidak menjual sahamnya maka bisa berimbas pada kerugian atau 

keuntungan yang tidak masksimal karena harga memantul turun setelah 

menyentuh upper bands Dalam rentang waktu 14 April hingga 12 Mei 

pun tren pergerakan harga saham terlihat menurun, apalagi juga 

diakibatkan oleh pandemi Covid 19 yang menyerang berbagai sektor. 

Akhirnya pada tanggal 13 Mei bisa dilihat terjadi peningkatan harga 

saham dalam waktu seminggu. Saat memasuki bulan Juni tepatnya 

tanggal 3, candlestick langsung menyentuh upper bands sehingga 

memunculkan sinyal jual karena sahamnya mengalami overbought. 

Setelah tanggal tersebut sesuai kondisi sebelumnya bahwa tren 

pergerakan harga saham pasti akan menurun kembali dan itu menjadi 

suatu hal yang wajar dalam dunia saham. Namun setelah mengalami 

overbought maka pada akhir Juni hingga bulan Juli harga saham 

mengalami tren sideways. Tren ini diakibatkan oleh harga saham yang 

cenderung tidak ada pergerakan signifikan, baik naik maupun turun. 

Harga saham tersebut bergerak diantara dua bands dan berada di area 

yang hampir mirip. Saat akhir Juni hingga bulan Juli dapat diketahui 

bahwa jarak upper bands dan lower bands menyempit dan mendekati 

garis horizontal. Hal tersebut menunjukkan kondisi spread kecil atau 

volatilitas rendah dan pergerakan naik turunnya harga saham tidak terlalu 

signifikan lagi karena kondisi pasar sedang sepi. Umumnya ketika 

mengalami oversold pasar saham ini dikuasai oleh pihak penjual (seller). 

2) Relative Strength Index (RSI) 

Pada gambar di bawah dapat terlihat pergerakan saham MNCN 

dengan menggunakan indikator RSI melalui software atau aplikasi 

ChartNexus dalam jangka waktu 6 bulan terakhir (Februari-Juli 2020). 

Berdasarkan indikator RSI di atas, pada tanggal 7-14 Februari, 20 

Februari - 4 Maret, 5-31 Maret, 27 April - 13 Mei, dan 10-15 Juli 

menunjukkan bahwa grafik RSI berada di bawah 30% dan akan bersiap-

siap untuk memotong ke atas garis 30%. Area tersebut mengakibatkan 
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terjadinya oversold atau jenuh jual sehingga mengindikasikan sinyal beli 

bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi. 

 

Gambar 4.13 Saham MNCN dengan Indikator RSI 

Dari pergerakan candlestick juga terlihat bahwa pasar dikuasai oleh 

seller (penjual) dan harga saham cenderung turun. Dengan grafik RSI 

yang memotong ke bawah garis 30% pun juga menunjukkan bahwa 

momentum sedang melemah dan pergerakan saham berikutnya akan 

turun. Selain itu, indikator RSI ini juga memperlihatkan pada tanggal 8-

16 April telah memasuki area jenuh beli atau overbought karena 

pergerakan garis RSI berada di atas 70% dan akan bersiap untuk 

memotong garis 70% tersebut. Hal tersebut memunculkan sinyal jual 

bagi para investor untuk kemudian ditindakanjuti dalam pengambilan 

keputusan investasi. 

b. Saham SCMA (Surya Citra Media) 

1) Bollinger Band 

Pada gambar di bawah dapat terlihat pergerakan saham SCMA 

dengan menggunakan indikator Bollinger Band melalui software atau 

aplikasi ChartNexus dalam jangka waktu 6 bulan terakhir (Februari-Juli 

2020). Sesuai gambar tersebut, maka pada 2 minggu pertama di bulan 

Februari terlihat kondisi saham mengalami sideways sehingga tren 

pergerakan harga saham tidak terlalu signifikan baik naik maupun turun.  
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Harga saham terlihat berada diantara kedua bands atau pita yang 

mana hal tersebut mengindikasikan telah terjadi tren sideways. Namun, 

sekitar tanggal 21 Februari mulai terlihat bahwa harga saham mulai 

menurun dan tren ini biasanya disebut dengan bearish yang artinya 

merupakan kondisi di dalam pasar saham yang sedang mengalami 

penurunan tren atau melemah.  

Pada tanggal 27 Februari pula terlihat bahwa candlestick 

menyentuh garis bawah atau lower bands yang mana mengindikasikan 

telah terjadi oversold (jenuh jual) dan pergerakan harganya semakin 

menurun, sehingga memunculkan sinyal beli pada waktu itu. Munculnya 

sinyal beli disinyalir juga karena banyaknya permintaan beli dari investor 

dan kondisi ini memberikan tanda bahwa harga saham akan mulai naik 

dalam jangka waktu pendek. Hal tersebut terbukti dari pergerakan 

candlestick saham SCMA pada tanggal 3 Maret yang berangsur-angsur 

naik dari titik yang mengalami oversold, sehingga para investor bisa 

mengambil keputusan investasi untuk membeli saham tersebut.  

 

Gambar 4.14 Saham SCMA dengan Indikator Bollinger Band 

Selanjutnya, pada 6 Maret tren penurunan harga saham kembali 

terlihat dan candlestick kembali menyentuh lower bands pada tanggal 12 

Maret dengan kondisi jarak upper bands serta lower bands yang melebar 

dan menjauhi garis horizontal. Hal tersebut menunjukkan voaltilitas 

tinggi dan pergerakan naik turunnya harga saham masih bisa signifikan 

lagi karena kondisi pasar sedang ramai. Namun, di satu sisi bulan maret 
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ini bertepatan dengan pengumuman COVID 19 masuk ke Indonesia, 

sehingga bursa efek atau pasar saham ikut terkena dampaknya. Saat itu 

saham SCMA terlihat harganya juga semakin turun dan melemah seiring 

dengan terjadinya bearish. Tetapi dengan candlestick yang sudah 

menyentuh lower bands, maka bisa dikatakan telah terjadi oversold 

sehingga memunculkan sinyal beli bagi para investor karena disinyalir 

dalam beberapa waktu kedepan harga saham akan meningkat kembali.  

Pada tanggal 19 Maret hingga 7 April harga saham SCMA kembali 

menguat dan mengalami peningkatan tren. Hal tersebut biasanya juga 

disebut dengan bullish. Namun mulai 7 April hingga 29 April saham 

SCMA cenderung sideways dan tidak adanya naik turun harga secara 

signifikan. Jarak antara upper bands dan lower bands juga semakin 

menyempit sehingga volatilitasnya semakin rendah (tidak ada naik 

turunnya harga). Namun pada tanggal 30 April candlestick menyentuh 

upper bands sehingga mengindikasikan terjadinya overbought (jenuh 

beli) dan hal itu memunculkan sinyal jual bagi para investor. Sinyal jual 

itu kemunculannya juga disebabkan oleh permintaan jual dari investor 

dan kondisi tersebut memberikan tanda bagi para investor bahwa harga 

saham akan mulai turun dalam jangka pendek. Sementara itu mulai 

tanggal 6-26 Mei pergerakan harga cenderung sideways.  

Pada tanggal 27 Mei candlestick menyentuh upper bands sehingga 

mengindikasikan terjadinya overbought dan dalam jangka waktu pendek 

pergerakan harga akan menurun. Hal tersebut terbukti dari pergerakan 

candlestick pada saat tanggal 4 – 12 Juni yang berangsur turun dari titik 

overbought, sehingga para investor bisa mengambil keputusan investasi 

untuk menjual saham tersebut. Apabila investor tidak menjual sahamnya 

maka bisa berimbas pada kerugian atau keuntungan yang tidak 

masksimal karena harga memantul turun setelah menyentuh upper bands 

Dalam rentang waktu 12 – 23 Juni pun tren pergerakan harga saham 

terlihat meningkat kembali.  

Saat memasuki bulan Juni minggu keempat tepatnya tanggal 26, 

candlestick langsung menyentuh upper bands sehingga memunculkan 

sinyal jual karena sahamnya mengalami overbought. Setelah tanggal 

tersebut tren harga saham cenderung meningkat mulai 3 Juli hingga 7 

Juli. Namun setelah mengalami overbought maka pada 7 Juli hingga 
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akhir bulan Juli harga saham mengalami tren sideways. Tren ini 

diakibatkan oleh harga saham yang cenderung tidak ada pergerakan 

signifikan, baik naik maupun turun. Harga saham tersebut bergerak 

diantara dua bands dan berada di area yang hampir mirip. Saat akhir 

bulan Juli dapat diketahui bahwa jarak upper bands dan lower bands 

menyempit dan mendekati garis horizontal. Hal tersebut menunjukkan 

kondisi spread kecil atau volatilitas rendah dan pergerakan naik turunnya 

harga saham tidak terlalu signifikan lagi karena kondisi pasar sedang 

sepi. Umumnya ketika mengalami oversold pasar saham ini dikuasai oleh 

pihak penjual (seller). 

2) Relative Strength Index (RSI) 

 

Gambar 4.15 Saham SCMA dengan Indikator RSI 

Gambar di atas terlihat pergerakan saham SCMA dengan 

menggunakan indikator RSI melalui software atau aplikasi ChartNexus 

dalam jangka waktu 6 bulan terakhir (Februari-Juli 2020). Berdasarkan 

indikator RSI, pada tanggal 5-14 Februari dan 24 Februari - 30 Maret 

menunjukkan bahwa grafik RSI berada di bawah 30% dan akan bersiap-

siap untuk memotong ke atas garis 30%. Area tersebut mengakibatkan 

terjadinya oversold atau jenuh jual sehingga mengindikasikan sinyal beli 

bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi.  

Dari pergerakan candlestick juga terlihat bahwa pasar dikuasai oleh 

seller (penjual) dan harga saham cenderung turun. Dengan grafik RSI 

yang memotong ke bawah garis 30% pun juga menunjukkan bahwa 

momentum sedang melemah dan pergerakan saham berikutnya akan 



 

96 

turun. Selain itu, indikator RSI ini juga memperlihatkan pada tanggal 28 

Mei - 10 Juni dan 24 Juni – 16 Juli telah memasuki area jenuh beli atau 

overbought karena pergerakan garis RSI berada di atas 70% dan akan 

bersiap untuk memotong garis 70% tersebut. Hal tersebut memunculkan 

sinyal jual bagi para investor untuk kemudian ditindakanjuti dalam 

pengambilan keputusan investasi. Dengan grafik RSI yang memotong ke 

atas garis 70% maka momentumnya sedang menguat dan pergerakan 

saham kedepannya cenderung naik.  

c. Saham TLKM (Telkomsel) 

1) Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

Dari gambar di bawah dapat dilihat pergerakan saham TLKM 

dengan menggunakan indikator MACD melalui aplikasi Chartnexus 

dalam jangka waktu 6 bulan. Jika diperhatikan, pada tanggal 9 Januari 

menunjukkan bahwa saham TLKM mengalami Golden Cross,tetapi jika 

dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang dari bulan Januari – akhir 

Februari, kondisi saham TLKM mengalami trend sideway. Jadi, pada saat 

mengalami trend sideway, MACD cenderung bergerak diantara garis 0 

nya, sehingga harga sahamnya cenderung tidak ada pergerakan yang 

signifikan, baik pergerakan naik maupun pergerakan turun.  

Harga saham bergerak di area yang sama selama periode tertentu. 

Kondisi sideway tersebut bisa dilihat pada tampilan visual chart yang 

terlihat datar dan ditandai dengan ukuran bar yang relative kecil dan 

berderet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Saham TLKM dengan Indikator MACD 
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Kemudian, Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-

19 pada tanggal 2 Maret. Hal tersebut menyebabkan harga saham TLKM 

mengalami penurunan sejalan dengan kondisi perdagangan saham di BEI 

sejak awal 2020 yang mengalami tekanan signifikan. Hal tersebut 

ditunjukkan pada tanggal 2 Maret dan 30 Maret dimana garis MACD 

bergerak dibawah 0 yang mengartikan bahwa tren harga cenderung turun. 

Kemudian, dengan adanya penurunan harga tadi menyebabkan 

munculnya sinyal beli. Hal tersebut dibuktikan dengan garis MACD yang 

memotong dari bawah keatas garis signal, dalam kondisi seperti ini 

perusahaan mengalami kondisi Golden Cross. Ketika MACD memotong 

ke atas sinyal, maka bar histogram akan mulai membentuk bar pertama 

diatas 0. Sehingga dapat dipastikan pada saat tersebut merupakan saat 

yang tepat untuk membeli saham. Karena, ketika sinyal Golden Cross 

mulai muncul hal itu menandakan bahwa harga saham akan naik dalam 

jangka pendek. 

Pada bulan Mei, saham TLKM menunjukkan adanya sinyal jual. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya garis MACD yang memotong 

dari atas kebawah garis signal. Kondisi tersebut dinamakan dengan Death 

Cross. Kemudian, setelah muncul sinyal death cross, saham TLKM 

menunjukkan trend sideway hingga bulan Juli. 

2) Relative Strength Index (RSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Saham TLKM dengan Indikator RSI 
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Analisis RSI menggunakan aplikasi Chartnexus menghasilkan 

sinyal jual dan sinyal beli saham TLKM selama 6 bulan terakhir. 

Berdasarkan gambar di bawah, pada tanggal 17 – 19 Februari 2020 

menunjukkan bahwa grafik RSI ada pada angka 30% yang berarti area 

jenuh jual (Oversold) menunjukkan bahwa momentumnya sedang 

melemah dan pergerakan kedepannya dipastikan cenderung turun. Itu 

artinya RSI menunjukkan sinyal beli. Begitu pula pada tanggal 26 

Februari – 2 Maret yang menunjukkan bahwa grafik RSI berada pada 

area jenuh jual yang mengindikasikan sinyal beli pada saham TLKM. 

Kemudian dapat dilihat pada tanggal 14 April grafik RSI memotong 

keatas garis horizontal 70% yang berarti bahwa momentumnya sedang 

menguat dan pergerakan kedepannya cenderung naik. Pada saat kondisi 

ini, saham tersebut berada pada area jenuh beli (Overbought) yang 

menunjukkan bahwa RSI menunjukkan sinyal jual. 

d. Saham EXCL (XL Axiata) 

1) Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Saham EXCL dengan Indikator MACD 

Dari gambar diatas dapat dilihat pergerakan saham EXCL 

menggunakan indikator MACD untuk menentukan sinyal jual dan sinyal 

beli selama 6 bulan terakhir. Pada awal bulan Januari di tanggal 6, dapat 

dilihat bahwa garis MACD memotong dari bawah keatas garis signal, hal 

itu menandakan bahwa kondisi tersebut merupakan kondisi Golden Cross 

yang berarti bahwa hal tersebut memberikan sinyal atau pertanda bahwa 

harga saham akan naik dalam jangka waktu pendek. Sehingga, dalam 

kondisi tersebut dapat dilakukan entry pembelian saham. 
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Kemudian, pada tanggal 22 Januari indikator MACD menunjukkan 

kondisi Death Cross, dapat dibuktikan dengan adanya garis MACD yang 

memotong dari atas kebawah garis signal. Death Cross menandakan 

bahwa diprediksikan harga saham akan mulai turun berangsur dalam 

jangka waktu dekat atau pertanda bahwa saham berada pada tekanan jual. 

Dapat dilihat pada candlestick saham EXCL selama bulan Januari akhir 

sampai dengan 24 Maret yang bergerak semakin turun sehingga 

menandakan bahwa harga saham tersebut makin turun. Kondisi Death 

Cross ini umumnya terjadi ketika harga saham sudah naik dan terjadi 

perpotongan kedua garis tersebut diujung tren naiknya. Artinya, ketika 

menemukan kondisi perusahaan yang sedang mengalami Death Cross 

alangkah baiknya, investor siap menjual saham atau tidak disarankan 

membeli saham terkait dengan jumlah yang banyak.  

Karena harga saham yang semakin turun, belum lagi ditambah 

dengan berita penyebaran Corona di awal Maret yang menyebabkan 

saham EXCL turut terkena dampaknya. Sehingga, ketika banyaknya 

permintaan beli dari investor menyebabkan kondisi Golden Cross muncul 

di tanggal 26 Maret. Kondisi Golden Cross tersebut memberikan sinyal 

atau pertanda bahwa harga saham akan mulai naik dalam jangka waktu 

pendek, terbukti dari pergerakan candlestick saham EXCL yang 

berangsur naik dari titik Golden Cross tersebut. Sehingga, para investor 

direkomendasikan untuk membeli saham. 

Setelah mengalami Golden Cross, kondisi saham EXCL cenderung 

menunjukkan tren sideway. trend sideway. Jadi, pada saat mengalami 

trend sideway, MACD cenderung bergerak diantara garis 0 nya, sehingga 

harga sahamnya cenderung tidak ada pergerakan yang signifikan, baik 

pergerakan naik maupun pergerakan turun.  

2) Relative Strength Index (RSI) 

Analisis RSI menggunakan aplikasi Chartnexus menghasilkan 

sinyal jual dan sinyal beli saham EXCL selama 6 bulan terakhir. 

Berdasarkan gambar diatas, sinyal beli ditunjukkan pada tanggal 27 

Januari – 17 Februari. Hal itu ditunjukkan dengan grafik RSI yang berada 

dibawah 30% yang mengindikasikan bahwa area tersebut merupakan area 

jenuh jual (Oversold) itu berarti indikator tersebut menunjukkan sinyal 

beli, selain grafik RSI dapat dilihat juga pada pergerakan candlestick 
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selama tanggal terkait dimana market cenderung dikuasai seller, maka 

dapat dipastikan pada tanggal tersebut menunjukkan sinyal beli.  

Selain pada tanggal 27 Januari – 17 Februari, sinyal beli 

ditunjukkan pula pada tanggal 6 – 24 Maret. Pada tanggal tersebut dapat 

dilihat juga bahwa pergerakan candlesticknya dikuasai seller dan harga 

saham cenderung turun. Kemudian indikator RSI pada saham EXCL ini 

juga menunjukkan sinyal jual yang ditunjukkan pada tanggal 8 – 9 April 

dan 13 – 15 April. Sinyal jual tersebut ditunjukkan dengan pergerakan 

garis RSI yang berada diatas 70% yang berarti area tersebut merupakan 

area jenuh beli (Overbought) dan menunjukkan sinyal jual bagi para 

investor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Saham EXCL dengan Indikator RSI 

4. Penerapan Analisis Teknikal pada Saham LQ45 Sektor Konsumsi 

a. Saham INDF 

1) MACD 

Pada indicator Moving Average Convergence Divergence saham 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) para investor saham dapat 

melakukan transaksi pembelian pada tanggal 3 maret, 27 maret, 8 juni, 

dan 22 juli karena terjadi Golden Cross yang mengartikan saat yang tepat 

untuk membeli saham. Pada tanggal 3 maret penutupan harga saham 

INDF sebesar Rp 7.125 dengan harga pembukaan sebesar Rp 6.700 

dengan harga tertinggi Rp 7.275 dan harga terendah sama seperti harga 

pembuka. Pada tanggal 27 Maret penutupan harga saham indf sebesar Rp 

6.800 dengan harga pembukaan sebesar Rp 6.050 dengan harga tertinggi 
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Rp 6.800 dan harga terendah sama seperti harga pembuka. Pada tanggal 8 

Juni penutupan harga saham indf sebesar Rp 6.200 dengan harga 

pembukaan sebesar Rp6.200 dengan harga tertinggi Rp 6.225 dan harga 

terendah sebesar Rp 6.125. Pada tanggal 22 Juli penutupan harga saham 

indf sebesar Rp 6.675 dengan harga pembukaan sebesar Rp 6.725 dengan 

harga tertinggi Rp 6.800 dan harga terendah sebesar Rp 6.650. 

Dan investor dapat melakukan transaksi penjualan saham pada 

tanggal 9 maret, 20 mei dan 9 juli karena sedang terjadi Death Cross 

yang mengartikan saat yang tepat untuk menjual sahamnya. Pada tanggal 

9 Maret penutupan harga saham indf sebesar Rp 6.375 dengan harga 

pembukaan sebesar Rp 6.650 dengan harga tertinggi Rp 6.800 dan harga 

terendah sebesar Rp 6.350. pada tanggal 20 Mei penutupan harga saham 

indf sebesar Rp 6.425 dengan harga pembukaan sebesar Rp 6.750 dengan 

harga tertinggi Rp 6.750 dan harga terendah sebesar Rp 6.300. pada 

tanggal 9 Juli penutupan harga saham indf sebesar Rp 6.550 dengan 

harga pembukaan sebesar Rp 6.650 dengan harga tertinggi Rp 6.675 dan 

harga terendah sebesar Rp 6.550.  

2) Relative Strengh Index (RSI) 

Pada indikator RSI saham PT Indofood Sumber Makmur Tbk 

(INDF) investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal tanggal 

11 Februari, 26 februari, dan 24 maret. Karena pada saat itu garis berada 

dibawah 30% maka saham sudah oversold (jenuh jual) dan sinyal untuk 

membeli. Pada tanggal 11 Februari penutupan harga saham indf sebesar 

Rp 7.675 dengan harga pembukaan sebesar Rp 7.825 dengan harga 

tertinggi Rp 7.825 dan harga terendah sebesar Rp 7.650. pada tanggal 26 

Februari penutupan harga saham indf sebesar Rp 7.075 dengan harga 

pembukaan sebesar Rp 7.200 dengan harga tertinggi Rp 7.275 dan harga 

terendah sebesar Rp7.000. Pada tanggal 24 Maret penutupan harga saham 

indf sebesar Rp 5.050 dengan harga pembukaan sebesar Rp 5.350 dengan 

harga tertinggi Rp 5.600 dan harga terendah sebesar Rp 5.000. 

 

Para investor dapat melakukan penjualan saham pada tanggal 16 

Juni. karena pada saat itu garis berada diatas 70% maka saham sudah 

Overbought (jenuh beli ) dan sinyal untuk menjual. Pada tanggal 

penutupan harga saham indf sebesar Rp 6.400dengan harga pembukaan 
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sebesar Rp 6.300 dengan harga tertinggi Rp 6.400 dan harga terendah 

sebesar Rp 6.275. 

Apabila kedua garis tersebut masih belum berpotongan satu sama 

lain, atau berpotongan di luar wilayah oversold dan overbought (masih 

dia area tengah), maka sinyal menunjukkan wait and see. 

b. Saham ICBP 

1) MACD 

Pada indikator Moving Average Convergence Divergence saham 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) para investor saham 

dapat melakukan transaksi pembelian pada tanggal 4 maret, 30 maret, 18 

mei, dan 9 juni karena terjadi Golden Cross yang mengartikan saat yang 

tepat untuk membeli saham. Pada tanggal 4 maret penutupan harga 

saham ICBP sebesar Rp 10.950 dengan harga pembukaan sebesar Rp 

10.975 dengan harga tertinggi Rp 11.000 dan harga terendah sebesar Rp 

10.750. Pada tanggal 30 maret penutupan harga saham ICBP sebesar Rp 

9.650 dengan harga pembukaan sebesar Rp 9.950 dengan harga tertinggi 

Rp 10.100 dan harga terendah sebesar Rp 9.300. Pada tanggal 18 Mei 

penutupan harga saham ICBP sebesar Rp 9.725 dengan harga pembukaan 

sebesar Rp 9.700 dengan harga tertinggi Rp 9.825 dan harga terendah 

sebesar Rp 9.625. Pada tanggal 9 Juni penutupan harga saham ICBP 

sebesar Rp 8.900 dengan harga pembukaan sebesar Rp 8.850 dengan 

harga tertinggi Rp 8.975 dan harga terendah sebesar Rp 9.625. 

Dan investor dapat melakukan transaksi penjualan saham pada 

tanggal 16 maret, 3 mei, 20 mei dan 17 juli. karena sedang terjadi Death 

Cross yang mengartikan saat yang tepat untuk menjual sahamnya. Pada 

tanggal 16 Maret penutupan harga saham ICBP sebesar Rp 10.400 

dengan harga pembukaan sebesar Rp 10.825 dengan harga tertinggi 

Rp 10.925 dan harga terendah sebesar Rp 10.325. Pada tanggal 3 Mei 

penutupan harga saham ICBP sebesar Rp 9.875 dengan harga 

pembukaan sebesar Rp 10.050 dengan harga tertinggi Rp 10.150 dan 

harga terendah sebesar Rp 9.875. Pada tanggal 20 mei penutupan harga 

saham ICBP sebesar Rp 9.600 dengan harga pembukaan sebesar Rp 

9.800 dengan harga tertinggi Rp 9.900 dan harga terendah sebesar Rp 

9.350. Pada tanggal 17 Juli penutupan harga saham ICBP sebesar Rp 

9.275 dengan harga pembukaan sebesar Rp 9.650 dengan harga tertinggi 
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Rp 9.650 dan harga terendah sebesar Rp 9.125. 

2) Relative Strengh Index (RSI) 

Pada indicator RSI saham PT Indofood CBP Sumber Makmur Tbk 

(ICBP) investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal tanggal 

12 Februari, 27 Februari, 23 maret, dan 26 mei. Karena pada saat itu garis 

berada dibawah 30% maka saham sudah oversold (jenuh jual) dan sinyal 

untuk membeli. Pada tanggal 12 Februari penutupan harga saham ICBP 

sebesar Rp 10.750 dengan harga pembukaan sebesar Rp 9.650 dengan 

harga tertinggi Rp 9.650 dan harga terendah sebesar Rp 9.125. Pada 

tanggal 27 Februari penutupan harga saham ICBP sebesar Rp 10.550 

dengan harga pembukaan sebesar Rp 10.750 dengan harga tertinggi Rp 

10.825 dan harga terendah sebesar Rp 10.350. Pada tanggal 23 Maret 

penutupan harga saham ICBP sebesar Rp 8.350 dengan harga 

pembukaan sebesar Rp 8.950 dengan harga tertinggi Rp 8.950 dan harga 

terendah sebesar Rp 8.350. Pada tanggal 26 Mei penutupan harga saham 

ICBP sebesar Rp 8.950 dengan harga pembukaan sebesar Rp 9.600 

dengan harga tertinggi Rp 9.600 dan harga terendah sebesar Rp 8.950. 

Para investor dapat melakukan penjualan saham pada tanggal 14 

April. karena pada saat itu garis berada diatas 70% maka saham sudah 

Overbought (jenuh beli ) dan sinyal untuk menjual. Pada tanggal 

penutupan harga saham ICBP sebesar Rp10.350 dengan harga 

pembukaan sebesar Rp 10.200 dengan harga tertinggi Rp 10.350 dan 

harga terendah sebesar Rp 10.100. 

Apabila kedua garis tersebut masih belum berpotongan satu sama 

lain, atau berpotongan di luar wilayah oversold dan overbought (masih 

dia area tengah), maka sinyal menunjukkan wait and see. 

5. Indikator MACD dan RSI Terhadap Keputusan Investasi 

Keputusan investasi merupakan keputusan yang menyangkut 

pengalokasian dana yang berasal dari dalam maupun dana yang berasal 

dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi (Purnamasari dkk, 

2009). Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan akan menentukan 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dimana yang akan datang. 

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), nilai perusahaan yang dibentuk 

melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-

peluang investasi. 
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Dalam analisis indikator MACD saham PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk. memberikan sinyal beli sebanyak 4x dalam penelitian ini, 

dan memberikan sinyal jual sebanyak 3 x. Dalam analisis indikator RSI 

memberikan sinyal beli sebanyak 3x dalam penelitian ini, dan 

memberikan sinyal jual sebanyak 1x. Dalam analisis indikator MACD 

saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. memberikan sinyal beli 

sebanyak 4x dalam penelitian ini, dan memberikan sinyal jual sebanyak 

4x. Dalam analisis indikator RSI memberikan sinyal beli sebanyak 4x 

dalam penelitian ini, dan memberikan sinyal jual sebanyak 1x. 

Penggunaan MACD dengan analisa yang di peroleh dalam 

menggunakan indikator MACD memberikan hasil 15x baik sinyal jual 

maupun sinyal beli dari saham INDF dan ICBP. Momen yang tepat 

dalam menggunakan MACD adalah bila garis MACD memotong garis 

sinyal dari bawah ke atas Golden Cross. Selain itu kita juga dapat 

menggunakan garis center line (garis nol) sebagai alat untuk 

menginterpretasi arah trend. 

Penggunakan analisis RSI jika dibandingkan dengan analisis 

MACD lebih sedikit memberikan sinyal jual maupun sinyal beli pada 

kedua saham yaitu hanya sebesar 9x. Jadi MACD lebih memberikan 

signal yang baik untuk keputusan investasi akan melakukan transaksi jual 

ataupun beli saham. Dimana analisis MACD menggunakan dua garis 

sebagai signal untuk menentukan keputusan yaitu MACD line dan Signal 

line yang mengalami Golden Cross sinyal untuk membeli dan Death 

Cross sinyal untuk menjual. 

Dalam pergerakan saham baik dalam MACD maupun RSI saham 

INDF dan ICBP banyak mengalami wait and see. Sebenarnya pada saat 

wait and see bisa dilakukan untuk pembelian saham atau penjualan 

saham. Namun sebelum adanya golden croos pembelian saham dapat 

dilakukan selama garis MACD line dan signal line bawah 

centerline.Begitupun sebaliknya bisa menjual saham selama MACD line 

dan signal line sudah diatas centerline namun tidak pada harga tertinggi 

karena harga tertinggi yaitu pada saat terjadi death cross. 

Jadi penggunaan indikator MACD dan RSI dalam menentukan 

keputusan investasi nyatanya terbukti tepat untuk membaca pergerakan 

saham baik saham INDF maupun ICBP. Dari adanya analisis tersebut 
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para investor akan lebih mudah melakukan trading dengan melihat 

berbagai sinyal yang ada. Sehingga resiko terhadap investasi yang 

dilakukan juga dapat diperhitungkan tentunya tujuan dengan adanya 

analisis ini adalah para investor lebih mantap dalam melakukan investasi 

untuk memperoleh deviden atau capital gain yang di inginkan. Perlu 

adanya perkembangan jaringan investasi ke masyarkat luas untuk 

meningkatkan ketrampilan dalam sector keunagan selain perbankan. 
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5 PERENCANAAN KEUANGAN 

MILLENIAL 

 

 

A. PERLUNYA PERENCANAAN KEUANGAN SEDINI 

MUNGKIN 

Demi mencapai kestabilan makro di Indonesia masih mendapat 

tantangan yang berasal dari faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi 

dunia dan berlanjutnya gejolak pasar keuangan dunia serta faktor internal 

belum kondusifnya iklim investasi dan kemajuan pembangunan 

infrastruktur yang berjalan lambat. 

Kondisi ekonomi di Indonesia yang kurang kondusif dapat menjadi 

faktor penghalang individu dalam memenuhi tujuan keuangannya. Dalam 

merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan yang di inginkan maka 

perlu memperhatikan hal-hal seperti perencanaan investasi, perencanaan, 

resiko atau asuransi, perencanaan pajak pribadi, perencanaan hari tua, 

perencanaan warisan. Maka dari itu perlu adanya pengetahuan yang lebih 

mengenai pentingnya perencanaan keuangan yang dimiliki sejak dini atau 

awal yang dapat dimulai dengan perencanaan keuangan pribadi. 

Perencanaan keuangan pribadi merupakan satu proses perencanaan yang 

dapat membantu individu dalam mengontrol kondisi keuangannya. 

Menurut Jack Kapoor (2004), perencanaan keuangan pribadi adalah suatu 

proses mengatur keuangan individu untuk mencapai kepuasan ekonomi 

pribadi. Adapun langkah-langkah dalam dalam membuat perencanaan 

keuangan pribadi.  

Menurut Jack Kapoor (2004), terdapat 6 langkah dalam melakukan 

perencanaan keuangan individu, yaitu sebagai berikut. Pertama, 

menentukan kondisi individu saat ini. Setiap individu perlu menentukan 

kondisi keuangannya saat ini yang termasuk penghasilan, pengeluaran, 

tabungan, dan hutang. Hal tersebut untuk membuat neraca keuangan 

individu yang terdiri dari aktiva dan passive, serta laporan arus kas yang 

isinya aliran dana yang dikeluarkan dan dihasilkan selama satu periode. 
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Kedua, membuat tujuan keuangan individu. Tujuannya dapat bersifat 

pendek, menengah atau jangka panjang. Tujuan keuangan setiap individu 

tidaklah selalu sama. Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan 

keuangan dan gaya hidup seseorang.  

Ketiga, membuat beberapa pilihan untuk memenuhi tujuan 

keuangan individu. Individu dapat membuat alternative pilihan dalam 

membuat keputusan. Hal ini dapat membantu memberikan keputusan 

mengenai kebutuhan dan juga keinginan. Keempat, evaluasi setiap 

pilihan yang telah dibuat. Dalam mengevaluasi setiap kemungkinan 

pilihan, perlu mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini, kondisi 

ekonomi saat ini dan tujuan individu. Setiap keputusan yang diambil 

mengakibatkan alternative pilihan yang lain tidak dapat dilakukan. 

Kelima, implementasikan program perencanaan keuangan. Pada tahap 

implementasi dari program individu dapat membuat rencana tindakan 

yang menentukan jalan untuk mencapai tujuan keuangan. 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dari perencanaan 

keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan 

mempertimbangkan beberapa hal berikut. Pertama, tentukan tujuan 

keuangan yang akan di buat. Kedua, ketahuilah akibat dari setiap 

keputusan keuangan yang diambil. Ketiga, evaluasi kembali kondisi 

keuangan secara berkala. Perencanaan keuangan adalah sebuah proses 

yang dinamis. Tujuan keuangan dapat berubah seiring dengan 

berjalannya waktu akibat dari perubahan gaya hidup atau perubahan 

kondisi kehidupan dan juga budaya. Keempat, mulai perencanaan sedini 

mungkin. Jangan menunda merencanakan keuangan pribadi. Jika ingin 

menabung atau berinvestasi sedikit uang lebih awal, maka akan 

mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi daripada orang yang 

menunda untuk melakukan investasi walaupun dengan jumlah uang yang 

lebih besar. Kelima, realistis dalam menentukan perkiraan-perkiraan. 

Perencanaan keuangan merupakan pendekatan akal sehat dalam 

merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan dalam 

kehidupan kita. Perubahan itu tidak dapat terjadi dalam satu malam; 

perubahan itu adalah sebuah proses yang terus berjalan. Perlu 

diperhatikan bahwa beberapa hal tidak dapat dikendalikan seperti tingkat 

inflasi atau perubahan suku bunga dan fluktuasi pasar modal akan 
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mempengaruhi hasil dari perencanaan keuangan. Seorang perencana 

keuangan dan memegang peranan aktif dalam pengambilan keputusan. 

 

B. MENYUSUN SKALA PRIORITAS 

Generasi Millenial lahir di zaman dengan akses yang mudah ke 

lembaga dan system keuangan. Millenial adalah generasi pertama yang 

tumbuh dengan komputer dan internet, akan lebih mudah bagi millenial 

untuk mempelajari sektor keuangan dengan cepat dan menerapkannya di 

dalam kehidupan. Untuk berinvestasi, millenial cukup mengakses segala 

hal yang dibutuhkannya melalui internet. Gaya hidup yang dinamis 

ditambah minimnya pengetahuan pengelolaan keuangan membuat para 

millenial merasa sulit untuk mengatur keuangan. Sebagian millenial juga 

masih sulit mengatur keuangannya sesuai dengan skala prioritas. Karena 

keberhasilan mengelola keuangan ditentukan oleh kedisiplinan untuk 

menjaga konsistensi gaya hidup hemat dan cerdas. Hidup hemat berbeda 

dengan pelit. Hidup hemat ialah kemampuan untuk mengutamakan 

kebutuhan di atas keinginan serta mengatur pemenuhan kebutuhan 

dengan hal-hal berkualitas secara efisien. Jadi, gaya hidup hemat bukan 

berarti menekan pengeluaran sehingga tidak memperhatikan kualitas, 

tetapi mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan dan seimbang dengan 

penghasilan yang diperoleh.  

Dalam mengelola keuangan, perlu menentukan tujuan yang akan 

dicapai agar lebih fokus dalam merencanakan keuangan yaitu: (1) Tujuan 

keuangan jangka pendek dan jangka panjang dalam pengelolaan 

keuangan; (2) Besarnya dana yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-

tujuan tersebut dan (3) Tentukan deadline agar dapat memantau progress 

pengelolaan keuangan tersebut. 

Tabungan, investasi, asuransi kesehatan, dan jaminan pensiun 

merupakan empat hal wajib yang harus masuk ke dalam rencana 

keuangan jangka panjang. Harga barang dan kebutuhan yang semakin 

meningkat membuat empat hal tersebut menjadi penting untuk dimiliki 

sejak dini. Setelah mendapatakan pemasukan atau pendapatan , usahakan 

agar membuat rencana keuangan sesuai skala prioritas. Triknya dapat 

menerapkan rumus 40-30-20-10 dalam rencana keuangan. 40% adalah 

anggaran untuk keperluan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan utang, 20% 
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untuk investasi dan tabungan, serta 10% untuk keperluan sosial. Sehingga 

dengan adanya pengaturan keuangan lebih mudah untuk dikelola. 

Meskipun rencana keuangan telah dibuat secara sempurna, hal yang tidak 

boleh dilupakan adalah dana darurat untuk hal-hal tidak terduga yang 

mungkin muncul. Jangan biarkan hal-hal tidak terduga tersebut 

mengganggu rencana keuangan yang sudah susah payah disusun. 

 

C. MENYUSUN DANA DARURAT 

Menyusun dan membuat perencanaan keuangan tanpa 

memasukkan dana darurat ibarat merencanakan perjalanan menggunakan 

mobil tapi tidak menyiapkan ban serep. Bisa jadi perjalanan lancar tanpa 

mengalami ban bocor. Akan tetapi, ketika mengalami ban bocor dan jauh 

dari bengkel tambal ban, barulah kita menyadari betapa pentingnya 

membawa ban serep. Begitu pula dengan dana darurat. kita tidak dapat 

mengetahui kapan hal-hal tak terduga akan terjadi. Entah itu kehilangan 

pekerjaan atau musibah yang membutuhkan uang dalam jumlah besar. 

Generasi millennial saat ini memiliki sifat mandiri yang tinggi. 

Namun terkadang, mereka masih sulit membedakan mana yang menjadi 

prioritas dan mana yang bukan, salah satunya dana darurat. Dana darurat 

merupakan sejumlah dana yang perlu disiapkan untuk menghadapi 

keadaan yang darurat, dan merupakan sebuah komponen yang wajib 

dalam rencana keuangan yang dibutuhkan saat ini. Dana darurat 

dirancang khusus untuk mengatasi keadaan darurat yang membutuhkan 

cadangan finansial 

Menurut Moneycrashers.com, dana darurat dapat dikategorikan 

menjadi 2, yaitu sebagai berikut: 

1. Short-Term Emergency Fund 

Short-Term Emergency Fund atau dana darurat jangka pendek 

adalah dana yang tersedia untuk keadaan darurat yang dibutuhkan segera. 

Mengingat kebutuhannya yang segera, maka tentunya dana darurat ini 

harus mudah diakses. Tujuan dari dana darurat jangka pendek adalah 

untuk keadaan darurat yang lebih kecil, misalnya saat mobil mogok dan 

membutuhkan reparasi, atau kebocoran di langit-langit rumah. Dana 

darurat tipe ini juga terkadang digunakan sebagai cadangan saat kamu 
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menunggu dana darurat jangka panjang bisa dicairkan dalam kondisi 

keadaan darurat yang ekstrim. 

2. Long-Term Emergency Fund  

Long-Term Emergency Fund atau dana darurat jangka panjang 

memungkinkanmu untuk menabung demi keadaan darurat dalam skala 

besar atau ekstrim. Misalnya, Putus Hubungan Kerja (PHK) atau bencana 

alam seperti gempa bumi dan banjir. Kemudahan akses tetap merupakan 

hal penting di sini, namun dapat memilih instrumen investasi yang lebih 

menguntungkan (yang umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk 

dicairkan). 

Pandji Harsanto, Senior Advisor di Firma Perencanaan Keuangan 

OneShildt Financial Planning mengungkapkan, dana darurat memiliki 

dua fungsi utama yang dapat menjamin masa depan seseorang. Pertama, 

dana darurat dapat menjaga kondisi keuangan dari ketidaksiapan 

menghadapi hal-hal yang tidak direncanakan. Perlu dipahami, hal-hal 

yang tak terduga sering kali tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan 

rutin. Namun, adanya dana darurat dapat membuat solusi mengatasi 

keperluan yang mendesak. Kita tak perlu meminjam pada pihak lain. 

Apalagi berhutang dengan bunga yang sangat tinggi. Kedua, dana darurat 

melindungi investasi masa depan. Caranya adalah dengan menjamin 

kondisi saat ini. Sejauh pengamatan Pandji, sebuah keluarga akan sangat 

sulit melakukan investasi masa depan jika kondisi saat ini saja tidak 

aman. Jadi, kondisi masa depan bergantung pada apa yang diputuskan 

saat ini. Secara umum, menurut Pandji, perencanaan keuangan dibuat 

dalam tiga tujuan jangka waktu: jangka pendek (hingga dua tahun), 

jangka menengah (3-5 tahun), dan jangka panjang (di atas 5 tahun). Nah, 

dana darurat tersebut dapat mengamankan seseorang untuk sampai 

dengan selamat pada tujuan keuangannya. Hal ini karena kebutuhan dan 

pendapatan seseorang setiap tahunnya bisa saja berbeda-beda. Menurut 

Pandji Kriteria dana darurat yaitu: (1) Harus likuid; (2) Disimpan pada 

tempat yang aman dan mudah diakses jika diperlukan sewaktu-waktu dan 

(3) Jangan letakkan pada investasi yang berisiko tinggi seperti saham 

ataupun reksa dana saham. 

Sebenarnya, ketika seseorang telah memiliki penghasilan, maka ia 

sudah seharusnya menyusun dana darurat. Namun, kebanyakan orang 
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tidak menyadari hal tersebut. Jika menyadarinya, mereka mungkin tidak 

mengetahui berapa dana yang harus dialokasikan. Pandji menjelaskan, 

langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun dana darurat 

adalah menghitung ketersediaan aset lancar. Yang dimaksud aset lancar 

adalah aset yang sangat mudah dicairkan. Contohnya, tabungan di bank, 

deposito, dan emas logam mulia. Kecukupan dana darurat jika total 

keseluruhan aset lancar tersebut adalah enam kali dari total pengeluaran 

bulanan keluarga.  

Jika tidak memiliki tanggungan keluarga, maka yang dihitung 

adalah pengeluaran bulanan pribadi. Dana ini akan menjadi jaminan agar 

kebutuhan bulanan tersebut tetap dapat terjaga. Namun, jika dana tersebut 

belum cukup, kita perlu kembali memprioritaskan kebutuhan dan 

menyesuaikan dengan pendapatan. Selanjutnya, menurut Pandji, 

diperlukan tabungan pada rekening yang terpisah dari rekening 

operasional bulanan. Jumlahnya hingga minimal tiga kali pengeluaran 

bulanan dan kemudian nantinya dapat ditingkatkan menjadi enam kali. 

Untuk memulai dana darurat ini, awalnya kita bisa mengumpulkan 30% 

dari dana darurat ideal. Setelah terpenuhi, maka dana darurat dapat 

digunakan jika menghadapi keperluan darurat. Namun, setelah digunakan 

segera isi kembali hingga tercapai nilai idealnya. 
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6 MERENCANAKAN HARI TUA 

 

 

A. PERSIAPAN MASA PENSIUN 

Salah satu kunci keberhasilan menghadapi pensiun adalah dengan 

melakukan persiapan pensiun, persiapan tersebut dilakukan ketika 

seseorang masih dalam usia produktif. Seseorang yang melakukan 

persiapan pensiun bisa dikatakan lebih sukses karena dapat beradaptasi 

dengan perubahan di dalam hidupnya. Persiapan pensiun didefinisikan 

sebagai upaya investasi yang dilakukan oleh individu yang masih 

sementara bekerja demi kesejahteraan hidup di masa pensiun (Muratore 

& Earl, 2010). 

Persiapan pensiun dapat ditujukan untuk memberikan gambaran 

kepada seorang karyawan yang akan mengalami masa pensiun, sehingga 

mereka dapat merencanakan apa yang ingin dikerjakan pada saat masa 

pensiun benar-benar sudah mereka hadapi. Anderson et al (2000) dalam 

teorinya menyatakan bahwa langkah yang dapat dilakukan untuk 

mempersiapkan masa pensiun diantaranya dengan mencari informasi dan 

saran tentang kehidupan pensiun, menyiapkan tabungan serta merancang 

rencana pensiun dengan keluarga. Masa pensiun pada umumnya dibagi 

dalam 2 tahap, yaitu: (1) Masa Pra Pensiun. Masa-masa menjelang usia 

pensiun, dimana seseorang masih aktif dalam bekerja atau berusaha. Usia 

pensiun memang belum tiba, tetapi bisa dibilang sudah mendekat karena 

ketika masa itu, mereka yang berada pada usia masa pra pensiun sudah 

melewati lebih dari setengah masa produktif. Dari sisi usia biasanya jika 

seseorang telah memasuki masa pra pensiun merupakan orang-orang 

yang sudah berusia antara 49 tahun sampai dengan 58 tahun. Dalam masa 

pra pensiun seseorang bisa dikatakan masih cukup mandiri dalam mental 

dan emosional, namun secara fisik sudah mulai mengalami penurunan 

serta (2) Masa Pensiun. Masa ini merupakan suatu masa yang 

menjelaskan bahwa seseorang secara resmi sudah berhenti bekerja atau 

menjalankan usaha. Mereka yang mengalami masa ini, tidak mempunyai 
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penghasilan tetap dari pekerjaan rutin. Mungkin pada saat itu mereka 

juga sudah kalah dalam hal kreatifitas dengan yang usianya lebih muda, 

kurang lincah dikarenakan factor usia, memiliki keterbatasan kesehatan, 

dan lain-lain. Masalahnya adalah ketika seseorang berada pada masa ini 

tetap perlu memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Yakni masih perlu 

makan, pakaian, tempat tinggal yang memadai, dan juga pemeliharaan 

kesehatan. Dari sisi usia, umumnya masa pensiun ini dimulai sejak 

seseorang berada pada usia 58 tahun ke atas. 

Dari penjelasan diatas, inilah beberapa persiapan pensiun dini yang 

wajib dilakukan: (1) Mempersiapkan Tabungan. Hal pertama yang 

harus dilakukan sebelum memutuskan untuk pensiun dini yaitu 

menyiapkan sejumlah uang tabungan. Hal ini disebabkan karena dana 

pensiun yang diberikan oleh kantor tempat anda bekerja mungkin tidak 

bisa membiayai hidup anda secara optimal atau sesuai harapan; (2) 

Melakukan Investasi. Langkah kedua, anda juga perlu melakukan 

investasi guna mengembangkan dana yang dimiliki. Dengan berinvestasi, 

kondisi keuangan yang kita miliki bisa tetap stabil meskipun tidak 

memiliki pemasukan tetap seperti sebelumnya. Sebelum melakukan 

investasi, disarankan anda telah mengetahui prosedur berinvestasi agar 

tidak perlu menghabiskan waktu untuk mempelajarinya saat dana pensiun 

sudah cair dan terkumpul; (3) Menyesuaikan Gaya Hidup. Ketiga, dari 

sekian banyaknya mereka yang berada didalam usia pensiun, tidak sedikit 

orang yang menjalani masa pensiun dini layaknya kehidupan biasanya, 

termasuk melakukan pengaturan keuangan atau budgeting. Padahal, 

diasumsikan para pensiunan ini mungkin tidak akan mempunyai 

pemasukan rutin seperti ketika bekerja kantoran dulu. Jadi, ada baiknya 

jika mengatur kembali gaya hidup dan pengeluaran bulanan. Apabila 

anda tetap berniat untuk memiliki gaya hidup yang lebih baik, maka lebih 

baik rencanakan impian tersebut dari sebelum memasuki pensiun dini; (4) 

Memiliki Asuransi yang Berkualitas. Semua perusahan yang 

mempekerjakan seorang karyawan, dapat dipastikan memberikan 

perlindungan berupa Asuransi Kesehatan dan juga Asuransi Jiwa. 

Namun, pada masa pensiun dini, baik itu PNS maupun karyawan swasta 

mungkin perlu memiliki asuransi yang berkualitas dan lebih 

komprehensif lagi untuk melindungi diri dari berbagai risiko kesehatan 
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dan jiwa yang dapat merugikan secara finansial untuk jangka panjangnya 

serta (5) Memiliki Rencana Kehidupan Selanjutnya. Terakhir, pada 

masa pensiun bukan berarti kita sebagai pensiunan tidak boleh tetap 

menjadi produktif atau aktif. Justru, pensiun dini merupakan momen 

yang sangat tepat untuk anda meraih impian-impian yang sudah 

didambakan saat masih bekerja dulu, seperti liburan keliling dunia atau 

membuka sebuah bisnis. Apapun kondisinya, anda harus terus yakin 

bahwa kondisi keuangan akan senantiasa mendukung rencana yang anda 

miliki. 

Segala perencanaan tadi dapat bermanfaat untuk menjadikan masa 

pensiun anda lebih santai, lega, dan berkualitas. Hal ini hanya bisa diraih 

apabila Anda senantiasa penuh dengan persiapan dan pengelolaan 

keuangan yang baik. 

 

B. MENYIAPKAN MASA DEPAN 

Masa depan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk ditebak 

bagaimana gambaran umumnya. Mungkin bisa berjalan sukses, tetapi 

bisa juga berjalan tidak sesuai dengan rencana. Semua ini tergantung dari 

usaha, doa dan tekad yang kita lakukan sebagai seorang manusia. Setiap 

orang pasti memiliki potensi untuk membuat hidupnya lebih baik dengan 

cara mengembangkan potensi tersebut sejak dini. Dibawah ini merupakan 

beberapa prinsip-prinsip yang dapat diterapkan ketita mempersiapkan 

masa depan: 

1. Membuat Daftar Rencana Hidup untuk Beberapa Tahun Ke 

Depan. Langkah pertama merupakan salah satu hal yang paling 

mudah untuk dilakukan yakni membuat daftar rencana hidup untuk 

beberapa tahun kedepan. Dengan menulis beberapa hal yang ingin 

dicapai, setidaknya kita telah memiliki tujuan, sehingga tahu apa yang 

akan dilakukan kedepannya. Dengan memiliki daftar rencana hidup, 

maka pada saat menghadapi berbagai hal dinamika hidup tidak akan 

melenceng jauh dari apa yang telah direncanakan sesuai keinginan. 

2. Menentukan Skala Prioritas dan Target yang Ingin Dicapai. Skala 

prioritas dan target yang ingin dicapai merupakan langkah kedua yang 

perlu diterapkan ketika mempersiapkan masa depan. Aktivitas kerja 
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yang kita lakukan setiap hari pasti memiliki target dan tujuan yang 

ingin dicapai. Untuk itu diperlukan skala prioritas, yaitu dengan 

menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan dan 

mengesampingkan pemenuhan kebutuhan yang dinilai belum 

diperlukan. Skala prioritas ini dapat diaplikasikan pada pekerjaan 

sehari-hari, pengaturan keuangan, maupun pada kehidupan sehari-

hari. 

3. Belajar Mengurangi Gaya Hidup Konsumtif. Langkah ketiga, salah 

satu hal yang menyebabkan pengelolaan keuangan berantakan adalah 

dari sisi gaya hidup yang konsumtif. Yang dimaksud gaya hidup 

konsumtif adalah dengan mengutamakan pengeluaran dengan tujuan 

untuk bersenang-senang dan tidak memberikan keuntungan apapun. 

Tidak ada salahnya dengan membeli barang, namun yang harus 

diperhatikan adalah seberapa besar tingkat urgensi membeli barang 

tersebut, jika tidak terlalu penting dan belum dibutuhkan lebih baik 

tidak membeli barang tersebut. 

4. Belajar Mengelola Keuangan dan Mempersiapkan Rencana 

Keuangan. Belajar mengelola dan mempersiapkan rencana keuangan 

sejak dini sangatlah penting. Salah satu hal yang dapat dilakukan 

adalah dengan menabung. Untuk mewujudkan rencana menabung 

yang optimal, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan 

membuat anggaran uang yang akan dikeluarkan selama periode waktu 

tertentu. Jika rencana keuangan ditinjau setiap tahunnya, maka akan 

membuat seseorang bertahan dalam kondisi yang lebih baik di jangka 

panjang. 

5. Investasi Sesuai Kemampuan. Bukan hanya menabung saja, salah 

satu hal yang tidak kalah penting adalah dengan cara berinvestasi. 

Dengan berinvestasi, kita akan memperoleh penghasilan secara pasif. 

Dalam berinvestasi, ada banyak instrument investasi yang bisa dipilih 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, sehingga kita bisa memilih 

instrument investasi apa yang sesuai dengan kemampuan kita baik 

dari segi modal maupun risiko yang akan dihadapi saat berinvestasi. 

6. Menyiapkan Dana Darurat. Dana darurat merupakan salah satu hal 

penting yang harus disiapkan. Dana ini memiliki fungsi sebagai dana 



 

117 

utama atau simpanan wajib yang dapat digunakan ketika kondisi 

keuangan dalam kondisi darurat atau sangat terdesak. Beberapa 

perencana keuangan di Indonesia mengatakan bahwa dana darurat 

merupakan salah satu tujuan keuangan atau rencana keuangan yang 

harus dipersiapkan paling awal. Besarnya dana darurat yang harus 

dipersiapkan ada pada kisaran 4 sampai dengan 12 bulan nilai 

pengeluaran. 

 

C. DANA PENSIUN 

1. Pengertian Dana Pensiun 

Dana pensiun merupakan hak seseorang untuk memperoleh 

penghasilan setelah bekerja dari sekian tahun dan sudah memasuki usia 

pensiun atau ada sebab maupun alasan lain sesuai dengan perjanjian yang 

telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya dapat berupa uang yang bisa 

diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang 

memasuki masa pensiun, untuk hal ini tergantung dari kebijakan yang 

dianut oleh suatu perusahaan terkait. Dana Pensiun (Pension Funds) 

adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga 

untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yakni dengan melakukan 

suatu pembayaran berkala kemudian dibayarkan kepada peserta pada saat 

yang ditentukan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang 

menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dimana pembayaran 

manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. 

Definisi dana pensiun menurut Undang - undang Nomor 11 Tahun 

1992 merupakan suatu badan hukum yang menjalankan dan mengelola 

program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas 

dana pensiun merupakan suatu badan hukum atau lembaga yang 

mengelola program pensiun dengan tujuan memberikan kesejahteraan 

kepada seorang karyawan didalam suatu perusahaan tertentu terutama 

yang sudah pensiun. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun, menjelaskan bahwa dana 

pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan 

program yang menjanjikan manfaat pensiun”. 
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2. Tujuan Dana Pensiun 

Menurut Zullaini Wahab (2001;2) tujuan dibentuknya suatu dana 

pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu: (1) Sisi Pemberi Kerja. 

Dari sisi pemberi kerja, dana pensiun dapat diartikan sebagai usaha untuk 

menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki 

potensi, cerdas, terampil dan produktif dengan harapan dapat 

meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, disamping tanggung 

jawab moral dan social; (2) Sisi Karyawan. Dana pensiun dari sisi 

karyawan merupakan salah satu usaha untuk memberi rasa aman terhadap 

masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada 

saat memasuki masa pension; (3) Sisi Pemerintah. Dari sisi pemerintah, 

pemerintah menganggap bahwa dengan adanya dana pensiun bagi 

karyawan akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut 

merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan 

suatu Negara; (4) Sisi Masyarakat. Sedangkan dari sisi masyarakat, 

adanya dana pensiun ini merupakan salah satu lembaga pengumpul dana 

yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya 

akumulasi dana yang bersumber dari dalam negeri tersebut dapat 

membiayai pembangunan nasional dalamrangka menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Manfaat Dana Pensiun 

Pada hakekatnya, manfaat dana pensiun berkaitan dengan usia 

dimana peserta berhak untuk mengajukan pensiun dan mendapatkan 

manfaat pensiun. Manfaat pensiun dapat dibedakan sebagi berikut : 

a. Pensiun Normal. Usia pensiun normal merupakan salah satu usia 

yang paling rendah dimana karyawan berhak untuk pensiun tanpa 

perlu persetujuan dari pemberi kerja, dengan memperoleh manfaat 

pensiun penuh. Usia pensiun normal ini biasanya ditentukan oleh 

suatu peraturan dana pensiun, dimana karyawan berhak untuk pensiun 

penuh. Bahkan seringkali, para karyawan memohon untuk 

mengajukan pensiun bukan pada rata-rata usia pensiun karyawan 

sesungguhnya. Di Indonesia sendiri, usia pensiun normal karyawan 

umumnya berkisar 55 tahun. 

b. Pensiun Dipercepat. Dari beberapa banyaknya program pensiun, 

kebanyakan dari progressnya biasanya mengijinkan karyawan untuk 
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pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Pensiun 

dipercepat ini biasanya memiliki ketentuan yang telah diatur didalam 

peraturan dana pensiun dimana karyawan kemungkinan untuk pensiun 

lebih awal daripada usia pensiun normal tetapi dengan persyaratan 

khusus, yaitu setelah mencapai usia tertentu misalnya 50 tahun, harus 

memenuhi masa kerja minimum misalnya 10, 15, atau 20 tahun, dan 

memerlukan persetujuan dari yang memberi pekerjaan. Dari beberapa 

peraturan pensiun, sebagian besar mengatur bahwa pensiun dipercepat 

hanya dapat dilakukan apabila karyawan telah mencapai usia tertentu 

misalnya 10 tahun sebelum usia pensiun normal atau karena karyawan 

mengalami cacat tetap. Jumlah manfaat pensiun yang diperoleh 

seorang karyawan dengan pensiun dipercepat biasanya dihitung 

menggunakan actuarial equivalent dari jumlah pensiun yang telah 

terakumulasi sampai dengan tanggal pensiun dipercepat. Penggunaan 

actuarial equivalent ini merupakan salah satu aspek yang sangat 

mempengaruhi manfaat pensiun dari jumlah yang seharusnya 

diterima. 

c. Pensiun Ditunda. Sebagian besar orang sering beranggapan bahwa 

secara sosial-ekonomi, tidak tepat untuk memaksa seorang karyawan 

yang pensiun hanya karena ia telah mencapai usia kronologis tertentu. 

Selain itu, ada lagi beberapa pendapat yang mengatakan bahwa 

pemaksaan pensiun bagi karyawan yang masih sehat mental dan fisik 

akan meningkatkan tingkat mortalitas. Beberapa pemberi kerja yang 

memiliki program pensiun biasanya memperkenankan adanya pensiun 

ditunda, dengan menerapkan beberapa ketentuan bahwa pembayaran 

pensiun dimulai pada saat tanggal pensiun normal meskipun yang 

bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari 

perusahaan yang bersangkutan. Cara tersebut merupakan salah satu 

praktik yang kurang baik dan bertentangan dengan ide dasar dari suatu 

program pensiun, yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengganti 

pendapatan mantan karyawan yang tidak lagi memperoleh 

penghasilan. Namun, ada kalanya beberapa peraturan program 

pensiun memperkenankan sebagian karyawannya untuk terus bekerja 

meskipun telah mencapai usia pensiun normal agar memperoleh 

tambahan penghasilan, disamping untuk memperbesar penghasilan 
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dasar pensiunnya, di mana nantinya formula manfaat pensiun 

dihitung. Karyawan yang melakukan pensiun ditunda tersebut harus 

pensiun apabila telah mencapai usia tertentu atau masa kerja tertentu 

atau disebut compulsory retirement. Pengertian pensiun ditunda diatur 

dalam Pasal 1 ayat 913 UU No. 11 Tahun 1992 yang menyatakan 

bahwa “hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja 

sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya 

sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana 

pensiun”. Jika mengikuti ketentuan ini, peserta dana pensiun yang 

mengikuti program pensiun manfaat, apabila berhenti bekerja setelah 

memiliki masa kepesertaan minimal 3 tahun dan mencapai usia 

pensiun dipercepat, peserta tersebut berhak menerima pensiun ditunda 

yang besarannya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan 

formula pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat 

pemberhentian. Lain halnya bagi peserta dana pensiun yang 

menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, ketika mereka 

berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan minimal 3 tahun 

dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah 

iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja beserta hasil 

pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh 

pensiun ditunda. 

d. Pensiun Cacat. Pensiun cacat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan 

usia peserta atau karyawan. Akan tetapi, karyawan yang mengalami 

cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan 

pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun. Manfaat pensiun 

cacat ini biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun 

normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun 

normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta 

yang bersangkutan dinyatakan cacat. 

4. Sistem Pembayaran Manfaat Pensiun 

Sistem pembayaran manfaat pensiun (benefit) kepada karyawan 

atau peserta dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: (1) Pembayaran 

secara sekaligus (lump sum) dan (2) Pembayaran secara berkala (anuity). 

Pembayaran secara sekaligu dapat menjadi suatu alternative ketika suatu 

Negara dalam keadaan inflasi, pada saat itu, kebanyakan orang lebih 
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cenderung memilih pembayaran manfaat dengan cara sekaligus 

dikarenakan nilai uang yang akan diterima sekarang tentunya memiliki 

nilai yang lebih tinggi daripada waktu yang akan datang. Selain itu, 

manfaat yang diterima secara sekaligus dapat digunakan untuk 

membangun suatu usaha yang memberikan hasil secara kontinu. Hal ini 

akan berlaku apabila setiap orang bertindak sebagaimana teori yang 

diasumsikan tersebut. Tetapi, tidak semua orang dapat berbuat demikian.  

Bahkan banyak dalam hal pembayaran manfaat secara sekaligus, 

oleh pihak yang bersangkutan kemungkinan akan habis dikonsumsi, dan 

apabila bekas karyawan selaku penerima manfaat, tidak dapat mengelola 

manfaat dimaksudkan, maka untuk jangka panjangnya yang bersangkutan 

akan mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Dengan demikian, 

perolehan dana pensiun tidak lagi sesuai dengan tujuan pembentukannya 

sebagai jaminan hari tua. Selain itu, jika ditinjau dari persepsi ekonomi 

makro, pemberian manfaat pensiun secara sekaligus akan mempercepat 

tingkat inflasi dikarenakan sirkulasi uang akan bertambah dan 

kemungkinan akan dikonsumsi dengan segera, sehingga tidak ada sisa 

sedikit pun untuk investasi. 

5. Besarnya Dana Pensiun 

Tingkat kesejahteraan karyawan dalam bentuk dana pensiun dapat 

diasumsikan sebagai hak karyawan dan dapat dianggap sebagai 

penghasilan atau gaji yang ditangguhkan (deferred payment of income). 

Dengan kata lain, kesejahteraan tersebut tertunda selama karyawan masih 

bekerja dalam bentuk tambahan gaji yang diterima di setiap bulan, tetapi 

baru akan diberikan pada saat karyawan tersebut telah mencapai usia 

pensiun atau tidak dapat bekerja lagi atau meninggal. 

6. Peraturan Dana Pensiun 

a. Dasar Pensiun. Untuk menghitung besaran manfaat pensiun yang 

diperoleh, gaji yang diterima oleh karyawan (peserta) setiap bulannya 

ditetapkan sebagai penghasilan dasar pensiun. 

b. Besarnya Manfaat Pensiun. Besaran manfaat pensiun yang akan 

dibayarkan kepada karyawan pada saat pensiun diatur dalam peraturan 

dana pensiun. Manfaat pensiun untuk program pensiun manfaat pasti 

terdiri dari: (1) Besarnya manfaat pensiun karyawan selama satu bulan 

ditetapkan misalnya 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun 
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masa kerja, dengan ketentuan bahwa: Manfaat pensiun karyawan 

selama satu bulan adalah sebanyak-banyaknya 75% dari penghasilan 

dasar pension dan Manfaat pensiun karyawan sekurang-kurangnya 

50% dari penghasilan dasar pension; (2) Besarnya manfaat pensiun 

untuk janda/duda sebulan adalah 50% dari pensiun peserta serta (3) 

Besarnya manfaat pensiun yang ditetapkan untuk anak yatim/piatu 

sebulan adalah 100% dari besarnya pensiun janda/duda. 

c. Iuran Pensiun 

Ketentuan iuran pensiun telah diatur didalam peraturan dana 

pensiun, yakni: (1) Setiap karyawan atau peserta wajib membayar iuran 

sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun setiap bulan; (2) Perusahaan 

membayar iuran senilai 5% dari total gaji karyawan, ditambah dengan 

iuran yang digunakan untuk mengatur dana yang seharusnya tersedia 

(initial liability). Besarnya iuran pemberi kerja tersebut dapat ditentukan 

berdasarkan perhitungan aktuaris dan (3) Iuran dari karyawan dan 

pemberi kerja sudah harus disetorkan kepada Dana Pensiun dalam waktu 

selambat-lambatnya, misalnya tanggal 15 bulan pada berikutnya. 

d. Hak Sebelum Mencapai Pensiun 

Sebelum mencapai masa pensiun, masalah lain yang perlu diatur 

adalah mengenai hak karyawan, karena satu dan lain hal tidak dapat 

bekerja sebelum mencapai usia pensiun atau vesting right. Beberapa hal 

yang dimaksud adalah: (1) Peserta yang berhenti bekerja atau meninggal 

dunia sebelum mencapai usia pensiun dan memiliki masa kepesertaan 

kurang dari 5 (lima) tahun berhak atas iurannya sendiri ditambah dengan 

bunga dan dapat dibayarkan sekaligus dan (2) Peserta yang telah berhenti 

bekerja sebelum mencapai usia pensiun dengan memiliki masa 

kepesertaan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berhak atas iurannya 

sendiri dan iuran perusahaan, ditambah dengan bunga. 

e. Kekayaan Dana Pensiun 

Kekayaan dana pensiun pemberi kerja dibagi menjadi 3, yaitu: (1) 

Iuran pemberi kerja dan iuran peserta; (2) Hasil dari investasi dan (3) 

Pengalihan dana yang berasal dari dana pensiun lain. 
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7. Jenis Program Pensiun 

Jenis program pensiun pada umumnya digunakan pada perusahaan 

swasta dan perusahaan milik negara maupun bagi karyawan Pemerintah 

dibagi atas 2 jenis program.  

a. Program Pensiun Manfaat Pasti  

Program pensiun manfaat pasti atau defined benefit plan 

merupakan suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu 

atas manfaat yang akan diterima oleh karyawan pada saat mencapai usia 

pensiun. Atas dasar formula manfaat tersebut, besaran iuran yang 

diperlukan dihitung oleh aktuaris. Perbandingan dari iuran karyawan dan 

pemberi kerja lebih besar daripada iuran karyawan.  

1) Kelebihan Program Pensiun Manfaat Pasti, yaitu: (1) Program ini 

lebih menekankan pada hasil; (2) Manfaat pensiun ditentukan terlebih 

dahulu, meningat manfaat dikaitkan dengan gaji yang diperoleh 

karyawan; (3) Program pensiun manfaat pasti dapat mengakomodasi 

masa kerja yang telah dilalui oleh para karyawan perusahaan apabila 

program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan serta (4) 

Karyawan dapat menentukan besarnya manfaat yang akan mereka 

terima pada saat mencapai usia pensiun  

2) Kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti, yaitu: (1) Perusahaan 

terkait yang akan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila 

hasil investasi tidak mencukupi serta (2) Program ini relatif lebih sulit 

untuk diadministrasikan 

b. Program Pensiun Iuran Pasti  

Program pensiun iuran pasti atau benefit contribution pension plan 

merupakan program pensiun yang menetapkan besaran iuran karyawan 

dan perusahaan (pemberi kerja). Sedangkan benefit yang akan diterima 

karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran, dijumlah dengan hasil 

pengembangan atau investasinya. Kelebihan Program Pensiun Iuran 

Pasti: (1) Pendanaan (biaya/iuran) dari perusahaan dapat lebih 

diperhitungkan atau diperkirakan; (2) Karyawan dapat memperhitungkan 

besarnya iuran yang dilakukan pada setiap tahunnya; (3) Program ini 

lebih mudah untuk diadministrasikan.  

Kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti, yaitu: (1) Penghasilan pada 

saat mencapai usia pensiun sangat sulit untuk diperkirakan dan (2) 
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Karyawan menanggung risiko atas ketidakpastian masa kerja yang telah 

dilalui oleh para karyawan. 

8. Metode Pembiayaan Program Pensiun 

Dalam melakukan pembiayaan program pensiun terdapat dua cara 

yang dapat digunakan, yaitu: 

a. Pay As You Go 

Metode ini sering juga disebut dengan current cost method, dimana 

pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun seorang karyawan atau 

peserta begitu diperlukan diluar gaji terakhir. Tetapi, dalam kenyataannya 

metode ini relative kurang konservatif dibandingkan dengan metode 

pembiayaan pensiun yang lainnya. Kelebihan: (1) Pemberi kerja tidak 

diwajibkan menginvestasikan dananya dalam suatu dana pensiun atau 

perusahaan asuransi jiwa; (2) Tidak adanya ketentuan mengenai besarnya 

manfaat pension; (3) Manfaat pensiun tidak ditetapkan dan belum 

dijanjikan; (4) Pensiun merupakan suatu bagian kecil dalam kaitannya 

dengan kegiatan usaha. Kelemahan: (1) Pensiunan atau karyawan jelas 

tidak memiliki kepastian atau jaminan dalam memperoleh pensiunan; (2) 

Pemberi kerja akan menghadapi beban biaya yang lebih besar ketika 

jumlah pensiunan semakin hari semakin bertambah dan (3) Pensiunan 

dan karyawan akan kehilangan manfaat pensiunannya apabila pemberi 

kerja mengalami kondisi insolvent. 

b. Funding System 

Metode ini merupakan metode pemupukan dana yang bersumber 

dari pemberi kerja dan karyawan. Metode ini relative lebih baik jika 

dibandingkan dengan metode sebelumnya yakni pay as you go. Dengan 

metode ini, penghimpunan dana dilakukan agar dapat digunakan untuk 

pembayaran manfaat pada masa yang akan datang. Metode ini pada 

dasarnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: (1) Single Premium Funding. 

Biaya setiap program untuk suatu tahun tertentu ditentukan menggunakan 

factor anuitas untuk menetapkan nilai sekarang dari pensiun tahunan 

peserta setelah memperhitungkan masa kerja; (2) Level Premium 

Funding. Metode ini dirancang untuk menghindari kenaikan biaya 

pensiun yang terjadi pada saat usia peserta semakin bertambah dan pada 

saat kenaikan gaji. Oleh sebab itu, perlunya penerapan tingkat premi 
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tahunan yang dinyatakan dalam rupiah sehingga akan memberikan 

manfaat yang akan datang ketika dibayarkan setiap tahunnya. 
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