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ABSTRAK

Dewasa ini, perkembangan investasi atas aktiva keuangan (financial assets) 

telah demikian pesatnya di Indonesia, ditandai dengan jumlah transaksi, perusahaan 

yang “go-public”,  investor dan pelaku pasar modal  lainnya  yang terus bertambah. 

Prospek pertumbuhan  pasar  modal  di  Indonesia  yang  demikian  pesat  ini  ternyata 

didorong oleh minat  investor  asing yang masuk ke dalam pasar modal  Indonesia. 

Dengan adanya pasar modal, para investor dapat melakukan investasi pada banyak 

pilihan investasi, sesuai dengan keberanian mengambil risiko dimana para investor 

akan  selalu  memaksimalkan  return yang  dikombinasikan  dengan  risiko  tertentu 

dalam setiap keputusan investasinya.

Sistem  Pendukung  Keputusan  Jual  atau  Beli  Portofolio  Menggunakan 

Analisis  Teknikal  dan  Fundamental  ini  dibangun  dengan  tujuan  untuk  membantu 

investor awam maupun investor yang sudah berpengalaman dalam pasar modal untuk 

mengetahui  portofolio  mana  yang  akan  dibeli,  serta  portofolio  mana  yang  dijual 

dengan menggunakan analisis teknikal dan fundamental.

Berdasarkan  blackbox  testing dan  hasil  evaluasi  terhadap  responden 

pengguna aplikasi, maka didapatkan bahwa aplikasi maupun sistem yang telah dibuat 

dapat  dan  mampu  memberikan  hasil  akhir  berupa  keputusan  untuk  mengetahui 

portofolio mana yang akan dibeli atau dijual.
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Fundamental
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa  ini,  perkembangan  investasi  atas  aktiva  keuangan  (financial  

assets) telah demikian pesatnya di Indonesia, ditandai dengan jumlah transaksi, 

perusahaan yang “go-public” sampai  dengan bulan Januari  2011 sebanyak 422 

perusahaan yang tercatat  di  Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange). 

Prospek pertumbuhan pasar modal di Indonesia yang demikian pesat ini ternyata 

didorong oleh minat investor asing yang masuk ke dalam pasar modal Indonesia. 

Dengan  adanya  pasar  modal,  para  investor  dapat  melakukan  investasi  pada 

banyak  pilihan  investasi  sesuai  dengan  keberanian  mengambil  risiko, para 

investor akan selalu memaksimalkan  return yang dikombinasikan dengan risiko 

tertentu dalam setiap keputusan investasinya. Teori keuangan mengatakan apabila 

risiko  suatu  investasi  meningkat  maka  diisyaratkan  tingkat  keuntungan  yang 

semakin besar.

Investasi  adalah  menempatkan  uang  atau  dana  dengan  harapan  untuk 

memperoleh  tambahan  atau  keuntungan  tertentu  atas  uang  atau  dana  tersebut. 

(Ahmad,  2004).  Tujuan  dasar  dari  suatu  investasi  adalah  untuk  mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Menurut 

Husnan  (2001:47)  semakin  tinggi  tingkat  keuntungan  yang  diharapkan,  maka 

semakin tinggi resiko yang ada. Begitu juga dalam berinvestasi saham, ketidak 

pastian harga-harga saham yang diperdagangkan di bursa efek merupakan salah 

satu resiko yang harus diperhitungkan dalam berinvestasi saham.
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Keuntungan investasi sangat tergantung banyak hal, tapi hal yang utama 

adalah tergantung pada kemampuan atau strategi penanaman modal atau investor 

dalam membaca keadaan dan situasi pasar yang tidak menentu. Bila harga saham 

naik maka keuntungan yang dimiliki pemodal akan meningkat. Kenaikan harga 

saham  dan  permintaan  yang  tinggi  merupakan  daya  tarik  tersendiri  bagi 

perusahaan untuk menerbitkan saham. Penanaman modal yang membeli  saham 

berarti  mereka  membeli  prospek  suatu  perusahaan.  Para  investor  mengambil 

return (hasil) yang maksimal pada risiko tertentu untuk memperoleh hasil tertentu 

pada risiko yang minimal. Analisis  teknikal  adalah suatu metode analisis  yang 

menggunakan  pengujian  atas  pergerakan  harga  di  masa  lampau  untuk  tujuan 

prediksi (forecast) pergerakan harga di masa yang akan datang (Hendarto, 2005). 

Para  analisnya  menggunakan  grafik  untuk  menunjukkan  indikasi 

pergerakannya. Mereka  berharap  mendapat  sebuah  pola  pergerakan  harga 

sehingga  dapat  diekploitasi  untuk mendapatkan  keuntungan yang diperlihatkan 

oleh faktor grafik dan volume transaksi saja untuk diambil keputusan jual atau 

beli  saham dalam waktu jam maupun harian.   Sedangkan analisis  fundamental 

adalah  metode  analisis  yang  didasarkan  pada  fundamental  ekonomi  suatu 

perusahaan (Ulupui, 2009). Teknis ini menitikberatkan pada rasio keuangan dan 

kejadian-kejadian  yang  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung 

mempengaruhi sebuah perusahaan. Analisis ini dipakai untuk membuat keputusan 

perusahaan  yang  ingin  dibeli  dalam  jangka  waktu  yang  panjang.  Dalam 

praktiknya, untuk menjual atau membeli suatu portofolio saham suatu perusahaan, 

seorang investor awam maupun investor yang sudah berpengalaman, dibantu oleh 
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seorang  manajer  investasi  untuk  menganalisa  portofolio  menggunakan  analisis 

teknikal  dan  fundamental.  Sehingga  seorang  investor  dapat  memperoleh 

rekomendasi keputusan jual atau beli portofolio saham berdasarkan hasil analisis 

teknikal dan fundamental dari seorang manajer investasi. Namun, apabila seorang 

investor  menggunakan  jasa  manajer  investasi,  biaya  yang  dikeluarkan  tidak 

sedikit.

Menurut  Kurniyati  (2007),  keputusan  investasi  pada  dasarnya 

menyangkut  masalah  pengelolaan  dana  pada  periode  tertentu,  dimana  para 

investor  mempunyai  harapan  untuk  memperoleh  pendapatan  atau  keuntungan 

dana  yang  diinvestasikan  pada  periode  tertentu.  Para  investor  sebelum 

memutuskan  membeli  atau  menjual  portofolio,  mereka  tentunya  sangat 

memerlukan  tersedianya  informasi.  Informasi  diperlukan  dalam  pengambilan 

keputusan  yang  berkaitan  dengan  pemilihan  portofolio  investasi  yang  akan 

memberikan  tingkat  keuntungan  tertinggi  dengan  tingkat  risiko  tertentu harus 

benar-benar dapat  menganalisa  secara tepat. Investor yang rasional akan selalu 

berusaha untuk memperoleh informasi-informasi dan melakukan berbagai analisis 

untuk  mengurangi  ketidakpastian  dalam investasi  atau  dengan  kata  lain  untuk 

mengurangi risiko.

Kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan cermat akan menjadi 

kunci  keberhasilan  dalam  persaingan  global  di  waktu  mendatang.  Memiliki 

banyak informasi saja tidak akan cukup, bila tidak mampu meramunya dengan 

cepat  menjadi  alternatif-alternatif  terbaik  untuk  pengambilan  keputusan.  Untuk 

membantu  manusia,  khususnya  para  pengambil  keputusan  dalam  menentukan 

kebijakan, secara tepat, efisien, dan efektif diperlukan suatu model pengambilan 
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keputusan  yang  dikenal  dengan  sebutan  Sistem Pendukung  Keputusan  (SPK). 

Alat  bantu  pengolahan  data  disertai  perangkat  lunaknya  dapat  memperbesar 

kemampuan  pembuat  keputusan,  meningkatkan  ketelitian,  dan  mempercepat 

prosesnya serta akan menjadi ekonomis.  Tujuan pembentukan SPK yang efektif 

adalah  memanfaatkan  keunggulan  dua  unsur,  yaitu  manusia  dan  perangkat 

elektronik.  Terlalu  banyak  menggunakan  komputer  akan  menghasilkan 

pemecahan yang bersifat mekanis, reaksi yang tidak fleksibel, dan keputusan yang 

dangkal.  Sedangkan pertimbangan dari  sisi  manusia  akan memunculkan reaksi 

yang  lamban,  peanfaatan  data  yang  serba  terbatas,  dan  kelambanan  dalam 

mengkaji alternatif yang relevan (Pratikno, 2008).

Berdasarkan permasalahan  di  atas,  yaitu  untuk  membuat  rekomendasi 

keputusan  jual  atau  beli  portofolio,  maka dibuat  sebuah  aplikasi  yang  dapat 

membantu  investor awam maupun  investor  yang  sudah  berpengalaman  dalam 

pasar  modal untuk mengambil  keputusan  investasi  portofolio  menggunakan 

analisis  teknikal  dan fundamental. Analisis  teknikal  diperlukan  untuk 

menganalisis kinerja saham karena analisis teknikal menggunakan pengujian atas 

pergerakan  harga  di  masa  lampau  untuk  tujuan  prediksi  (forecast)  pergerakan 

harga  di  masa  yang  akan  datang.  Sedangkan  analisis  fundamental  digunakan 

untuk menganalisis  fundamental  ekonomi  suatu  perusahaan dalam membuat 

keputusan  investasi dalam  jangka  waktu  yang  panjang. Sistem  Pendukung 

Keputusan  Jual  atau  Beli  Portofolio  Menggunakan  Analisis  Teknikal  dan 

Fundamental ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor maupun 

calon investor untuk mengetahui  portofolio  mana  yang  akan  dibeli,  serta 

4



portofolio  mana  yang  dijual  dengan  asumsi  investor  tersebut  sudah  memiliki 

portofolio tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana  merancang  dan  membangun  sistem pendukung  keputusan  jual  atau 

beli  portofolio  menggunakan  analisis  teknikal  dan  analisis  fundamental  bagi 

investor maupun calon investor.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada permasalahan ini adalah:

1. Data yang digunakan merupakan data  harga saham yang tergabung dalam 

LQ-45 periode Agustus 2010 sampai dengan Januari 2011.

2. Data harga saham pilihan yang digunakan untuk perhitungan analisis teknikal 

menggunakan data yang diperoleh dari website keuanganYahoo yaitu Yahoo 

Finance (http://finance.yahoo.com)

3. Portofolio yang digunakan adalah portofolio saham.

4. Tidak  membahas  sistem perdagangan  dan  penyelesaian  transaksi  di  bursa 

efek.

5. Output  yang dihasilkan dari  sistem ini  berupa rekomendasi  keputusan jual 

atau beli portofolio oleh investor.

6. Laporan  keuangan  yang  dimasukkan  berasal  dari  hasil  Analisa  Laporan 

Keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dan sudah dipublikasikan yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.
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7. Perkiraan-perkiraan atau akun-akun yang digunakan dalam Tugas Akhir ini 

adalah  perkiraan-perkiraan  atau  akun-akun  standar  yang  digunakan  oleh 

perusahaan industri secara umum.

8. Analisis  rasio yang digunakan untuk Tugas Akhir  ini  adalah analisis  rasio 

yang  dipilih  sendiri  oleh  investor,  sesuai  kebutuhan  terhadap  penggunaan 

analisis rasio.

9. Data laporan keuangan tersimpan di dalam database berdasarkan akun-akun 

yang dibutuhkan dalam proses analisis fundamental.

10. Aplikasi yang dibuat berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan menggunakan database MySql.

11. Analisis  fundamental  saham  pada  Tugas  Akhir  ini  dibatasi  hanya  pada 

kondisi  finansial  perusahaan  yang  terlihat  di dalam  laporan  keuangan 

perusahaan emiten.

1.4 Tujuan

Tujuan dari  pembuatan  sistem ini  adalah  merancang dan membangun 

sistem pendukung  keputusan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pertimbangan 

kepada  investor  maupun  calon  investor  dalam memilih  menjual  dan  membeli 

portofolio menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam  penulisan  tugas  akhir  ini  akan  dijelaskan  juga  sistematika 

penyusunan  sesuai  prosedur  yang  ada.  Tujuannya  adalah  diperoleh  gambaran 

tentang isi dari tugas akhir.
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BAB I :  PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penulis dalam 

mengangkat judul ”Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jual 

atau  Beli  Portofolio  Menggunakan  Analisis  Teknikal  dan 

Fundamental”

BAB II    :  LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang landasan teori  yang digunakan oleh penulis 

dalam  perancangan  sistem  program.  Landasan  teori  yang 

digunakan  adalah:  Kelompok  Saham  LQ-45,  Investor  dan 

Spekulan,  Tipe  Investor,  Investasi  Saham,  Portofolio,  Model 

Indeks  Tunggal,  Beta,  Return Saham,  Capital  Assets  Pricing 

Model,  Laporan  Keuangan,  Analisa  Laporan  Keuangan,  Analisa 

Rasio Keuangan, dan Konsep Dasar Sistem Pendukung Keputusan.

BAB III :  PERANCANGAN SISTEM

Dalam bab ini dijelaskan tentang tahap-tahap yang dikerjakan yang 

terdiri  dari  Uraian  Masalah,  Analisis  Permasalahan,  Data  Flow 

Diagram,  Entity Relationship Diagram, Struktur Basis Data, dan 

Desain Input Output.

BAB IV :  IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Membahas  mengenai  perancangan  sistem  pendukung  keputusan 

yang akan dibuat, mencakup desain proses dengan menggunakan 

diagram, struktur file serta rancangan input output sampai dengan 

testing dan implementasi.
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BAB V :  PENUTUP 

Merupakan  bab  yang  berisi  kesimpulan  dan  saran  yang  dapat 

digunakan  sebagai  bahan  perbaikan  dan  pengembangan  dari 

kegiatan perancangan dan pembuatan sistem informasi.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kelompok Saham LQ-45

Untuk  menambah  pemahaman,  maka  perlu  ditambahkan  pengertian 

tentang saham LQ-45. Menurut Hartono (2009), saham LQ-45 adalah indeks yang 

pertama  kali  diluncurkan  pada  tanggal  24  Februari  1997  yang  terdiri  dari  45 

saham-saham  paling  aktif  diperdagangkan.  Pertimbangan  yang  mendasari 

pemilihan  saham yang  masuk  Indeks  LQ-45  adalah  likuiditas  dan  kapitalisasi 

pasar yang tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan yaitu:

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler 

(rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir).

2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 

12 bulan terakhir).

3. Telah tercatat di BEI selama paling sedikit 3 bulan.

Penggunaan  saham-saham  yang  terdapat  dalam  LQ-45  dianggap  lebih 

menggambarkan pergerakan kondisi pasar dibandingkan IHSG. Menurut Husnan 

(1995)  hal  ini  dikarenakan  IHSG menggunakan  pembobotan  berdasarkan  atas 

kapitalisasi seluruh saham. Dengan demikian saham-saham yang kurang aktif ikut 

mempengaruhi  IHSG  dan  sebaliknya  saham-saham  berkapitalisasi  besar  akan 

sangat  kuat  pengaruhnya.  Dalam penelitian  ini  yang  digunakan  adalah  saham 

LQ-45.
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2.2 Investor dan Spekulan

Dalam  investasi  pada  aktiva  keuangan,  terdapat  aktivitas  lain  yaitu 

spekulasi. Perlu dibedakan pengertian investasi dan spekulasi. Menurut Jack Clark 

Francis  (1986) dalam Ahmad  (2004),  spekulasi  biasanya  mencakup pembelian 

aktiva yang dapat dijual dengan harapan memperoleh keuntungan yang cepat dari 

kenaikan  harga  aset  tersebut  yang  dapat  terjadi  dalam  beberapa  minggu  atau 

beberapa  bulan.  Penegasan  dari  Internal  Revenue  Service (IRS), investasi 

diartikan dengan pemilihan aset yang lamanya lebih dari 6 bulan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua tipe pemain saham, yaitu 

Investor  dan  Spekulan.  Investor  bertransaksi  untuk  jangka  panjang  dan 

keputusannya (biasanya) berbasis pada analisa fundamental perusahaan. Di lain 

pihak,  spekulan bertransaksi  untuk jangka pendek dan utamanya  berbasis pada 

momen dan gerakan harga (Subekti, 1999).

Seorang investor adalah seseorang yang membeli sesuatu dengan harapan 

bahwa sesuatu yang dibeli kelak di kemudian hari akan mengalami kenaikan nilai 

sehingga terdapat  selisih lebih yang merupakan bentuk keuntungan yang bakal 

diraih. Periode  waktu  di  dalam masa  investasi  ini  dapat  dalam rentang waktu 

minggu, bulan, atau bahkan beberapa tahun. Beberapa investor memilih sekuritas 

(segala perangkat investasi yang dapat diperdagangkan) untuk rentang waktu yang 

cukup lama dari mereka percaya bahwa beberapa tahun ke depan apa yang mereka 

beli atau apa yang mereka miliki akan mengalami kenaikan nilai. 

Biasanya seorang investor akan melakukan riset yang cukup mendalam 

sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. Jika  investor ingin melakukan 

investasi dengan membeli saham suatu  perusahaan, besar kemungkinan  investor 
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akan  mempelajari  laporan  keuangan  perusahaan  tersebut,  track  record atau 

portofolio serta kinerja perusahaan tersebut dalam meraih laba.

Seorang spekulan adalah seseorang yang membeli atau menjual sesuatu 

dengan tujuan untuk meraih keuntungan dalam waktu singkat tanpa bermaksud 

untuk  memiliki  sekuritas  yang  spekulan  beli  atau  jual  untuk  tujuan  jangka 

panjang. Seorang spekulan terkadang menjalankan bisnisnya hanya dalam waktu 

beberapa menit,  jam, dan paling lama mungkin hanya dalam hitungan minggu. 

Seorang  trader  yang  melakukan  aksi  jual beli  puluhan  kali  dalam  satu  hari 

(intraday trader) dapat dikatakan sebagai seorang spekulan.

Sebagian pemain  spekulan bertransaksi  saham tanpa didukung analisis 

fundamental  sedikitpun,  bahkan seringkali  tidak  mengetahui bidang  usaha 

perusahaan  dari  saham yang  dibeli.  Spekulan  dapat  meraih  untung  bila  trend 

harga  bergerak  naik  atau  bergerak  turun,  yang  terakhir  ini  dengan melakukan 

Short-Selling,  yaitu  jual  dulu  beli  kemudian.  Karena  itu  spekulan  sering 

disamakan dengan penjudi. (Subekti, 1999).

2.3 Tipe Investor

Dilihat  dari  kesediaannya  menanggung  resiko  investasi,  investor  dapat 

dikategorikan menjadi 3 kelompok atau tipe, yaitu:

1. Risk Taker atau Risk Lover.

Merupakan tipe investor yang berani mengambil risiko. Misalnya: mantan 

pedagang  yang  pernah  jatuh  bangun,  mantan  penjudi,  mantan  pengusaha 

entertainment, dan mantan koruptor. Tipe investor ini akan merasa sangat senang 
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apabila ditawari saham yang memiliki gejolak harga yang tinggi, atau beta saham 

yang tinggi, dan tidak tertarik pada saham yang memiliki beta rendah.

2. Risk Averter atau Risk Aversion. 

Merupakan  tipe  investor  yang  takut  atau  enggan  menanggung  risiko. 

Misalnya:  pegawai  berpendapatan  tetap  dan  jujur,  mantan  pedagang  yang 

memiliki hasil pas-pasan. Tipe investor ini akan merasa senang ditawari saham 

yang memiliki beta yang rendah karena risikonya juga rendah.

3. Risk Moderate, Moderate Investor, atau Indifference Investor. 

Tipe investor ini hanya berani menanggung risiko yang sebanding dengan 

return yang akan diperolehnya. Semakin besar risiko yang akan dihadapi semakin 

tinggi return yang diharapkan. Semakin kecil risiko atas sesuatu saham, semakin 

kecil  return yang diharapkan atau dikenal dengan istilah  high risk high return, 

low risk low return. Tipe investor ini tidak hanya melihat beta saham, tetapi juga 

melihat  return yang ditawarkan oleh saham bersangkutan. Saham yang memiliki 

beta  saham tinggi dan  return yang juga tinggi  dalam jumlah sebanding sangat 

disenangi oleh tipe investor ini. Tipe investor ini juga melihat perbandingan antara 

return saham dengan risiko saham  atau disebut  reward to variability ratio atau 

kebalikannya yang disebut coefficient ratio. (Samsul, 2006)

2.4 Investasi Saham

2.4.1 Saham

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, saham 

merupakan surat berharga sebagai bukti pemilikan individu/  institusi dalam suatu 

perusahaan (biasa dipegang perorangan/ lembaga pada suatu perusahaan). Apabila 
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seseorang membeli saham, maka ia akan menjadi pemilik dan disebut pemegang 

saham perusahaan tersebut. Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal 

pada perseroan terbatas (Indriyo, 2000).

Saham  (stock)  merupakan  salah  satu  instrumen  pasar  keuangan  yang 

paling  populer.  Menerbitkan  saham  merupakan  salah  satu  pilihan  perusahaan 

ketika  memutuskan  untuk  pendanaan  perusahaan.  Pada  sisi  yang  lain,  saham 

merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham 

mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. 

Saham dapat  didefinisikan  sebagai  tanda  penyertaan  modal  seseorang 

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

menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan 

perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) (Indonesia Stock Exchange, 2010).

Menurut Baridwan (1999), apabila perusahaan menyertakan satu macam 

saham, maka saham itu disebut saham biasa (common stock). Saham biasa ada dua 

jenis, yaitu saham atas nama dan saham atas unjuk. Untuk saham atas nama, nama 

pemilik saham tertera di atas saham tersebut, sedangkan saham atas unjuk yaitu 

nama pemilik saham tidak tertera di atas saham, tetapi pemilik saham adalah yang 

memegang saham tersebut. Apabila saham yang dikeluarkan itu dua macam yang 

satu adalah saham biasa dan yang lain adalah saham prioritas (preferred stock). 

Salah satu harapan investasi  yang paling mendasar  atas  saham adalah 

membuat  investor  dapat  menikmati  keuntungan  yang  dicapai  oleh  perusahaan. 

Namun, keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham adalah 
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setelah  memenuhi  kewajiban  perusahaan  lainnya,  seperti  biaya  bunga,  biaya 

operasional, dan lain sebagainya.

Pada  dasarnya,  ada  dua  keuntungan  yang  diperoleh  investor  dengan 

membeli atau memiliki saham:

1.    Dividen

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan 

dan  berasal  dari  keuntungan  yang  dihasilkan  perusahaan.  Dividen  diberikan 

setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang 

pemodal  ingin  mendapatkan  dividen,  maka  pemodal  tersebut  harus  memegang 

saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif  lama yaitu  hingga kepemilikan 

saham tersebut  berada  dalam periode  dimana  diakui  sebagai  pemegang  saham 

yang  berhak  mendapatkan  dividen.  Dividen  yang  dibagikan  perusahaan  dapat 

berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen 

berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham atau dapat 

pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan 

dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal 

akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

2.    Capital Gain

Capital  Gain (Keuntungan  Modal)  adalah  suatu  keuntungan  atau  laba 

yang  diperoleh  dari  investasi  dalam  surat  berharga  atau  efek,  seperti  saham, 

obligasi atau dalam bidang properti, dimana nilainya melebihi harga pembelian. 

Selisih antara harga jual yang lebih tinggi dan harga pembelian yang lebih rendah, 

menghasilkan  keuntungan  finansial  bagi  investor  tersebut.  Kebalikannya, 
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kerugian modal  terjadi  jika surat  berharga atau properti  tersebut  dijual  dengan 

harga lebih rendahdari harga pembeliannya.

Keuntungan modal dapat mengacu pada pendapatan investasi yang timbul 

dalam kaitannya  dengan  investasi  yang  dilakukan  dalam bidang  properti,  aset 

keuangan  (surat  berharga)  seperti  saham atau  obligasi  dan  produk  turunannya 

serta aset tidak berwujud seperti “goodwill”.

Banyak  negara   yang mengenakan  pajak   bagi  keuntungan modal   yang 

dihasilkan  oleh  perorangan  (individu)  atau  badan  (perusahaan),  meskipun 

keringanan  (insentif  pajak)  mungkin  dapat  dilakukan  untuk pengecualian  

pajak bagi keuntungan modal, dalam kaitannya untuk memberikan insentif bagi 

para pengusaha atau sebagai kompensasi terhadap inflasi.

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, 

harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. 

Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas 

saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand 

atas saham tersebut.  Supply dan  demand tersebut terjadi karena adanya banyak 

faktor,  baik yang sifatnya  spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan 

industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro 

seperti  tingkat  suku  bunga,  inflasi,  nilai  tukar  dan  faktor-faktor  non  ekonomi 

seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

2.4.2 Investasi

Investasi pada dasarnya adalah uang yang dipakai untuk menghasilkan 

uang. Investasi adalah penggunaan uang untuk objek-objek tertentu dengan tujuan 
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bahwa nilai objek tersebut selama jangka waktu investasi akan meningkat, paling 

tidak bertahan, dan selama jangka waktu itu pula memberikan hasil secara teratur 

(Koetin, 1993).

Investasi  selain  dapat  memberikan  hasil  dan  nilai  tambah,  juga  harus 

dapat  dijual  kembali  atau  ditukarkan  dengan  investasi  Iain  yang  Iebih 

menguntungkan.  Dengan  kata  lain,  investasi  harus  mempunyai  sifat  likuid. 

Investasi yang demikian terdapat dalam investasi surat berharga, yang dilakukan 

di pasar finansial. Surat berharga yang dimaksud yaitu berupa saham, bukti right, 

waran, obligasi, dan sebagainya yang biasa disebut efek-efek.

Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan 

investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung 

aktiva keuangan dari suatu perusahaan, baik melalui perantara atau dengan cara 

yang lain. Sebaliknya investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli saham 

dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari 

perusahaan-perusahaan lain. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli 

surat-surat  berharga  dari  perusahaan  investasi.  Perusahaan  investasi  adalah 

perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke 

publik dengan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan ke dalam 

portofolionya. Ini berarti bahwa perusahaan investasi membentuk portofolio yang 

diharapkan portofolionya  optimal  dan menjualnya  eceran kepada  publik  dalam 

bentuk saham-sahamnya.

Investasi  tidak  langsung  melalui perusahaan, investasi  ini  menarik  bagi 

investor paling tidak karena dua alasan utama, yaitu sebagai berikut:
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1. Investor  dengan  modal  kecil  dapat  menikmati  keuntungan  karena 

pembentukan portofolio. Jika investor ini harus membuat portofolio sendiri, 

maka dia  harus membeli  beberapa saham dalam jumlah yang cukup besar 

nilainya.  Investor  yang  tidak  mempunyai  dana  cukup  untuk  membentuk 

portofolio  sendiri  dapat  membeli  saham yang  ditawarkan  oleh  perusahaan 

investasi ini.

2. Membentuk  portofolio  membutuhkan  pengetahuan  dan  pengalaman  yang 

mendalam.  Investor  awam  yang  kurang  mempunyai  pengetahuan  dan 

pengalaman  tidak  dapat  membentuk  portofolio  yang  optimal,  tetapi  dapat 

membeli  saham  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  investasi  yang  telah 

membentuk portofolio optimal (Hartono, 2009).

Gambar  2.1 akan menunjukkan investasi  langsung dan tidak  langsung 

(Hartono, 2009).

Perusahaan
Investasi

Investor
Aktiva-aktiva

Keuangan
Investasi tidak 

Langsung
Investasi 
Langsung

Investasi Langsung

Gambar 2.1 Investasi Langsung dan Tidak Langsung

 

2.4.3 Pengertian Investasi Saham

Investasi  saham  adalah  pemilikan  atau  pembelian  saham-saham 

perusahaan  oleh  suatu  perusahaan  lain  atau  perorangan  dengan  tujuan  untuk 

memperoleh pendapatan tambahan diluar pendapatan dari usaha pokoknya. Jadi 

saham merupakan  salah  satu  instrumen  pasar  modal  yang  diperbandingkan  di 
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lantai  bursa  efek,  yang  digunakan  bagi  perusahaan  untuk  kelangsungan  hidup 

perusahaan dalam membutuhkan dana dari masyarakat (Subroto, 1986).

Ada beberapa keuntungan, menurut Buletin BES (1990), yang diperoleh 

seorang investor dengan memiliki saham perusahaan lain, yaitu :

1. Kemungkinan  memperoleh  dividen  yaitu  sebagian  keuntungan  perusahaan 

yang dibagikan kepada pemegang saham.

2. Kemungkinan  memperoleh  capital  gain yaitu  keuntungan  yang  diperoleh 

pemegang saham dari  hasil  jual  beli  saham,  berupa selisih  nilai  jual  yang 

lebih tinggi dari nilai beli yang lebih rendah.

3. Memiliki  hak  prioritas  untuk  membeli  bukti  right yang  dikeluarkan  oleh 

perusahaan.

4. Kemungkinan memperoleh hak atas saham bonus.

5. Waktu kepemilikan tidak terbatas  dan berakhir  pada saat investor  menjual 

kembali saham tersebut di bursa efek.

6. Memiliki hak suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Dengan  membeli  saham  suatu  perusahaan  pada  dasarnya  Anda  telah 

memiliki  sebagian  hak  kepemilikan  atas  perusahaan tersebut.  Semakin  banyak 

saham yang Anda beli maka semakin banyak pula bagian kepemilikan Anda atas 

perusahaan tersebut. Ketika perusahaan yang sahamnya Anda beli membukukan 

keuntungan, maka  Andapun berhak atas  keuntungan tersebut,  yang dinyatakan 

dalam  dividen.  Kepemilikan  saham  atas  perusahaan  biasanya  disebut  sebagai 

ekuitas (Hendarto, 2005).
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Seseorang  atau  suatu  perusahaan  di  dalam  memilih  saham  yang  akan 

dibelinya  pasti  mempunyai  motivasi  tersendiri.  Di  dalam Buletin  BES (1990), 

disebutkan bahwa ada beberapa motif investasi saham yaitu :

1. Motif Keamanan

Investor yang mengutamakan motif  keamanan merupakan investor yang 

bertipe  kurang  senang  terhadap  resiko  (risk  averter)  dan  biasanya  mereka 

mempunyai dana atau modal yang sangat minim. Jenis saham yang cocok adalah 

saham-saham yang  berdaya  tahan  (defensive  stocks),  yaitu  saham-saham yang 

tidak terpengaruh oleh perkembangan ekonomi (misal: resesi), saham perusahaan 

monopoli atau perusahaan yang memproduksi kebutuhan pokok/ vital.

2. Motif Pendapatan

Investor yang bermotif seperti ini merupakan investor yang bertipe netral 

terhadap  resiko  (risk-indifference).  Mereka  mengharapkan  pendapatan  dividen 

yang cukup besar dan sedikit pertumbuhan atas saham-sahamnya di bursa efek.

3. Motif Pertumbuhan Jangka Panjang dengan Sedikit Resiko

Investor  dengan  motif  seperti  ini  merupakan  investor  yang  senang 

terhadap resiko (risk-lover), berjiwa wiraswasta dan mempunyai keyakinan bahwa 

investasi saham akan mendatangkan keuntungan yang cukup besar dalam jangka 

panjang. Jenis saham yang cocok adalah saham perusahaan yang tumbuh di atas 

rata-rata perusahaan lainnya. Perusahaan seperti ini mempunyai usaha pemasaran 

yang  agresif,  dividennya  relatif  kecil  karena  dananya  digunakan  untuk  usaha 

pengembangan  bisnis  dalam jangka  panjang,  tetapi  laba  per  saham cenderung 

meningkat.
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4. Motif Pertumbuhan Jangka Pendek dengan Resiko Relatif Tinggi

Investor  yang  bermotif  seperti  ini  adalah  investor  yang  bertipe  sangat 

senang  terhadap  resiko  (risk-heavy  lover),  penuh  dinamika  dan  energik, 

cenderung ingin memperoleh keuntungan dalam jangka pendek dan tidak jarang 

menderita  kerugian  yang  besar  kalau  tidak  berhati-hati  dan  melakukan 

perhitungan  yang cermat.  Jenis  saham  yang  cocok  adalah  saham-saham yang 

tingkat  aktivitas  keuntungan  dan  harga  sahamnya  sangat  berfluktuasi  dan 

dipengaruhi siklus perkembangan ekonomi.

Mengadakan  investasi  saham,  selain  memerlukan  perhitungan  secara 

teoritis,  juga  memerlukan  beberapa  strategi  tertentu.  Di  dalam  Bulletin  BES 

(1990), disebutkan beberapa kiat khusus yang dapat dilakukan oleh calon investor. 

Beberapa strategi itu adalah sebagai berikut:

1. Beli di pasar perdana, jual begitu masuk pasar sekunder

Strategi  ini  digunakan  karena  adanya  keyakinan  investor  bahwa  harga 

akan naik begitu suatu saham masuk ke pasar sekunder (dicatatkan di bursa efek). 

Strategi ini mungkin cocok digunakan saat pasar sedang  bullish (harga di pasar 

sekunder sedang naik).

2. Beli dan simpan

Strategi ini digunakan oleh investor karena adanya keyakinan bahwa suatu 

perusahaan akan berkembang dalam jangka panjang. Umumnya strategi ini cocok 

digunakan  pada  saat  pasar  sedang  bearish (harga-harga  saham  sedang  sangat 

rendah).
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3. Berpindah

Strategi  ini  banyak  digunakan  oleh  investor  yang  aktif  mengikuti 

perkembangan pasar modal, dengan tujuan memanfaatkan peluang kemungkinan 

naiknya harga saham lain dan investor berharap memperoleh capital gain dalam 

waktu singkat. Untuk jangka panjang, strategi ini bertujuan mengubah jenis saham 

yang  dimiliki  dengan  harapan  saham lain  lebih  prospektif.  Strategi  ini  cocok 

digunakan pada saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek.

4. Mengurangi kerugian

Strategi ini digunakan untuk mengurangi kerugian atas pembelian saham, 

yaitu  dengan  cara  tukar  tambah  dengan  saham  lain.  Cara  lain  yaitu  dengan 

membeli saham sejenis seperti yang dimiliki sebelumnya pada saat harga rendah 

dan  segera  menjualnya  kembali  pada  waktu  harganya  naik,  sehingga  kerugian 

pembelian sebelumnya dapat dikurangi.

5. Membeli saham-saham tidur

Strategi  ini  cocok  bagi  investor  yang  sabar  sebab  umumnya  potensi 

keuntungan saham ini baru akan kelihatan dalam jangka waktu yang relatif lama.

6. Konsentrasi pada satu industri tertentu

Investor  sering  memusatkan  perhatiannya  pada  perkembangan  industri 

tertentu,  sehingga dengan demikian dapat  lebih mengetahui  situasi  dan kondisi 

perusahaan  industri  tersebut.  Dengan  cara  demikian,  investor  dapat  memilih 

saham dari perusahaan yang terbaik dalam industri tersebut.

21



7. Membeli pasar

Investor  dikatakan  membeli  pasar  apabila  investor membagi  dananya 

secara proporsional untuk membeli saham-saham yang ada di bursa efek. Strategi 

ini membutuhkan dana yang sangat besar.

Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan bagi investor, menurut 

Buletin BES (1990), adalah :

1. Perilaku para investor (faktor psikologis)

Investor  sebagai  pelaku  investasi  tentunya  mempunyai  sifat-sifat  yang 

berbeda  satu  sama  lain.  Oleh karena  itu  perlu  juga  diketahui  bagaimana  sifat, 

kebiasaan dan motivasi para investor lain yang terjun di bursa.

2. Kondisi dan perkembangan perusahaan emiten

Situasi  dan  kondisi  usaha  perusahaan  emiten  perlu  juga  untuk 

diperhitungkan  seperti  misalnya  :  bagaimana  kebijaksanaan  manajemen 

perusahaan tersebut, siapa saja powered people di belakangnya, dan lain-lain.

3. Kondisi politik dan perekonomian suatu negara

Situasi  politik  dan  kondisi  perekonomian  suatu  negara  juga  dapat 

membawa  dampak  bagi  pasar  modal  dalam  negeri.  Sebagai  contoh  adanya 

penurunan nilai  mata uang Thailand mengakibatkan banyaknya  investor  dalam 

negeri  Thailand  yang  menanamkan  modalnya  di  luar  negeri  termasuk  di 

Indonesia.

4. Kondisi suatu industri tertentu

Yang dimaksud disini  adalah  kondisi  suatu industri  secara keseluruhan, 

misalnya: industri textile, industri real estate, industri perbankan dan sebagainya.
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5. Kriteria saham (harga, jenis dan volume)

Faktor ini merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi keputusan 

pembelian suatu saham, karena faktor ini menyangkut tujuan pembelian saham 

yaitu penanaman modal untuk mencapai keuntungan.

6. Faktor spekulasi

Selain faktor-faktor tersebut diatas, suatu investasi tidak dapat lepas dari 

faktor spekulasi dan keberuntungan.

2.5 Portofolio

2.5.1 Pengertian Portofolio

Portofolio adalah sekumpulan efek atau aset lain yang dimiliki pemodal 

perorangan atau lembaga. Tujuan dari portofolio adalah untuk mengurangi risiko 

dengan penganekaragaman efek (Ardiyos,  2001). Indeks  Beta merupakan salah 

satu  alat  ukur  yang  akurat  untuk  mengukur  suatu  portofolio  yang mempunyai 

risiko  rendah,  maka  saham  yang  dipilih  adalah  saham–saham yang  memiliki 

covariance  dengan portofolio yang rendah, portofolio saham dapat mengurangi 

risiko yang timbul.

Pada  dasarnya  investor  mengharapkan  investasi  yang  ditanamkan  akan 

menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimal dengan risiko yang seminimal 

mungkin.  Pembentukan  portofolio  berangkat  dari  usaha diversifikasi  investasi 

guna  mengurangi  risiko.  Terbukti  bahwa  semakin banyak  jenis  efek  yang 

dikumpulkan dalam keranjang portofolio, maka risiko kerugian saham yang satu 

dapat dinetralisir oleh keuntungan dari saham lain. Tetapi diversifikasi bukanlah 

suatu  jaminan  dalam mengusahakan  risiko  yang  minimum dengan keuntungan 
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maksimum sekaligus.  Sehingga  para  investor  yang  rasional  perlu  mengadakan 

analisis sebelum melakukan  investasi  agar  risiko  dapat  diminimalisasi  sekecil 

mungkin. Investor melakukan diversifikasi dalam berbagai portofolio dikarenakan 

hasil yang diharapkan dari tiap jenis sekuritas dapat saling menutup.

2.5.2 Analisis Teknikal

Menurut Ahmad (2004),  analisis  pasar atau sekuritas  yang memusatkan 

perhatian pada indeks saham, harga atau statistik pasar lainnya dalam menemukan 

pola yang mungkin dapat memprediksikan dari gambaran yang telah dibuat. Atau 

analisis  yang  menganggap  bahwa  saham adalah  komoditas  perdagangan  yang 

pada  gilirannya,  permintaan  dan  penawarannya  merupakan  manifestasi  kondisi 

psikologis dari pemodal.

1. Asumsi Dasar Analisis Teknikal

a. Harga pasar ditentukan penawaran dan permintaan.

b. Permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor, baik rasional 

maupun tidak.

c. Harga saham bergerak dalam tren terus menerus dan berlangsung cukup 

lama, meskipun ada fluktuasi kecil di pasar.

d. Perubahan tren disebabkan permintaan dan penawaran.

e. Pergeseran permintaan dan penawaran, tidak menjadi masalah mengapa 

terjadi, dapat dideteksi lambat atau cepat melalui chart transaksi.

f. Beberapa pola chart berulang dengan sendirinya.
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2. Model-model Analisis Teknikal

Banyak  teori  atau  model-model  yang  digunakan  oleh  analisis  teknikal. 

Pada umumnya menggunakan chart (grafik-grafik), dengan nama pola yang satu 

dengan yang lain analisis berbeda. Dengan menggunakan grafik-grafik tersebut, 

maka analisis ini disebut Chartis. 

2.5.3 Analisis Fundamental

Analisa  fundamental  adalah  metode  analisis  yang  didasarkan  pada 

fundamental  ekonomi  suatu  perusahaan  (Ulupui,  2009). Untuk  mengukur 

fundamental  ekonomi  perusahaan  dilakukan  dengan  menggunakan  rasio-rasio 

keuangan,  yang dapat  dilakukan dengan beberapa rasio keuangan.  Setiap rasio 

keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Kemudian, setiap hasil dari 

rasio  yang  diukur  diinterpretasikan  sehingga  menjadi  berarti  bagi  pengambil 

keputusan (Kasmir, 2008).

Berikut ini adalah bentuk-bentuk rasio keuangan menurut J. Fred Weston 

dalam Kasmir (2008) adalah sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)

- Rasio Lancar (Current Ratio)

- Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio atau Acid Test Ratio)

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio)

- Total  utang  dibandingkan  dengan  total  aktiva  atau  rasio  utang  (Debt 

Ratio)

- Jumlah kali perolehan bunga (Times Interest Earned)

- Lingkup Biaya Tetap (Fixed Charge Coverage)
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- Lingkup Arus Kas (Cash Flow Coverage)

3. Rasio Aktifitas (Activity Ratio)

- Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over)

- Rata-rata  jangka  waktu  penagihan/  perputaran  piutang  (Average 

Collection Period)

- Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turn Over)

- Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turn Over)

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)

- Margin Laba Penjualan (Profit Margin on Sales)

- Daya Laba Dasar (Basic Earning Power)

- Hasil Pengembalian Total Aktiva (Return on Total Assets)

- Hasil Pengembalian Ekuitas (Return on Total Equity)

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan  perusahaan  mempertahankan  posisi  ekonominya  di  tengah 

pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

- Pertumbuhan penjualan

- Pertumbuhan laba bersih

- Pertumbuhan pendapatan per saham

- Pertumbuhan dividen per saham

6. Rasio  Penilaian  (Valuation  Ratio)  atau  dapat  disebut  dengan  Rasio  Pasar 

(Market Ratio), yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen 

dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.

- Rasio harga saham terhadap pendapatan

- Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku
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2.5.4 Risiko

Tidak  seperti  halnya  return portofolio  yang  merupakan  rata-rata 

tertimbang dari seluruh return sekuritas tunggal, risiko portofolio (portofolio risk) 

tidak merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh risiko sekuritas tunggal. Risiko 

portofolio  mungkin  dapat  lebih  kecil  dari  risiko  rata-rata  tertimbang  masing-

masing sekuritas tunggal.

Konsep dari risiko portofolio pertama kali diperkenalkan secara formal 

oleh  Harry  M.  Markowitz  di  tahun  1950-an.  Dia  menunjukkan  bahwa  secara 

umum risiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas 

tunggal  ke dalam betuk portofolio.  Persyaratan utama untuk dapat  mengurangi 

risiko  di  dalam  portofolio  adalah  return untuk  masing-masing  sekuritas  tidak 

berkorelasi secara positip dan sempurna (Hartono, 2009). 

2.6 Model Indeks Tunggal

William Sharpe (1963) dalam Hartono (2009) mengembangkan model 

yang disebut dengan model indeks tunggal (single index model). Model ini dapat 

digunakan  untuk  menyederhanakan  perhitungan  di  model  Markowitz  dengan 

menyediakan  parameter-parameter  input  yang  dibutuhkan  di  dalam  model 

Markowitz.  Di samping itu,  model  indeks tunggal  dapat juga digunakan untuk 

menghitung return ekspektasian dan risiko portofolio.

Model  indeks  tunggal  didasarkan  pada  pengamatan  bahwa harga  dari 

suatu  sekuritas  berfluktuasi  searah  dengan  indeks  pasar.  Secara  khusus  dapat 

diamati  bahwa  kebanyakan  saham  cenderung  mengalami  kenaikan  harga  jika 

indeks harga saham naik. Kebalikannya juga benar, yaitu jika indeks harga saham 
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turun,  kenanyakan  saham  mengalami  penurunan  harga.  Hal  ini  menyarankan 

bahwa  return-return dari  sekuritas  mungkin  berkorelasi  karena  adanya  reaksi 

umum (common response)  terhadap perubahan-perubahan nilai  pasar (Hartono, 

2009).

2.7 Beta

Beta  merupakan  suatu  pengukur  volatilitas  (volatility)  return suatu 

sekuritas  atau  return portofolio  terhadap  return pasar.  Beta  sekuritas  ke-i 

mengukur  volatilitas  return sekuritas ke-i dengan  return pasar. Beta  portofolio 

mengukur  volatilitas  return portofolio  dengan  return pasar.  Dengan  demikian 

Beta merupakan pengukur risiko sistematik (systematic risk) dari suatu sekuritas 

atau portofolio relatif terhadap risiko pasar.

Volatilitas  didefinisikan  sebagai  fluktuasi  dari  return-return suatu 

sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Jika fluktuasi return-

return sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti  fluktuasi  dari  return-

return pasar, maka Beta dari sekuritas atau portofolio tersebut bernilai 1. Karena 

fluktuasi juga sebagai pengukur dari risiko, maka Beta bernilai 1 menunjukkan 

bahwa risiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko pasar. 

Beta sama dengan 1 juga menunjukkan jika  return pasar bergerak naik (turun), 

return sekuritas  atau  portofolio  juga  bergerak  naik  (turun)  sama  besarnya 

mengikuti return pasar. Beta bernilai 1 ini menunjukkan bahwa perubahan return 

pasar sebesar x%, secara rata-rata,  return sekuritas atau portofolio akan berubah 

sebesar x%.
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Mengetahui Beta suatu sekuritas atau Beta suatu portofolio merupakan 

hal yang penting untuk menganalisis sekuritas atau portofolio tersebut. Beta suatu 

sekuritas menunjukkan risiko sistematiknya yang tidak dapat dihilangkan karena 

diversifikasi.  Untuk  menghitung  Beta  portofolio,  maka  Beta  masing-masing 

sekuritas  perlu  dihitung  terlebih  dahulu.  Beta  portofolio  merupakan  rata-rata 

tertimbang dari Beta masing-masing sekuritas. Mengetahui Beta masing-masing 

sekuritas juga berguna untuk memasukkan sekuritas tersebut kedalam portofolio 

yang akan dibentuk.

Beta  suatu  sekuritas  dapat  dihitung  dengan  teknik  estimasi  yang 

menggunakan  data  historis.  Beta  yang  dihitung  berdasarkan  data  historis  ini 

selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi Beta masa datang. Bukti-bukti 

empiris  menunjukkan  bahwa  Beta  historis  mampu  menyediakan  tentang  Beta 

masa  depan  (Elton  &  Gruber,  1995).  Analisis  sekuritas  dapat  menggunakan 

faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi Beta masa depan.

Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa data 

pasar  (return-return sekuritas  dan  return pasar),  data  akuntansi  (laba-laba 

perusahaan dan laba indeks pasar) atau data fundamental (menggunakan variabel-

variabel fundamental). Beta yang dihitung dengan data akuntansi disebut dengan 

Beta akuntansi dan Beta yang dihitung dengan data fundamental disebut dengan 

Beta fundamental (Hartono, 2009).

Beta historis didapatkan dari hasil persamaan 2.1.

........... (2.1)

Keterangan simbol:

βi = Beta sekuritas
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σiM = kovarian return sekuritas ke-i dengan return pasar

σ2
M = varian dari return pasar

2.8 Return Saham

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return yang tinggi 

memberikan  gambaran  bahwa kompensasi  yang  diterima  besar,  demikian  pula 

sebaliknya  return yang rendah memberikan gambaran bahwa kompensasi  yang 

diterima kecil. Return dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return 

ekspektasi yang belum terjadi tetapi diharapkan akan terjadi di masa mendatang 

(Hartono,  2009).  Return realisasi  dihitung berdasarkan data  historis,  yang juga 

digunakan sebagai salah satu alat pengukur kinerja perusahaan juga sebagai dasar 

penetuan return ekspektasi dan risiko di masa mendatang.

Penilaian  terhadap  return realisasi  bagi  investasi  yang  sudah  berjalan 

perlu dilakukan oleh investor, untuk menilai keberhasilan dari upaya-upaya yang 

telah  mereka  lakukan.  Hartono  (2000:  108)  mengartikan  return total  sebagai 

return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Return total 

sering disebut dengan return saja. Return total terdiri dari capital gain (loss) dan 

yield sebagai berikut ini :

Return = Capital Gain (Loss) + Yield     ........... (2.2)

Dengan demikian, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. 

Sumber-sumber  return terdiri dari dua komponen utama, yaitu  yield dan  capital  

gain (loss).  Capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga investasi 

sekarang relatif dengan harga periode lalu. Dengan kata lain,  capital gain (loss) 
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dapat juga diartikan sebagai tambahan perubahan harga sekuritas. Sementara itu 

yield adalah  penerimaan  kas  periodik  dari  suatu  investasi.  Yield untuk  saham 

adalah dividen.

2.9 Capital Assets Pricing Model

Menurut Jack Clark Francis dalam Ahmad (2004) definisi  dari CAPM 

(Capital Assets Pricing Model) adalah teori penilaian risiko dan keuntungan aset 

yang didasarkan koefisien beta (indeks risiko yang tidak dapat didiversifikasi).

CAPM secara matematis ditunjukkan pada persamaan 2.3.

R = Rf + β (Rm - Rf) ........... (2.3)

Keterangan simbol:

Rf = tingkat bebas resiko/ aset dengan resiko nol

Rm = return pasar

β = beta sekuritas

Return pasar diperoleh berdasarkan persamaan 2.4.

........... (2.4)

Berdasarkan persamaan 2.4, Indeks pasar periode t dibagi dengan Indeks 

pasar periode t-1 dikurangi dengan 1, maka akan menghasilkan Return pasar pada 

suatu periode t.

2.10 Laporan Keuangan

Analisis  keuangan  sangat  tergantung  pada  laporan  keuangan.  Laporan 

keuangan  diharapkan  dapat  memberi  informasi  mengenai  perusahaan,  dan 
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digabungkan  dengan  informasi  yang  lain,  seperti  informasi  industri,  kondisi 

ekonomi, dapat memberi gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan resiko 

keuangan.

Ada tiga macam laporan keuangan yang pokok: (1) Neraca, (2) Laporan 

laba  rugi,  dan  (3)  Laporan  aliran  kas.  Ketiga  laporan  keuangan  tersebut 

berhubungan satu sama lainnya. Tujuan pelaporan keuangan dapat didefinisikan 

untuk  membantu  investor,  kreditur,  dan  pihak-pihak  lain  menaksir  besarnya, 

waktu (timing)  serta tingkat  ketidakpastian aliran kas suatu perusahaan.  Secara 

lebih spesifik, laporan keuangan bertujuan membuat pihak luar menganalisis: (1) 

Likuiditas  perusahaan,  (2)  Fleksibilitas  keuangan,  (3)  Kemampuan  operasional 

perusahaan,  dan  (4)  Kemampuan  menghasilkan  pendapatan  selama  periode 

tertentu.

Neraca  mempunyai  elemen  pokok  yaitu: aset,  hutang,  dan  modal 

(saham).  Item-item yang memenuhi persyaratan elemen dan dapat diukur dapat 

dimasukkan  ke  dalam  neraca.  Pengukuran  terhadap  elemen-elemen  neraca 

biasanya  dilakukan  menggunakan  metode  historical  cost. Metode  ini  dipakai 

karena lebih reliabel dan lebih obyektif dibanding metode lainnya. Kritik terhadap 

metode  ini  adalah  metode  ini  kurang  relevan  dibandingkan  metode  lainnya. 

Pilihan  metode  akan  tergantung  pada  trade  off  reliabilitas/  obyektivitas  dan 

relevansi informasi yang disampaikan.

Laporan  rugi-laba  meringkaskan  aktivitas  perusahaan  selama  periode 

tertentu.  Sumbangan  laporan  rugi-laba  terhadap  penyampaian  informasi  akan 

meningkat apabila laporan rugi-laba dapat memberi informasi mengenai prestasi 

opeasional perusahaan, informasi ROI, biaya feedback terhadap evaluasi prediksi 
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pendapatan  dan  komponen-komponennya.  Komponen  laba  akan  lebih  penting 

dibandingkan  jumlah  total  untuk  memberi  informasi  mengenai  prestasi 

perusahaan.

Laporan  aliran  kas  dipakai  untuk  menganalisis  aliran  kas  masuk  dan 

keluar  perusahaan.  Laporan  aliran  kas  bertujuan  untuk  melihat  efek  kas  dari 

kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan selama periode 

tertentu. Metode yang dapat digunakan adalah metode tidak langsung.

Di  samping  laporan  keuangan,  tambahan  informasi  juga  diperlukan. 

Informasi  tambahan  tersebut  biasanya  dilampirkan  bersama  laporan  keuangan. 

Informasi  itu  antara  lain  ringkasan prinsip-prinsip akuntansi  yang dipakai,  dan 

penjelasan lebih detail mengenai item-item dalam laporan keuangan. Informasi itu 

ditambah  dengan diskusi  manajer  terhadap bisnis  perusahaan,  bersama dengan 

laporan  keuangan  perusahaan  akan  memberikan  informasi  yang  lebih  lengkap 

mengenai perusahaan (Halim, 2009). 

2.11 Analisa Laporan Keuangan

Analisis  terhadap  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  pada  dasarnya 

karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau 

tingkat  kesehatan  suatu  perusahaan  (Halim,  2009).  Sedangkan  pengertian  dari 

analisa laporan keuangan (financial statement analysis) pada hakekatnya adalah 

menghubungkan  angka-angka  yang  terdapat  dalam  laporan  keuangan  dengan 

angka  lain  atau  menjelaskan  arah  perubahan  (trend)  nya.  Angka-angka  dalam 

laporan keuangan akan menjadi sedikit artinya kalau dilihat secara sendiri-sendiri. 
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Mereka baru akan berarti apabila dihubungkan dengan angka lain atau dilihat arah 

perubahan (trend) nya (Soemarso, 1999).

Dibuatnya  sebuah  analisa  terhadap  suatu  laporan  keuangan  tentunya 

memiliki  tujuan.  Tujuan  ini  aka  menentukan  arah  analisis,  batasan-batasan 

analisis,  dan  hasil  yang  diharapkan.  Beberapa  tujuan  analisis  keuangan 

diantaranya adalah untuk:

1. Investasi pada saham bagi investor maupun calon investor,

2. Menilai  kemampuan  perusahaan  untuk  mengembalikan  pinjaman  yang 

diberikan beserta bunga yang berkaitan dengan pinjaman tersebut,

3. Analisis internal,

4. Penilaian kerusakan.

Untuk  memahami  laporan  keuangan  yang  disajikan,  diperlukan 

pemahaman  kegiatan-kegiatan  bisnis  yang  akan  dianalisis.  Hal  ini  meliputi 

lingkungan  perusahaan,  tujuan  &  strategi  perusahaan,  kegiatan  investasi  & 

pendanaan, operasi. Untuk lebih jelasnya akan di tampilkan pada Gambar 2.2.

Lingkungan 
Perusahaan

Tujuan & Strategi 
Perusahaan

Investasi Pendanaan

Operasi

Gambar 2.2 Ringkasan Kegiatan Bisnis
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Tujuan  dapat  didefinisikan  sebagai  target  atau  hasil  akhir  yang  ingin 

dicapai dimana seluruh kegiatan perusahaan diarahkan untuk mencapai target atau 

tujuan  akhir  tersebut.  Sedangkan  strategi  dapat  diartikan  sebagai  cara  untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perusahaan tergantung dari misi 

perusahaan.  Tetapi  pada  umumnya  tujuan perusahaan mempunyai  tujuan  yang 

bersifat  ekonomis  &  non  ekonomis.  Tujuan  ekonomis  adalah  memperoleh 

keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dapat dipakai strategi yang berbeda-

beda.

Investasi  suatu  perusahaan  tercermin  dalam  aktiva  tersebut.  Investasi 

tersebut  perlu  pendanaan.  Perusahaan memperoleh  pendanaannya  dari  berbagai 

sumber, diantaranya adalah pemilik saham, kreditur (misal bank), supplier (misal 

dalam bentuk hutang dagang), dalam karyawan (misal dalam bentuk hutang gaji), 

dari pemerintahan (hutang pajak). Pinjaman jangka panjang biasanya digunakan 

untuk investasi atau aset yang mempunyai jangka waktu panjang pula.

Sama  seperti  pemahaman  terhadap  kegiatan  investasi,  pemahaman 

terhadap  kegiatan  pendanaan  juga  akan  memberi  latar  belakang  pemahaman 

kondisi keuangan perusahaan lebih baik lagi.

Kegiatan-kegiatan  investasi  dan  pendanaan  diterjemahkan  ke  dalam 

kegiatan operasional perusahaan. Melalui kegiatan operasional inilah perusahaan 

mencapai  tujuan  pokoknya,  yaitu  meningkatkan  nilai  perusahaan  atau 

meningkatkan  nilai  saham  yang  berarti  meningkatkan  kemakmuran  pemegang 

saham (pemilik perusahaan) (Halim, 2009).
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2.12 Analisa Rasio Keuangan

Rasio-rasio  keuangan  pada  dasarnya  disusun  dengan  menggabungkan 

angka-angka di dalam atau antara laporan rugi-laba dan neraca. Dengan cara rasio 

semacam itu diharapkan pengaruh perbedaan ukuran akan hilang. 

Pada dasarnya analisis rasio dapat dikelompokkan kedalam lima macam 

kategori, yaitu:

1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2008), rasio likuiditas merupakan rasio 

yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek. Dengan kata lain, rasio likuiditas menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang 

jatuh  tempo,  atau  rasio  untuk  mengetahui  kemampuan  perusahaan  dalam 

membiayai dan memenuhi kewajiban (utang) pada saat ditagih.

2. Rasio Aktivitas (Activity Ratio)

Rasio aktifitas  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  tingkat 

efisiensi  pemanfaatan  sumber  daya  perusahaan  (penjualan,  sediaan, 

penagihan  piutang,  dan  lainnya)  atau  rasio  untuk  menilai  kemampuan 

perusahaan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

3. Rasio Solvabilitas (Solvability Ratio)

Rasio solvabilitas juga dapat disebut sebagai rasio leverage merupakan rasio 

yang  digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang. Dengan kata lain untuk  mengukur sejauh mana  kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
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4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai  kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu.

5. Rasio Penilaian (Valuation Ratio)

Rasio  Penilaian  (Valuation  Ratio)  atau  dapat  disebut  dengan  Rasio  Pasar 

(Market Ratio), yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen 

dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi.

- Rasio harga saham terhadap pendapatan

- Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku

Kelima rasio  tersebut  bertujuan  untuk melihat  prospek  dan  risiko 

perusahaan pada masa yang mendatang. Faktor prospek dalam rasio tersebut akan 

mempengaruhi harapan investor terhadap perusahaan pada masa-masa mendatang. 

Berikut  ini  disajikan  tabel  rasio  keuangan  yang  telah  diklasifikasikan  (Halim, 

2009):

Tabel 2.1 Rasio Likuiditas

Nama Rasio Metode Perhitungan Interpretasi
Rasio 
Lancar

_Aktiva Lancar_
Hutang Lancar

Mengukur  kemampuan 
perusahaan memenuhi hutang 
jangka  panjangnya  dengan 
menggunakan  aktiva 
lancarnya.

Rasio 
Quick

_Aktiva Lancar – persediaan_
Hutang Lancar

Mengukur  kemampuan 
perusahaan memenuhi hutang 
jangka  panjangnya  dengan 
menggunakan  aktiva 
lancarnya  serta 
memperhatikan  persediaan 
juga.
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Tabel 2.2 Rasio Aktivitas

Nama Rasio Metode Perhitungan Interpretasi
Rata-rata 
Umur Piutang

___Piutang___
Penjualan/ 365

Menghitung  rata-rata  umur 
piutang. 

Perputaran
Persediaan

Harga Pokok Penjualan
Persediaan

Menghitung  perputaran 
persediaan.

Perputaran
Aktiva Tetap

_____Penjualan_____
Total Aktiva Tetap

Menghitung  perputaran 
aktiva tetap.

Perputaran
Total Aktiva

___Penjualan___
Total Aktiva

Menghitung perputaran total 
aktiva.

Tabel 2.3 Rasio Solvabilitas

Nama Rasio Metode Perhitungan Interpretasi
Total Hutang
terhadap Total
Aset

Total Hutang
Total Aktiva

Rasio  ini  menghitung 
seberapa  jauh  dana 
disediakan oleh kreditur. 

Times Interest
Earned

Laba kotor (EBIT)
Bunga

Rasio  ini  mengukur 
kemampuan  perusahaan 
membayar  hutang  dengan 
laba sebelum bunga.

Fixed Charged
Coverage

_EBIT + Biaya Sewa_
Bunga + Biaya Sewa

Rasio  ini  memperhitungkan 
sewa,  karena  meskipun 
sewa  bukan  hutang,  tetapi 
sewa merupakan beban tetap 
dan  mengurangi 
kemampuan  hutang  (debt) 
perusahaan.

Tabel 2.4 Rasio Profitabilitas

Nama Rasio Metode Perhitungan Interpretasi
Net Profit  
Margin

Laba Bersih
Penjualan

Menghitung  sejauh  mana 
kemampuan  perusahaan 
menghasilkan  laba  bersih 
pada  tingkat  penjualan 
tertentu.

Return on
Asset

_Laba Bersih_
Total Aktiva

Rasio  ini  mnegukur 
kemampuan 
perusahaanmenghasilkan 
laba  bersih  berdasarkan 

39



tingkat aset tertentu.
Return on
Equity

_Laba Bersih_
Modal Saham

Rasio  ini  mengukur 
kemampuan  perusahaan 
menghasilkan  laba 
berdasarkan saham tertentu.

Tabel 2.5 Rasio Penilaian

Nama Rasio Metode Perhitungan Interpretasi
Price Earning 
Ratio

___  Harga Saham  ___  
Book Value per Share

Menghitung  rasio  harga 
saham terhadap pendapatan. 

Price per Book 
Value

       Harga Saham  ___  
Earning per Share

Menghitung rasio nilai pasar 
saham terhadap nilai buku.

Penelitian  terdahulu  yang  mengangkat  analsa  rasio  keuangan  telah 

banyak  ditemukan  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  referensi.  Berikut  ini 

penelitian terdahulu yang telah diolah sebelumnya.

Febrianto dan Widiastuty (2006), meneliti 37 perusahaan non-keuangan 

dan  non-asuransi  dari  Bursa  Efek  Jakarta  mulai  tahun  1993  sampai  2002, 

menyimpulkan bahwa angka laba kotor lebih mampu memberikan gambaran yang 

lebih  baik  tentang  hubungan  antara  laba  dengan  saham,  dibandingkan  dengan 

angka laba operasi ataupun angka laba bersih.

2.13 Konsep Dasar Sistem Pendukung Keputusan

Definisi  sistem adalah  sekumpulan  hal  atau  kegiatan  atau  elemen  atau 

subsistem yang  saling  bekerja  sama  atau  yang  dihubungkan dengan cara-cara 

tertentu  sehingga  membentuk  satu  kesatuan  untuk  melaksanakan  suatu  fungsi 

guna  mencapai  suatu  tujuan  (Sutanta,  2003) dalam  is.its-

sby.edu/subjects/dss/Buku_Panduan_SPK.pdf.  Di  dalam  sistem  pendukung 

keputusan  pasti  tidak  terlepas  dari  proses  pengambilan  keputusan  itu  sendiri. 
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Pada  dasarnya,  proses  pengambilan  keputusan  terdiri  dari  3  fase  proses: 

intelligence,  design,  dan  choice.  Intelligence yaitu  pencarian  kondisi-kondisi 

yang  dapat  menghasilkan  keputusan.  Design yaitu  menemukan, 

mengembangkan,  dan  menganalisis  materi-materi  yang  mungkin  untuk 

dikerjakan, sedangkan  choice yaitu pemilihan dari materi-materi yang tersedia, 

mana yang akan dikerjakan.

Proses-proses  yang  terjadi  pada  kerangka  kerja  Decision  Support 

dibedakan atas:

1. Terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi 

standar yang ada.

2. Tak terstruktur, adalah “fuzzy”, permasalahan kompleks dimana tak ada 

solusi  serta  merta.  Masalah  yang  tak  terstruktur  adalah  tak  adanya  3  fase 

proses yang terstruktur.

3. Semi  terstruktur,  terdapat  beberapa  keputusan  terstruktur,  tetapi  tak 

semuanya dari fase- fase yang ada.

Secara umum, sistem pendukung keputusan (SPK) adalah sistem berbasis 

komputer yang interaktif,  yang membantu pengambil  keputusan memanfaatkan 

data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tak terstruktur dan 

semi terstruktur.  SPK adalah  sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-

prosedur dalam pemrosesan data dan pertimbangannya untuk membantu manajer 

dalam  mengambil  keputusan.  Agar  berhasil  mencapai  tujuannya  maka  sistem 

tersebut  harus  sederhana,  mudah  untuk  dikontrol,  mudah  beradaptasi,  lengkap 

pada hal-hal penting, dan mudah berkomunikasi dengannya.  
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Ada juga  definisi  yang  menyatakan  bahwa SPK adalah  sistem berbasis 

komputer yang terdiri 3 komponen interaktif: (1) sistem bahasa – mekanisme yang 

menyediakan komunikasi  diantara user dan pelbagai komponen dalam SPK, (2) 

knowledge sistem  –  penyimpanan  knowledge domain  permasalahan  yang 

ditanamkan  dalam  SPK,  baik  sebagai  data  ataupun  prosedur,  dan  (3)  sistem 

pemrosesan permasalahan – link diantara dua komponen, mengandung satu atau 

lebih  kemampuan  memanipulasi  masalah  yang  dibutuhkan  untuk  pengambilan 

keputusan. Definisi terakhir, SPK mengacu pada situasi dimana sistem final dapat 

dikembangkan hanya melalui adaptive process pembelajaran dan evolusi. 

Fitur dari SPK antara lain yaitu:

1. SPK dapat digunakan untuk mengawali  kerja  ad hoc,  masalah-masalah 

yang tak diharapkan.

2. SPK dapat menyediakan representasi valid dari sistem di dunia nyata.

3. SPK dapat menyediakan pendukungan keputusan dalam kerangka waktu 

yang pendek/  terbatas.

4. SPK  dapat  berevolusi  sebagai  mana  halnya  pengambil  keputusan 

mempelajari tentang masalah-masalah yang dihadapinya. 

Setelah dijelaskan fitur SPK, berikutnya Gambar 2.3 di bawah ini akan 

menjelaskan mengenai karakteristik dan kemampuan ideal dari SPK. 
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Gambar 2.3 Karakteristik dan Kemampuan SPK

1. SPK  menyediakan  dukungan  bagi  pengambil  keputusan  utamanya  pada 

situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan 

manusia  dan  informasi  terkomputerisasi.  Pelbagai  masalah  tak  dapat 

diselesaikan  (atau  tak  dapat  diselesaikan  secara  memuaskan)  oleh  sistem 

terkomputerisasi lain, seperti EDP atau MIS, tidak juga dengan metode atau 

tool kuantitatif standar.

2. Dukungan disediakan untuk pelbagai level manajerial yang berbeda, mulai 

dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan.

3. Dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi group. Pelbagai masalah 

organisasional melibatkan pengambilan keputusan dari orang dalam group. 

Untuk masalah yang strukturnya lebih sedikit seringkali hanya membutuhkan 

keterlibatan  beberapa  individu  dari  departemen  dan  level  organisasi  yang 

berbeda.
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4. SPK  menyediakan  dukungan  ke  pelbagai  keputusan  yang  berurutan  atau 

saling berkaitan.

5. SPK mendukung pelbagai fase proses pengambilan keputusan:  intelligence, 

design, choice dan implementation.

6. SPK  mendukung  pelbagai  proses  pengambilan  keputusan  dan  style yang 

berbeda-beda.

7. SPK selalu dapat beradaptasi  sepanjang masa.  Pengambil  keputusan harus 

reaktif,  mampu  mengatasi  perubahan  kondisi  secepatnya  dan  beradaptasi 

untuk  membuat  SPK  selalu  dapat  menangani  perubahan  ini.  SPK adalah 

fleksibel,  sehingga  user  dapat  menambahkan,  menghapus, 

mengkombinasikan, mengubah, atau mengatur kembali elemen-elemen dasar 

(menyediakan respon cepat pada situasi yang tak diharapkan). Kemampuan 

ini memberikan analisis yang tepat waktu dan cepat setiap saat. 

8. SPK mudah untuk digunakan. User harus merasa nyaman dengan sistem ini. 

User-friendliness,  fleksibelitas,  dukungan  grafis  terbaik,  dan  antarmuka 

bahasa yang sesuai dengan bahasa, manusia dapat meningkatkan efektivitas 

SPK. Kemudahan penggunaan ini diiimplikasikan pada mode yang interaktif.

9. SPK mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan 

(akurasi,  jangka  waktu,  kualitas),  lebih  daripada  efisiensi  yang  dapat 

diperoleh  (biaya  membuat  keputusan,  termasuk  biaya  penggunaan 

komputer).

10. Pengambil  keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah 

proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan  masalah.  SPK secara 

khusus  ditujukan  untuk  mendukung  dan  tak  menggantikan  pengambil 

44



keputusan.  Pengambil  keputusan  dapat  menindaklanjuti  rekomendasi 

komputer sembarang waktu dalam proses dengan tambahan pendapat pribadi 

atau pun tidak.

11. SPK mengarah pada pembelajaran, yaitu mengarah pada kebutuhan baru dan 

penyempurnaan sistem,  yang mengarah  pada pembelajaran  tambahan,  dan 

begitu selanjutnya dalam proses pengembangan dan peningkatan SPK secara 

berkelanjutan. 

12. User/  pengguna  harus  mampu  menyusun  sendiri  sistem  yang  sederhana. 

Sistem yang lebih besar dapat dibangun dalam organisasi user tadi dengan 

melibatkan  sedikit  saja  bantuan  dari  spesialis  di  bidang Sistem Informasi 

(SI).

13. SPK  biasanya  mendayagunakan  pelbagai  model  (standar  atau  sesuai 

keinginan  user)  dalam  menganalisis  pelbagai  keputusan.  Kemampuan 

pemodelan ini menjadikan percobaan yang dilakukan dapat dilakukan pada 

pelbagai konfigurasi yang berbeda. Pelbagai percobaan tersebut lebih lanjut 

akan memberikan pandangan dan pembelajaran baru.

14. SPK  dalam  tingkat  lanjut  dilengkapi  dengan  komponen  knowledge yang 

dapat memberikan solusi yang efisien dan efektif dari pelbagai masalah yang 

pelik.

Dengan fitur dan kemampuan yang dimiliki oleh SPK, maka SPK dapat 

memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks.

2. Respon  cepat  pada  situasi  yang  tak  diharapkan  dalam  kondisi  yang 

berubah-ubah.
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3. Mampu  untuk  menerapkan  pelbagai  strategi  yang  berbeda  pada 

konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat

4. Pandangan dan pembelajaran baru.

5. Memfasilitasi komunikasi.

6. Meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja.

7. Menghemat biaya.

8. Keputusannya lebih tepat.

9. Meningkatkan efektivitas manajerial,  menjadikan manajer dapat bekerja 

lebih singkat dan dengan sedikit usaha

10. Meningkatkan produktivitas analisis.

SPK adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Berikut ini 

komponen SPK pada umumnya.

1. Data  Management.  Termasuk  database,  yang  mengandung  data  yang 

relevan  untuk  pelbagai  situasi  dan  diatur  oleh  software  yang  disebut 

Database Management Systems (DBMS). 

2. Model Management. Melibatkan model finansial, statistikal, management 

science, atau pelbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan 

ke  sistem  suatu   kemampuan  analitis,  dan  manajemen  software  yang 

diperlukan.

3. Communication (dialog  subsystem).  User  dapat  berkomunikasi  dan 

memberikan  perintah  pada  SPK  melalui  subsistem  ini.  Ini  berarti 

menyediakan antarmuka.

4. Knowledge  Management.  Subsistem  optional  ini  dapat  mendukung 

subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri.
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Model konseptual SPK lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Komponen SPK
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BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Uraian Permasalahan

Investasi  adalah  menempatkan  uang  atau  dana  dengan  harapan  untuk 

memperoleh  tambahan  atau  keuntungan  tertentu  atas  uang  atau  dana  tersebut. 

(Ahmad,  2004).  Tujuan  dasar  dari  suatu  investasi  adalah  untuk  mendapatkan 

keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dengan  resiko  yang  sekecil-kecilnya.  Menurut 

Husnan (2001) semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, maka semakin 

tinggi resiko yang ada. Begitu juga dalam berinvestasi saham, ketidak pastian harga-

harga saham yang diperdagangkan di bursa efek merupakan salah satu resiko yang 

harus diperhitungkan dalam berinvestasi saham.

Keputusan investasi pada dasarnya menyangkut masalah pengelolaan dana 

pada  suatu  periode  tertentu,  dimana  para  investor  mempunyai  harapan  untuk 

memperoleh  pendapatan  atau  keuntungan  dari  dana  yang  diinvestasikan  selama 

periode waktu tertentu.  Para investor sebelum memutuskan membeli  atau menjual 

saham,  mereka  tentunya  sangat  memerlukan  tersedianya  informasi.  Informasi  ini 

diperlukan  dalam  pengambilan  keputusan  yang  berkaitan  dengan  pemilihan 

portofolio  investasi  yang  akan  memberikan  tingkat  keuntungan  tertinggi  dengan 

tingkat risiko tertentu. Investor yang rasional akan selalu berusaha untuk memperoleh 

informasi-informasi  dan  melakukan  berbagai  analisis  untuk  mengurangi 

ketidakpastian dalam investasi atau dengan kata lain untuk mengurangi risiko.
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Dalam pengambilan keputusan investasi, umumnya investor menggunakan 

beberapa  analisa,  yaitu  analisa  teknikal  dan fundamental.  Analisis  teknikal  adalah 

suatu metode analisis yang menggunakan pengujian atas pergerakan harga di masa 

lampau untuk tujuan prediksi (forecast) pergerakan harga di masa yang akan datang 

(Hendarto,  2005). Sedangkan  analisa  fundamental  adalah  metode  analisis  yang 

didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan (Ulupui, 2009). Teknis ini 

menitikberatkan  pada  rasio  keuangan  dan  kejadian-kejadian  yang  baik  secara 

langsung  maupun  tidak  langsung  mempengaruhi  sebuah  perusahaan.  Analisis  ini 

dipakai untuk membuat keputusan perusahaan yang ingin dibeli dalam jangka waktu 

yang panjang. 

Untuk  melihat  perilaku  kinerja  saham  di  pasar  bursa  secara  spesifik, 

biasanya  seorang  investor  akan  melakukan  riset  yang  cukup  mendalam  sebelum 

memutuskan  untuk  melakukan  investasi.  Jika  investor ingin  melakukan  investasi 

dengan  membeli  saham  suatu  perusahaan,  besar  kemungkinan  investor  akan 

mempelajari laporan keuangan perusahaan tersebut, track record atau portofolio serta 

kinerja perusahaan tersebut dalam meraih laba. Dalam praktiknya, untuk menjual atau 

membeli suatu portofolio saham suatu perusahaan, seorang investor awam maupun 

investor yang sudah berpengalaman,  dibantu oleh seorang manajer investasi  untuk 

menganalisa  portofolio  menggunakan  analisis  teknikal  dan  fundamental.  Sehingga 

seorang investor dapat memperoleh rekomendasi keputusan jual atau beli portofolio 

saham  berdasarkan  hasil  analisis  teknikal  dan  fundamental  dari  seorang  manajer 
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investasi.  Namun,  apabila  seorang  investor  menggunakan  jasa  manajer  investasi, 

biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

3.2 Analisis Permasalahan

Dari  menganalisis  permasalahan  yang  ada,  yaitu  untuk  menganalisa 

keputusan jual atau beli portofolio,  dibutuhkan suatu Sistem Pendukung Keputusan 

yang dapat memberikan saran berupa keputusan kepada investor atau calon investor 

dalam membeli atau menjual saham dari suatu perusahaan berdasarkan hasil analisa 

teknikal dan fundamental. 

Langkah  yang  dilakukan  dalam  menganalisa  portofolio  dengan  analisa 

teknikal adalah dengan menggunakan Model Indeks Tunggal (Single Index Model), 

yaitu menghitung return sekuritas seperti pada persamaan 2.2.

 Langkah selanjutnya yaitu menghitung  return pasar, yang dapat diketahui 

berdasarkan persamaan 3.1. 

Dari  formula  3.1,  dapat  dihitung  return pasar  pada  suatu  periode  (Rm,t), 

sehingga  dari  formula  tersebut,  seorang  investor  dapat  melihat  return pasar  pada 

periode saat itu. Hasil perhitungan pada persamaan 2.2 menjadi sebuah dasar dalam 

melihat return suatu sekuritas pada periode tersebut apakah dibawah return pasar atau 

diatas  return pasar. Apabila  return sekuritas dibawah  return pasar, maka sekuritas 

tersebut dapat dikatakan undervalued atau dibawah harga pasar. Sehingga keputusan 

yang dilakukan adalah beli saham. Sebaliknya, apabila return sekuritas diatas return 

pasar, maka sekuritas tersebut dapat dikatakan  overvalued atau diatas harga pasar. 
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Sehingga keputusan yang dilakukan adalah jual saham. Hal tersebut pada umumnya 

digunakan  sebagai  dasar  bagi  seorang  spekulan  dalam  melakukan  jual  atau  beli 

saham.  Sedangkan  CAPM  pada  persamaan  2.3  digunakan  sebagai  model  untuk 

menggambarkan hubungan antara resiko terhadap sekuritas. Dalam hal ini,  CAPM 

digunakan  sebagai  pertimbangan  kepada  investor  maupun  calon  investor  dalam 

mengambil keputusan berdasarkan tipe investor.

Analisa  fundamental  adalah  metode  analisis  yang  didasarkan  pada 

fundamental  ekonomi suatu perusahaan (Ulupui,  2009). Analisa  fundamental  yang 

digunakan  dalam  sistem  ini  adalah  menggunakan  analisa  rasio-rasio  keuangan 

perusahaan. Seorang user dalam hal ini dapat dikatakan sebagai investor atau calon 

investor, dapat melihat fundamental ekonomi perusahaan tersebut dari rasio keuangan 

perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan dalam sistem ini antara lain adalah:

1. Rasio Likuiditas

Rasio  likuiditas  adalah  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban 

jangka pendek. Di dalam sistem ini,  menggunakan perhitungan  Current Ratio. 

Rasio ini didapatkan dari hasil dari total aset perusahaan saat ini (current assets) 

dibagi  dengan  jumlah  utang  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  saat  ini  (current  

liabilities). Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan saat ini dibandingkan 

dengan utang perusahaan, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sehat.

2. Rasio Aktifitas

Rasio  aktifitas  adalah  kemampuan  serta  efisiensi  perusahaan  di  dalam 

memanfaatkan  aset-aset  yang  dimiliki.  Di  dalam  sistem  ini,  menggunakan 

perhitungan  rasio  Total  Assets  Turnover. Rasio  ini  didapatkan  dari  hasil 

50



penjualan bersih  (net  sales)  dibagi  dengan total  rata-rata  aset  (averaged total  

assets).  Semakin  besar  hasil  penjualan  bersih  perusahaan  (net  sales) 

dibandingkan  dengan  total  rata-rata  aset  perusahaan  (averaged  total  assets), 

maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sehat.

3. Rasio Rentabilitas

Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan. Di dalam sistem ini, menggunakan perhitungan rasio 

Net Profit  Margin. Rasio ini  didapatkan  dari  laba  sesudah pajak (profit  after  

taxes)  dibagi  dengan  hasil  penjualan  bersih  perusahaan  (net  sales).  Semakin 

besar laba sesudah pajak (profit after taxes) dibandingkan dengan hasil penjualan 

bersih perusahaan (net sales), maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sehat.

4. Rasio Solvabilitas

Adalah  kemampuan  perusahaan  untuk  memenuhi  kewajiban  jangka  panjang, 

biasa disebut juga dengan Rasio Leverage. Di dalam sistem ini,  menggunakan 

perhitungan rasio  Debt Ratio. Rasio ini didapatkan dari total utang perusahaan 

(total debt) dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (total assets). 

Semakin kecil total utang perusahaan (total debt) dibandingkan dengan total aset 

yang dimiliki oleh perusahaan (total assets), maka dapat dikatakan perusahaan 

tersebut sehat.

5. Rasio Pasar

Menunjukkan  informasi  penting  dari  perusahaan  yang  diungkapkan  dalam 

bentuk  kinerja  saham.  Di  dalam  sistem  ini,  menggunakan  perhitungan  rasio 

Price per Book Value dan Price Earning Ratio.
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Proses Analisa 
Teknikal

Server

 
Investor

 

Entri Kode 
Perusahaan

Data Kode Perusahaan

Hasil Analisa Teknikal

Data Kode Perusahaan

Proses Analisa 
Fundamental

Hasil Analisa Fundamental

Data Kode Perusahaan

Proses Pembuatan 
Keputusan

Hasil Analisa Teknikal, 
Hasil Analisa Fundamental,

Keputusan Jual atau Beli Saham

Berikut adalah arsitektur sistem yang telah dianalisa untuk mendapatkan hasil 

jual atau beli saham.

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

Setelah mendapatkan gambaran tentang sistem yang akan dibuat,  gambar 

3.2 adalah diagram alir tentang sistem yang telah terkomputerisasi yang akan dibuat.
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Sistem Flow Pendukung Keputusan Penentuan Jual atau Beli Portofolio 
Menggunakan Analisa Teknikal dan Fundamental

Calon Investor/ Investor

Start

Analisa Teknikal

Cek Kode 
Perusahaan

End

Hasil Analisa 
Fundamental

Ada?

Kode Perusahaan

Analisa 
Fundamental

Hasil Analisa 
Teknikal

Tabel 
Perusahaan 

LQ45
tidak

Tabel Saham

Tabel Laporan 
Keuangan

Pembuatan 
Keputusan

ya

Keputusan

Gambar 3.2 System Flow Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jual atau Beli 
Portofolio Menggunakan Analisa Teknikal dan Fundamental
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START

INPUT: IHSGt , 
IHSGt-1 , harga 

saham, Rf

OUTPUT: Rm,t

Ra,t > Rm,t

OUTPUT: 
Undervalued 

(Beli)

OUTPUT: 
Overvalued 

(Jual)

ya

tidak

END

Rm,t = IHSGt - IHSGt-1

      I HSGt-1

Ra,t =(Ra/Ra-1) - 1

OUTPUT: Ra,t

Gambar 3.3 Flowchart Proses Perhitungan Analisa Teknikal
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START

INPUT: Tahun 
awal, Tahun 

akhir, N, O, P, 
Q, R, S

Tahun Akhir > Tahun 
Awal

ya

INPUT: Current 
Ratio X, Current 

Ratio Y

X = Tahun Akhir 
Y = Tahun Akhir + 1

Current Ratio Y > 1

Current Ratio Y > 
Current Ratio X

tidak
ya

ya

tidak

X = Y
Y = Y + 1

Tahun Awal = X
Tahun Akhir = Y

Output: N

tidak Tahun Akhir > Tahun 
Awal

ya

INPUT: Total 
Assets Turnover 
X, Total Assets 

Turnover Y

X = Tahun Akhir 
Y = Tahun Akhir + 1

Total Assets 
Turnover Y > 1

Total Assets Turnover Y > 
Total Assets Turnover X

tidak
ya

ya

tidak

X = Y
Y = Y + 1

Tahun Awal = X
Tahun Akhir = Y

Output: O

tidak

A

B

N = 1

Kesimpulan: 
Tidak Sehat

Kesimpulan: 
Sehat

ya

tidak

Buat KesimpulanBuat Kesimpulan

END

O = 1

Kesimpulan: 
Tidak Sehat

Kesimpulan: 
Sehat

ya

tidak

Buat KesimpulanBuat Kesimpulan

END

N = 1 N = 0
O = 1 O = 0

Gambar 3.4 Flowchart Proses Perhitungan Analisis Fundamental 1
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START

INPUT: Tahun 
awal, Tahun 

akhir, N, O, P, 
Q, R, S

Tahun Akhir > Tahun 
Awal

ya

INPUT: Net 
Profit Margin 
Ratio X, Net 
Profit Margin 

Ratio Y

X = Tahun Akhir 
Y = Tahun Akhir + 1

Net Profit Margin 
Ratio Y > 1

Net Profit Margin 
Ratio Y > Net Profit 

Margin Ratio X

tidak
ya

ya

tidak

X = Y
Y = Y + 1

Tahun Awal = X
Tahun Akhir = Y

Output: P

tidak Tahun Akhir > Tahun 
Awal

ya

INPUT: Debt 
Ratio X, Debt 

Ratio Y

X = Tahun Akhir 
Y = Tahun Akhir + 1

Debt Ratio Y > 1

Debt Ratio Y > Debt 
Ratio X

tidak

ya

ya

tidak

X = Y
Y = Y + 1

Tahun Awal = X
Tahun Akhir = Y

Output: Q

tidak
C

D

P = 1

Kesimpulan: 
Tidak Sehat

Kesimpulan: 
Sehat

ya

tidak

Buat KesimpulanBuat Kesimpulan

END

Q = 1

Kesimpulan: 
Sehat

Kesimpulan: 
Tidak Sehat

ya

tidak

Buat KesimpulanBuat Kesimpulan

END

Q = 0 Q = 1
P = 1 P = 0

Gambar 3.5 Flowchart Proses Perhitungan Analisis Fundamental 2
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START

INPUT: Tahun 
awal, Tahun 

akhir, N, O, P, 
Q, R, S

Tahun Akhir > Tahun 
Awal

ya

INPUT: PER 
X, PER Y

X = Tahun Akhir 
Y = Tahun Akhir + 1

PER Y > PER X

ya

tidak

X = Y
Y = Y + 1

Tahun Awal = X
Tahun Akhir = Y

Output: R

tidak Tahun Akhir > Tahun 
Awal

ya

INPUT: PBV 
X, PBV Y

X = Tahun Akhir 
Y = Tahun Akhir + 1

PER Y > PER X

ya

tidak

X = Y
Y = Y + 1

Tahun Awal = X
Tahun Akhir = Y

Output: S

tidak

E F

R = 0R = 1 S = 0 S = 1

R = 1

Output: 
Tidak Sehat

Output: 
Sehat

ya

tidak

Buat KesimpulanBuat Kesimpulan

ya

END

R = 1

Output: 
Tidak Sehat

Output: 
Sehat

tidak

Buat Kesimpulan Buat Kesimpulan

ya

END

Gambar 3.6 Flowchart Proses Perhitungan Analisis Fundamental 3
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A B C D E F

Baca Data

Output: N, 
O, P, Q, R, 

S

Total Output

Total Output >= 3

Output: 
Sehat

Output: 
Tidak Sehat

ya

tidak

END

Gambar 3.7 Flowchart Proses Pembuatan Kesimpulan Analisis Fundamental
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START

INPUT: Hasil 
Analisa Teknikal , 

Hasil Analisa 
Fundamental

OUTPUT: 
Beli

END

(Hasil Analisa 
Teknikal=Undervalued (beli)) 

AND (Hasil Analisa 
Fundamental = sehat)

(Hasil Analisa 
Teknikal=Overvalued (jual)) 

AND (Hasil Analisa 
Fundamental = sehat)

Pembuatan 
Keputusan

Pembuatan 
Keputusan

Pembuatan 
Keputusan

ya

tidak

ya

tidak

OUTPUT: 
Jual

OUTPUT: 
Tahan

Baca Hasil Analisa

Gambar 3.8 Flowchart Proses Pembuatan Keputusan
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3.3 Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) adalah gambaran aliran informasi yang terlibat 

dalam  suatu  prosedur  (event)  yang  terdapat  dalam  suatu  sistem.  Diagram  ini 

menjelaskan alur data yang terjadi pada setiap proses. Adapun penjelasan dari DFD 

dapat dilihat sebagai berikut:

3.3.1  Context Diagram

DFD level context pada gambar 3.9 ini akan menjelaskan bagaimana Sistem 

Pendukung  Keputusan  yang  dibuat.  Data  yang  digunakan  adalah  data  yang 

sesungguhnya yaitu data harga saham yang diperoleh dari website finansial  yahoo 

(Yahoo  Finance)  dan  laporan  hasil  analisa  laporan  keuangan  yang  diperoleh  dari 

Bursa Efek Indonesia, sehingga membuat Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 

Jual atau Beli  Portofolio ini  dapat berjalan dengan baik dan memenuhi  kebutuhan 

investor maupun calon investor.

Informasi Perusahaan

Keputusan Jual atau Beli Saham

Hasil Analisa Fundamental Perusahaan

Hasil Analisa Teknikal Perusahaan

kode perusahaan
0

Penentuan Jual atau Beli 
Portofolio Menggunakan 

Analisa Teknikal dan 
Fundamental

+

Investor

Gambar 3.9 Context Diagram Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jual atau Beli 
Portofolio Menggunakan Analisa Teknikal dan Fundamental
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3.3.2 Diagram Jenjang

Setelah  membuat  context  diagram,  untuk  selanjutnya  yaitu  membuat 

diagram jenjang terlebih dahulu. Karena dengan adanya diagram jenjang, alur proses 

dari sistem akan lebih teratur dan jelas. Diagram jenjang sistem pendukung keputusan 

penentuan jual atau beli portofolio dapat dilihat pada gambar 3.10. Pada gambar 3.10 

terdapat  3 proses  utama,  yaitu  proses  analisa  teknikal,  analisa  fundamental, dan 

pembuatan keputusan. Proses  analisa teknikal merupakan proses untuk  menganalisa 

return yang dihasilkan serta menghasilkan kesimpulan undervalued atau overvalued. 

Proses  analisa  fundamental merupakan  proses  untuk  menganalisa  rasio-rasio 

keuangan pada hasil  analisa  laporan keuangan yangsudah ada,  serta  menghasilkan 

kesimpulan berupa kesehatan finansial perusahaan yang dianalisa. Sedangkan proses 

pembuatan keputusan merupakan proses untuk mengolah hasil analisa secara teknikal 

dan fundamental yang menghasilkan keputusan jual atau beli saham.

1

Pengecekan Kode 
Perusahaan

0
SPK Penentuan Jual atau Beli 

Portofolio Menggunakan Analisa 
Teknikal dan Fundamental

2

Analisa Teknikal

3

Analisa Fundamental

4

Pembuatan Keputusan

Gambar 3.10 Diagram Jenjang Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jual atau 

Beli Portofolio Menggunakan Analisa Teknikal dan Fundamental
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Gambar  3.11 merupakan  gambar  subproses  dari  proses  pengecekan  kode 

perusahaan. Subproses tersebut memiliki 2 subproses utama yaitu  pembacaan kode 

perusahaan dan pengambilan informasi perusahaan.

1

Pengecekan Kode 
Perusahaan

1.1

Pembacaan Kode 
Perusahaan

1.2

Pengambilan Informasi 
Perusahaan

Gambar 3.11 Diagram Jenjang Pengecekan Kode Perusahaan

Gambar  3.12 merupakan  gambar  subproses  dari  proses  analisa  teknikal. 

Subproses tersebut memiliki  3 subproses utama yaitu  pembacaan kode perusahaan, 

perhitungan analisa teknikal, dan pembuatan keputusan.

2

Analisa Teknikal

2.3

Pembuatan Keputusan

2.2

Perhitungan Analisa 
Teknikal

2.1

Pembacaan Kode 
Perusahaan

Gambar 3.12 Diagram Jenjang Analisa Teknikal

Gambar 3.13 merupakan gambar subproses dari proses analisa fundamental. 

Subproses tersebut memiliki  3 subproses utama yaitu  pembacaan kode perusahaan, 

perhitungan analisa fundamental, dan pembuatan keputusan

63



3

Analisa Fundamental

3.3

Pembuatan Keputusan

3.2

Perhitungan Analisa 
Teknikal

3.1

Pembacaan Kode 
Perusahaan

Gambar 3.13 Diagram Jenjang Analisa Fundamental

Gambar  3.14 merupakan  gambar  subproses  dari  proses  pembuatan 

keputusan.  Subproses  tersebut  memiliki  2 subproses  utama yaitu  pembacaan hasil 

analisa dan pembuatan keputusan.

4

Pembuatan Keputusan

4.2

Pembuatan Keputusan

4.1

Pembacaan Hasil 
Analisa

Gambar 3.14 Diagram Jenjang Pembuatan Keputusan

3.3.3 Data Flow Diagram Level 0

DFD level  0 pada gambar  3.15 menjelaskan bagaimana Sistem Pendukung 

Keputusan Penentuan Jual atau Beli Portofolio Menggunakan Analisa Teknikal dan 

Fundamental  yang  dibangun  dapat  dijelaskan  secara  lebih  detail  dengan  adanya 

sistem basis  data.  Sistem Pendukung Keputusan  pada  level  contex  dapat  dipecah 
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menjadi  4  yaitu  Pengecekan  Kode  Perusahaan,  Analisa  Teknikal,  Analisa 

Fundamental, dan Pembuatan Keputusan.

dt BI ratedt saham

dt laporan keuangan
kd perusahaan

kd perusahaan

[Hasil Analisa Teknikal Perusahaan]

[Hasil Analisa Fundamental Perusahaan]

[Informasi Perusahaan]

[Keputusan Jual atau Beli Saham]

hasil analisa teknikal

hasil analisa fundamental

kode perusahaan valid

kd perusahaan valid

[kode perusahaan]

Investor

1

Pengecekan Kode 
Perusahaan

+

2

Analisa Teknikal

+

3

Analisa 
Fundamental

+

4

Pembuatan 
Keputusan

+

1 tb LQ45

2 tb saham

3
tb laporan 
keuangan

5 tb BI rates

Gambar 3.15 DFD level 0 Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jual atau Beli 
Portofolio Menggunakan Analisa Teknikal dan Fundamental

3.3.4  Data Flow Diagram Level 1 Pengecekan Kode Perusahaan

Gambar 3.16 ini merupakan penjabaran lebih detail lagi tentang DFD level 0 

Pengecekan  Kode  Perusahaan.  DFD  level  1  Pengecekan  Kode  Perusahaan  ini 

dijabarkan menjadi  2 proses yaitu:  pengecekan kode perusahaan dan pengambilan 

informasi perusahaan.

65



dt perusahaan

[kode perusahaan valid]

kode_perusahaan_valid

[kd perusahaan valid][kd perusahaan]

[kd perusahaan]

[Informasi Perusahaan]

[kode perusahaan]

Investor

Analisa Teknikal

Analisa Fundamental

1 tb LQ45

1.1

Pembacaan Kode 
Perusahaan

1.2

Pengambilan Informasi 
Perusahaan

4 tb perusahaan

Gambar 3.16 DFD level 1 Pengecekan Kode Perusahaan

3.3.5 Data Flow Diagram Level 1 Analisa Teknikal

Gambar 3.17 ini merupakan penjabaran lebih detail lagi tentang DFD level 0 

Pengecekan Kode Perusahaan. DFD level 1 Analisa Teknikal ini dijabarkan menjadi 

3  proses  yaitu:  pembacaan  kode  perusahaan,  perhitungan  analisa  teknikal,  dan 

pembuatan hasil analisa.

[dt BI rate]

[dt saham]

data hasil analisa teknikal

kode perusahaan

[hasil analisa teknikal]

[kd perusahaan valid]
Pengecekan Kode Perusahaan

Pembuatan Keputusan

2 tb saham

2.1

Pembacaan 
Kode 

Perusahaan

2.2

Perhitungan 
Analisa Teknikal

2.3

Pembuatan 
Keputusan

5 tb BI rates

Gambar 3.17 DFD level 1 Analisa Teknikal
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3.3.6 Data Flow Diagram Level 1 Analisa Fundamental

Gambar 3.18 ini merupakan penjabaran lebih detail lagi tentang DFD level 0 

Pengecekan  Kode  Perusahaan.  DFD  level  1  Analisa  Fundamental  ini  dijabarkan 

menjadi  3  proses  yaitu:  pembacaan  kode  perusahaan,  perhitungan  analisa 

fundamental, dan pembuatan hasil analisa.

kode perusahaan

[dt laporan keuangan]

[hasil analisa fundamental]

data hasil analisa fundamental

[kode perusahaan valid]

Pengecekan Kode Perusahaan

Pembuatan Keputusan
3

tb laporan 
keuangan

3.1

Pembacaan 
Kode 

Perusahaan

3.2

Perhitungan 
Analisa 

Fundamental

3.3

Pembuatan 
Hasil Analisa

Gambar 3.18 DFD level 1 Analisa Fundamental

3.3.7 Data Flow Diagram Level 1 Pembuatan Keputusan

Gambar 3.19 ini merupakan penjabaran lebih detail lagi tentang DFD level 0 

Pengecekan  Kode  Perusahaan.  DFD  level  1  Pengecekan  Kode  Perusahaan  ini 

dijabarkan menjadi  2 proses yaitu:  pengecekan kode perusahaan dan pengambilan 

informasi perusahaan.
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[Hasil Analisa Fundamental Perusahaan]

[Keputusan Jual atau Beli Saham]

[Hasil Analisa Teknikal Perusahaan]

data hasi l analisa

[hasil analisa teknikal][hasil analisa fundamental]

Investor

Analisa Fundamental Analisa Teknikal4.1

Pembacaan 
Hasil Analisa

4.2

Pembuatan 
Keputusan

Gambar 3.19 DFD level 1 Pembuatan Keputusan

3.4 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu desain sistem yang digunakan 

untuk   merepresentasikan,   menentukan   dan   mendokumentasikan kebutuhan-kebutuhan 

untuk sistem pemrosesan database. ERD juga menyediakan  bentuk untuk menunjukkan 

struktur keseluruhan dari data pemakai.  Dalam perencanaan sistem ini telah terbentuk 

ERD  yang  merupakan  lanjutan  dari  pembuatan  desain  dengan menggunakan  DFD. 

Dalam ERD, data-data tersebut  digambarkan dengan menggunakan simbol  entity.  Dalam 

perancangan sistem ini  terdapat beberapa entity yang saling terkait untuk menyediakan 

data-data yang dibutuhkan oleh sistem, yaitu:

1. Entity Master Perusahaan.

2. Entity Transaksi Daftar LQ45.

3. Entity Master Saham.

4. Entity Master Laporan Keuangan.

5. Entity Master BI Rates.
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Pada gambar  3.20 akan dijelaskan relasi atau hubungan antar tabel dalam 

Sistem  Pendukung  Keputusan  Penentuan  Jual  atau  Beli  Portofolio  Menggunakan 

Analisa  Teknikal  dan Fundamental  dalam bentuk  Conceptual  Data Model (CDM) 

dan Physical Data Model (PDM).

  

3.4.1 Conceptual Data Model (CDM)

Relation_98

Relation_97

Relation_96

tb LQ45

no_daftar_lq45
periode_awal
periode_akhir

tb saham

id_saham
periode_per
date
open
high
low
close
volume

tb laporan keuangan

no_laporan
tahun
PER
PBV
current_ratio
leverage_ratio
net_profit_margin
total_assets_turnover

tb perusahaan

kode
nama_perusahaan
logo
alamat
email
telepon
fax
website
listing_date
board
sektor
sub_sektor
sab
deskripsi

tb BI rates

no_rate
tanggal
rate

Gambar 3.20 CDM Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jual atau Beli Portofolio 
Menggunakan Analisa Teknikal dan Fundamental
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3.4.2   Physical Data Model (PDM)

KODE = KODE

KODE = KODE

KODE = KODE

TB_LQ45

NO_DAFTAR_LQ45 int
KODE char(7)
PERIODE_AWAL datetime
PERIODE_AKHIR datetime

TB_SAHAM

ID_SAHAM int
KODE char(7)
PERIODE_PER char(1)
DATE datetime
OPEN int
HIGH int
LOW int
CLOSE int
VOLUME int

TB_LAPORAN_KEUANGAN

NO_LAPORAN int
KODE char(7)
TAHUN int
PER float(6)
PBV float(6)
CURRENT_RATIO float(6)
LEVERAGE_RATIO float(6)
NET_PROFIT_MARGIN float(6)
TOTAL_ASSETS_TURNOVER float(6)

TB_PERUSAHAAN

KODE char(7)
NAMA_PERUSAHAAN varchar(30)
LOGO varchar(100)
ALAMAT varchar(100)
EMAIL varchar(30)
TELEPON varchar(15)
FAX varchar(15)
WEBSITE varchar(30)
LISTING_DATE datetime
BOARD varchar(30)
SEKTOR varchar(30)
SUB_SEKTOR varchar(30)
SAB varchar(30)
DESKRIPSI varchar(10000)

TB_BI_RATES

NO_RATE int
TANGGAL datetime
RATE float(4)

Gambar 3.21 PDM Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jual atau Beli Portofolio 
Menggunakan Analisa Teknikal dan Fundamental

3.5 Struktur Tabel

Struktur  tabel  merupakan  penjabaran  dan  penjelasan  dari  suatu  database. 

Dalam  struktur  tabel  dijelaskan  fungsi  dari  masing-masing  tabel  hingga  fungsi 

masing-masing  field yang ada di dalam tabel. Selain itu juga terdapat tipe data dari 

masing-masing field beserta konstrainnya.
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1. Nama     : Tb_Perusahaan

Primary Key : Kode

Foreign Key : -

Fungsi    : untuk menyimpan informasi perusahaan

Tabel 3.1 Tb_Perusahaan

No Nama Field Tipe Data Deskripsi

1 Kode Char (7) Kode perusahaan
2 Nama_Perusahaan Varchar (30) Nama perusahaan
3 Logo Varchar (100) Logo perusahaan
4 Alamat Varchar (100) Alamat perusahaan
5 Email Varchar (30) Email perusahaan
6 Telepon Varchar (15) Telepon perusahaan
7 Fax Varchar (15) Fax perusahaan
8 Website Varchar (30) Website perusahaan
9 Listing_Date Date Tanggal bergabung di 

bursa efek
10 Board Varchar (30) Pimpinan perusahaan
11 Sektor Varchar (30) Sektor perusahaan
12 Sub_Sektor Varchar (30) Detail sektor 

perusahaan
13 SAB Varchar (30) Pengelola 

administrasi saham
14 Deskripsi Varchar (10000) Deskripsi perusahaan

2. Nama     : Tb_LQ45

Primary Key : No_Daftar_LQ45

Foreign Key : Kode

Fungsi  : Untuk menyimpan data perusahaan yang tergabung ke dalam 

 Indeks LQ-45
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Tabel 3.2 Tb_LQ45

No Nama Field Tipe Data Deskripsi

1 No_Daftar_  LQ45  Int Nomor daftar LQ-45
2 Kode Char (7) Kode perusahaan
3 Periode_Awal Date Tanggal awal 

terdaftar
4 Periode_Akhir Date Tanggal akhir 

terdaftar

3. Nama            : Tb_Saham

      Primary Key : ID_Saham

      Foreign Key : Kode

      Fungsi          : Untuk menyimpan data saham perusahaan per periode

Tabel 3.3 Tb_Saham

No Nama Field Tipe Data Deskripsi

1 ID_Saham Int Kode saham
2 Kode Char (7) Kode perusahaan
3 Periode_Per Char (1) Periode saham per 

hari, minggu, atau 
bulan

4 Date Date Tanggal saham
5 Open Int Harga pembukaan
6 High Int Harga tertinggi pada 

tanggal tersebut
7 Low Int Harga terendah pada 

tanggal tersebut
8 Close Int Harga penutupan pada 

hari tersebut
9 Volume Int Volume saham yang 

diperjual belikan pada 
tanggal tersebut
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4. Nama            : Tb_Laporan_Keuangan

      Primary Key : No_Laporan

      Foreign Key  : Kode

      Fungsi           : untuk menyimpan data laporan keuangan perusahaan

Tabel 3.4 Tb_Laporan_Keuangan

No Nama Field Tipe Data Deskripsi
1 No_Laporan Int Nomor  laporan 

keuangan
2 Kode Char (7) Kode perusahaan
3 Tahun Int Tahun
4 PER Float(6) Rasio  harga  saham 

terhadap 
pendapatan

5 PBV Float(6) Rasio  nilai  pasar 
saham  terhadap 
nilai buku

6 Current_Ratio Float(6) Rasio  keuangan 
perusahaan saat ini

7 Leverage_Ratio Float(6) Utang perusahaan
8 Net_Profit_Margin Float(6) Margin keuntungan 

bersih perusahaan
9 Total_Assets_Turnover Float(6) Total  aset  yang 

kembali

5. Nama            : Tb_BI_Rates

      Primary Key : No_Rate

     Foreign Key : 

      Fungsi      : untuk menyimpan data tingkat bebas resiko yang diterbitkan oleh 

Bank Indonesia
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Tabel 3.5 Tb_BI_Rates

No Nama Field Tipe Data Deskripsi
1 No_  Rate  Int Nomor rate
2 Date Date Tanggal rate
3 Rate Float(4) Rate  yang 

dikeluarkan  oleh 
Bank Indonesia

3.6 Desain Input Output

1. Desain Form Login Admin

Form ini merupakan yang tampil pada halaman login administrator. Form yang 

lain akan ditampilkan setelah user melakukan login terlebih dahulu.

Username

Password

login

Gambar 3.22 Desain Form Login

2. Desain Form User

Form ini terdapat pada halaman admin yang digunakan untuk menambah user 

admin baru.

Gambar 3.23 Desain Form User
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3. Desain Form Perusahaan

Form  ini  terdapat  pada  halaman  admin  yang  digunakan  untuk  menambah 

perusahaan baru atau mengubah perusahaan.

Gambar 3.24 Desain Form Perusahaan

4. Desain Form Perusahaan LQ-45

Form ini  terdapat  pada halaman admin  yang  digunakan untuk  mendaftarkan 

perusahaan baru yang tergabung dalam Indeks LQ-45 atau mengubah.
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Gambar 3.25 Desain Form Perusahaan LQ-45

5. Desain Form Laporan Keuangan

Form ini  terdapat  pada  halaman  admin  yang  digunakan  untuk  memasukkan 

laporan keuangan perusahaan yang terdapat dalam Indeks LQ-45.

Gambar 3.26 Desain Form Laporan Keuangan
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6. Desain Form Lookup Perusahaan

Form ini digunakan oleh investor atau calon investor untuk mengetahui hasil 

analisa teknikal dan fundamental  perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 

serta untuk mengetahui keputusan jual atau beli saham dari perusahaan tersebut.

Gambar 3.27 Desain Form Lookup Perusahaan

7. Desain Form Harga Saham

Form ini digunakan untuk melihat harga saham suatu perusahaan berdasarkan 

hasil  lookup perusahaan. Harga saham dapat dipilih berdasarkan indeks penutupan 

harian, mingguan, maupun bulanan.

Gambar 3.28 Desain Form Harga Saham
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8. Desain Form Analisa Teknikal

Form  ini  berfungsi  untuk  melihat  hasil  analisa  teknikal  suatu  perusahaan 

berdasarkan lookup perusahaan.

Gambar 3.29 Desain Form Analisa Teknikal

9. Desain Form Analisa Fundamental

Form ini berfungsi untuk melihat hasil analisa fundamental suatu perusahaan 

berdasarkan  lookup perusahaan.  Investor  atau  calon  investor  dapat  memilih  rasio 

yang digunakan dalam perhitungan analisa fundamental perusahaan dari rasio-rasio 

yang sudah ditentukan sehingga output yang dihasilkan.
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Gambar 3.30 Desain Form Analisa Fundamental
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BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Implementasi  program  adalah  implementasi  dari  analisa  dan  desain 

sistem yang telah dibuat sebelumnya. Diharapkan dengan adanya implementasi ini 

dapat dipahami jalannya suatu sistem pendukung keputusan untuk membeli atau 

menjual  saham dengan menggunakan  analisa  secara  teknikal  dan fundamental. 

Dalam  implementasi  sistem  pendukung  keputusan  jual  atau  beli  portofolio 

menggunakan data perusahaan Indeks LQ-45 pada periode Agustus 2010 sampai 

dengan periode Januari 2011. Pengguna yang mengoperasikan sistem pendukung 

keputusan  jual  atau  beli  portofolio  menggunakan  analisis  teknikal  dan 

fundamental adalah investor awam maupun investor yang sudah berpengalaman 

dalam pasar modal. Sebelumnya pengguna harus mempersiapkan kebutuhan dari 

program yang akan diimplementasikan baik dari segi perangkat keras (hardware) 

maupun perangkat lunak (software) komputer.

4.1 Kebutuhan Sistem

Sistem pendukung  keputusan  jual  atau  beli  portofolio  diletakkan  pada 

server yang dapat diakses secara offline maupun online sesuai dengan pengguna. 

Perbedaan aplikasi yang dapat diakses secara offline dan online adalah kebutuhan 

terhadap  perangkat  keras  dan  lunak  yang  terdapat  pada  server.  Tidak 

dibutuhkannya  perangkat  keras  pada  server  yang  diakses  secara  online karena 

server  tersebut  sudah disediakan  oleh  perusahaan yang  menyediakan  jasa  web 

hosting. 

79



Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan dari sisi server adalah sebagai 

berikut:

a. Web Hosting dengan kapasitas minimal sebesar 250 MB

b. Web Hosting dengan CPanel yang mendukung Cron Jobs

c. Web Hosting dengan database MySql

d. Web Domain 

Adapun  persyaratan  perangkat  keras  dari  sisi  pengguna  adalah  sebagai 

berikut:

a. CPU Pentium Dual-Core

b. Memory 1 GB

c. Harddisk 80 GB

d. VGA Card 256 MB On board, Keyboard, Mouse

e. Monitor SVGA dengan resolusi 1280 x 800

Sedangkan perangkat lunak (software) yang dibutuhkan dari sisi pengguna 

adalah sebuah web browser (Internet Explorer versi 8, Mozilla Firefox versi 3.0, 

Google Chrome, Opera versi 9.0).

4.2   Instalasi Program

Adapun  tahapan-tahapan  instalasi  dan  pengaturan  (setting)  sistem  yang 

terdapat pada pengguna adalah sebagai berikut:

a. Install sistem operasi Windows 7 Professional. 

b. Install aplikasi web browser.
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4.3 Implementasi Sistem

4.3.1 Login

Form Login merupakan form yang ditampilkan pada waktu administrator 

akan melakukan administrasi pada sistem. Untuk dapat melakukan aktifitas dalam 

aplikasi  ini  user diharuskan memasukkan  username dan  password yang benar. 

Gambar 4.1 merupakan tampilan form login. 

Gambar 4.1 Form Login

4.3.2 Form Utama

Form Utama  merupakan  form  yang  ditampilkan  jika  user  telah 

memasukan username dan password yang benar. Form ini terdiri dari beberapa 

menu  yang  digunakan  sebagai  aktifitas  didalam aplikasi  ini,  antara  lain:  user, 

perusahaan, laporan keuangan, about, dan logout. Kegunaan menu akan dijelaskan 

pada bagian berikutnya. 
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Gambar 4.2. Form Utama Administrator

4.3.3 Form Master User

Proses pengelolaan data user ditunjukkan pada gambar 4.3 dan 4.4. Pada 

gambar 4.3 akan terlihat  daftar user yang telah terdaftar menjadi  administrator. 

Terdapat  textbox pencarian  user untuk mencari  user yang ada di  dalam daftar 

berdasarkan kategori yang ada pada combo box. Bila ditekan tombol Tambah user 

baru maka akan masuk ke dalam form master user seperti gambar 4.4, terdapat 

beberapa isian yang perlu dimasukkan yaitu  nama,  email, username, password, 

dan ulangi  password  (sama  dengan  password  yang  pertama).  Tombol  Simpan 

berfungsi  untuk  menyimpan  data  user  baru  yang  diinputkan  oleh  user.  Untuk 

melakukan proses ubah data, user dapat memilih data pada daftar user kemudian 

klik link edit, maka akan tampil halaman seperti gambar 4.4. Tombol Reset adalah 

untuk mengosongkan form input data user.

82



Gambar 4.3 Daftar User

Gambar 4.4 Form Master User

4.3.4 Form Master Perusahaan

Proses  pengelolaan  data  perusahaan  ditunjukkan  pada  gambar  4.5, 

gambar  4.6,  dan  gambar  4.7.  Pada  gambar  4.5  adalah  daftar  perusahaan yang 

terdaftar di dalam sistem. Untuk melihat detail dari perusahaan, klik pada nama 

perusahaan,  kemudian  akan detail  perusahaan tersebut  sesuai  pada gambar  4.6 

Bila ditekan tombol Tambah perusahaan baru maka akan masuk ke dalam form 

tambah  perusahaan  seperti  gambar  4.7  terdapat  beberapa  isian  yang  perlu 

dimasukkan  yaitu  kode,  nama  perusahaan,  logo,  alamat,  email,  telepon,  fax, 

website, listing date, board, sektor, sub sektor, dan  stock administration bureau. 

Tombol  Simpan  berfungsi  untuk  menyimpan  data  perusahaan  baru  yang 

diinputkan oleh user. Untuk melakukan proses ubah data, user dapat memilih data 
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pada daftar perusahaan seperti gambar 4.5 kemudian klik link edit, kemudian akan 

masuk ke sebuah form, kemudian tekan tombol Simpan setelah mengubah data 

yang lama. Berikut tampilan Form Master Perusahaan. Tombol Reset digunakan 

untuk membatalkan proses input data.

Gambar 4.5 Form Daftar Perusahaan

Gambar 4.6 Form Detail Perusahaan
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Gambar 4.7 Form Master Perusahaan

4.3.5 Form Transaksi LQ-45

Proses  pengelolaan  data  perusahaan  yang  terdaftar  dalam  perusahaan 

LQ-45 ditunjukkan pada gambar  4.8 dan gambar  4.9. Pada gambar  4.8 adalah 

daftar perusahaan yang terdaftar dalam perusahaan LQ-45. Bila ditekan tombol 

Tambah  perusahaan  LQ-45  baru  maka  akan  masuk  ke  dalam  form  tambah 

perusahaan  LQ-45  seperti  gambar  4.9,  terdapat  beberapa  isian  yang  perlu 

dimasukkan yaitu kode perusahaan, periode awal LQ-45, dan periode akhir LQ-

45.  Tombol  Simpan  berfungsi  untuk  menyimpan  data  perusahaan LQ-45 baru 

yang diinputkan oleh admin. Untuk melakukan proses hapus data, admin dapat 
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memilih  data  pada daftar  perusahaan LQ-45 seperti  gambar  4.8 kemudian klik 

link hapus pada kolom aksi, kemudian data akan terhapus secara otomatis. Berikut 

tampilan  Form  Transaksi  Perusahaan  LQ-45.  Tombol  Reset  digunakan  untuk 

membatalkan proses input data.

Gambar 4.8 Form Daftar Perusahaan LQ-45

Gambar 4.9 Form Transaksi Perusahaan LQ-45

4.3.6 Form Master Laporan Keuangan Perusahaan LQ-45

Proses  pengelolaan  data  laporan  keuangan  perusahaan  LQ-45 

ditunjukkan pada gambar 4.10, gambar 4.11 dan gambar 4.12. Pada gambar 4.10 

adalah  daftar  perusahaan yang  terdaftar  dalam perusahaan LQ-45.  Bila  di  klik 

pada kode, maka akan tampil form detail laporan keuangan perusahaan (gambar 

4.11). Bila ditekan tombol Tambah laporan keuangan baru maka akan masuk ke 

dalam form tambah laporan keuangan perusahaan seperti gambar 4.12, terdapat 
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beberapa  isian  yang  perlu  dimasukkan  kode,  tahun,  PER,  PBV,  current  ratio, 

leverage  ratio,  net  profit  margin,  dan  total  assets  turnover.  Tombol  Simpan 

berfungsi  untuk menyimpan  data  laporan  keuangan baru yang diinputkan  oleh 

admin. Untuk melakukan proses ubah data, admin dapat memilih data pada daftar 

laporan keuangan perusahaan LQ-45 seperti gambar 4.11 kemudian pada kolom 

aksi, klik link edit, kemudian akan masuk ke sebuah form, kemudian tekan tombol 

Simpan  setelah  mengubah  data  yang  lama.  Berikut  tampilan  Form  Master 

Laporan  Keuangan  Perusahaan  LQ-45.  Tombol  Reset  digunakan  untuk 

membersihkan isian data.

Gambar 4.10 Form Daftar Laporan Keuangan Perusahaan LQ-45
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Gambar 4.11 Form Detail Laporan Keuangan Perusahaan

Gambar 4.12 Form Master Laporan Keuangan

4.3.7 Form Master BI Rate

Proses  pengelolaan  data  BI  Rate  ditunjukkan  pada  gambar  4.13  dan 

gambar 4.14. Pada gambar 4.13 adalah daftar BI Rate yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia. Bila ditekan tombol Tambah BI Rate baru maka akan masuk ke dalam 

form tambah  BI Rate  seperti  gambar  4.14,  terdapat  beberapa  isian yang  perlu 

dimasukkan periode dan rate. Tombol Simpan berfungsi untuk menyimpan data 

BI Rate baru yang diinputkan oleh admin. Untuk melakukan proses ubah data, 

admin dapat memilih data pada daftar BI Rate seperti gambar 4.13 kemudian klik 
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link edit, kemudian akan masuk ke sebuah form, kemudian tekan tombol Simpan 

setelah  mengubah  data  yang  lama.  Berikut  tampilan  Form  Master  BI  Rate. 

Tombol Batal digunakan untuk membatalkan proses input data.

Gambar 4.13 Form Daftar BI Rate

Gambar 4.14 Form Master BI Rate

4.3.8 Form Lookup Perusahaan

Proses  untuk  melihat  hasil  analisis  teknikal  dan  fundamental,  serta 

keputusan  jual  atau  beli  portofolio  berawal  dari  form  lookup perusahaan yang 

ditunjukkan pada  gambar  4.15.  Pada gambar  4.15 adalah  form untuk memilih 

salah satu perusahaan untuk dilakukan analisis teknikal dan fundamental sehingga 

menghasilkan keputusan jual atau beli portofolio.
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Gambar 4.15 Form Lookup Perusahaan

4.3.9 Form Analisis Teknikal

Form pada  gambar  4.16  merupakan  form untuk melihat  hasil  analisis 

teknikal  sesuai  dengan kode  yang  diproses  dari  form lookup perusahaan pada 

gambar  4.15.  Untuk  melihat  hasil  analisis  fundamental,  klik  pada  link  proses 

analisis fundamental.

Gambar 4.16 Form Analisis teknikal
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4.3.10 Form Analisis Fundamental

Form pada  gambar  4.17  merupakan  form untuk melihat  hasil  analisis 

fundamental yang diproses setelah form analisis teknikal. Form ini menghasilkan 

hasil  analisa  rasio  keuangan  perusahaan  dan  membandingkan  rasio  keuangan 

perusahaan periode  sekarang dengan satu periode  sebelumnya.  Sehingga dapat 

dihasilkan kesimpulan kesehatan perusahaan berdasarkan analisa rasio keuangan 

tersebut. Rekomendasi hasil akhir keputusan jual atau beli portofolio dapat dilihat 

pada form analisis fundamental ini.

Gambar 4.17 Form Analisis fundamental
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4.4 Evaluasi

Setelah  melakukan  implementasi  sistem,  tahap  selanjutnya  adalah 

melakukan  uji  coba  dan  evaluasi  terhadap  sistem.  Tujuan  evaluasi  ini  adalah 

untuk mengetahui  apakah aplikasi  yang telah dibuat ini  sudah berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan tujuan atau output yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan 

dengan  cara  melakukan  pengujian  terhadap  sistem  pendukung  keputusan  dan 

pengujian website (web based testing).

Evaluasi  yang dilakukan dengan cara pengujian terhadap  website  hasil 

dan penjelasan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengujian Website

No Karakteristik Penjelasan Hasil
1 Content  and 

funcionality  
testing

Pengujian terhadap isi dan fitur 
seperti  yang  terdapat  pada 
website umumnya,  pastikan 
sudah  lengkap  dan  berjalan 
sesuai dengan yang diinginkan.

Isi  dan  fitur  website sudah 
lengkap.

Keterangan:
Isi  dan  fitur  sesuai  dengan 
kebutuhan  pengguna,  serta 
telah  berjalan  sesuai  dengan 
keinginan  pengguna.  Yaitu 
keputusan  jual  atau  beli 
portofolio yang menggunakan 
analisis  teknikal  dan 
fundamental

2 Feature  
interaction  
testing

Banyak pengguna yang secara 
simultan  mengakses  satu  site 
yang  sama  dan  tidak  boleh 
terjadi  interferensi  antara 
mereka.

Tidak  terjadi  interferensi 
antar pengguna.

Keterangan :
Jika  program  dijalankan 
bersamaan  satu  sama  lain 
dapat dijalankan dengan baik, 
tanpa  terpengaruh  satu  sama 
lain.

3 Usability testing Melakukan  pengujian  apakah 
website sudah user friendly.

Website sudah user friendly

4 Database 
testing

Memastikan  database dapat 
diakses  dari  website yang 
mempunyai  kendali  integritas 
dan kecukupan data.

Data  dapat  diakses  oleh 
program dengan baik
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Keterangan:
Dengan  percobaan  beberapa 
kali  program  telah  dapat 
mengakses data dengan baik.

5 Security  and 
control testing

Memastikan  site  ini  aman, 
termasuk  account  setup,  dan 
dari unauthorized acces

Program dilengkapai  security  
standart pengamanan website

Keterangan:
Program  dilengkapi 
pemberian  hak  akses  dan 
security login.

6 Connectivity  
testing

Pastikan  website dapat 
melakukan  connection atau 
disconnection

Pengguna  dapat  Login dan 
Logout dengan baik.

7 Interoperability  
testing

Pastikan  semua  Web  Browser 
dari  semua  versi  dan  jenis 
komputer  yang  berbeda  dapat 
berjalan  dengan  baik  pada 
aplikasi ini.

Program  dapat  dijalankan 
pada  web  browser  minimal 
Internet  Explorer  versi  8, 
Mozilla  Firefox  versi  3.0, 
Google Chrome,  Opera versi 
9.0

8 Cross  platform 
and 
configuration  
testing

Pastikan  perilaku  dari  sistem 
kompatibel dalam platform dan 
konfigurasi yang berbeda

Program  compatible platform 
dan konfigurasi yang berbeda

Keterangan:
Pada  waktu  program 
dijalankan  di  Windows  XP 
ataupun Windows 7, program 
dapat berjalan dengan baik.

9 Performance 
and  stress 
testing

Ukur  kemampuan,  response 
time dan  semua  proses  yang 
terjadi  dalam  keaadaan 
workloads di  atas  rata-rata, 
rata-rata atau dibawah rata-rata

Performance dan  response 
time cukup baik.

10 Internazionaliza
tion testing

Pastikan  site  tidak 
membingungkan  atau 
menyerang pengguna.

Website tidak 
membingungkan pengguna.

Keterangan:
Dari hasil uji coba yaitu rata-
rata  pengguna  sudah 
menganggap  program  user  
friendly dan  tidak 
membingungkan.

11 Beta testing Undang  beberapa  pengguna 
terpilih  untuk  melakukan 
eksperimen pada site anda dan 
mintalah feedback pada mereka 
sebelum  website tersebut 
diluncurkan.

Telah  dilakukan  uji  coba 
terhadap pengguna.
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12 Standart  
compilance  
testing

Pastikan  website kompatibel 
dengan  internet  standart, 
apakah terlihat sama meskipun 
menggunakan  browser atau 
search engine yang berbeda

Website dapat  berjalan 
optimal pada Google Chrome.

Selain  menggunakan  evaluasi  dengan  cara  testing  terhadap  website, 

evaluasi  juga  dilakukan  dengan  cara  testing  terhadap  sistem  pendukung 

keputusan, hasil dan penjelasan dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Pengujian Sistem Pendukung Keputusan

No. Karakteristik Penjelasan Hasil
1 Semi-structured 

decision
SPK  menyediakan  dukungan 
bagi  pengambil  keputusan 
utamanya  pada  situasi  semi 
terstruktur  dan  tak  terstruktur 
dengan  memadukan 
pertimbangan  manusia  dan 
informasi terkomputerisasi. 

Dukungan  bagi  pengambil 
keputusan  karena  terdapat 
pertimbangan  yang 
memadukan hasil analisa dan 
perhitungan  dari  informasi 
terkomputerisasi

2 For managers  
at different  
levels

Dukungan  disediakan  untuk 
pelbagai level manajerial yang 
berbeda,  mulai  dari  pimpinan 
puncak  sampai  manajer 
lapangan.

Dukungan  disediakan  bagi 
investor yang berpengalaman 
maupun investor awam.

3 For groups and 
individuals

Dukungan  disediakan  bagi 
individu dan juga bagi group. 

Dukungan  disediakan  bagi 
investor  individu  maupun 
group.

4 Interdependent  
or sequential  
decisions

SPK  menyediakan  dukungan 
ke  pelbagai  keputusan  yang 
berurutan atau saling berkaitan.

Menyediakan  dukungan  ke 
pelbagai  keputusan  yang 
berurutan  yaitu  hasil  analisa 
secara  teknikal,  lalu  hasil 
akhir  rekomendasi  keputusan 
setelah  dilakukan  analisa 
secara  fundamental  yaitu 
analisa  rasio  keuangan 
perusahaan

5 Support  
intelligence,  
design, choice

SPK mendukung pelbagai fase 
proses pengambilan keputusan: 
intelligence, design, choice dan 
implementation.

Memberikan  pilihan  kepada 
investor  yaitu  keputusan jual 
atau beli.

6 Support variety  
of decision 
styles and 
processes

SPK  mendukung  pelbagai 
proses  pengambilan  keputusan 
dan style yang berbeda-beda.

Disediakan  dukungan 
keputusan  berupa  keterangan 
terhadap  tipe  investor  risk 
taker maupun risk averser.
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7 Adaptability  
and flexybility

SPK  selalu  dapat  beradaptasi 
sepanjang masa.

Dapat  beradaptasi  terhadap 
perubahan  waktu.  Informasi 
yang  dihasilkan  berdasarkan 
hasil  inputan  tanggal  awal 
dan  tanggal  akhir  oleh 
investor.

8 Ease of use SPK mudah untuk digunakan. Kemudahan  dalam 
mengoperasikan,  karena 
investor  hanya  berhak  untuk 
menginputkan  kode 
perusahaan,  tanggal  awal 
perhitungan dan tanggal akhir 
perhitungan.

9 Effectiveness,  
not efficiency

SPK  mencoba  untuk 
meningkatkan  efektivitas  dari 
pengambilan  keputusan 
(akurasi,  jangka  waktu, 
kualitas),  lebih  daripada 
efisiensi  yang  dapat  diperoleh 
(biaya  membuat  keputusan, 
termasuk  biaya  penggunaan 
komputer).

Sistem pendukung keputusan 
ini  bertujuan  untuk 
meningkatkan  efektifitas  dari 
pengambilan  keputusan, 
karena  dapat  mem-by 
passseorang manajer finansial 
dalam  membuat  keputusan 
investasi  berdasarkan  analisa 
secara  teknikal  dan 
fundamental

10 Humans 
control the 
machine

Pengambil   keputusan 
memiliki  kontrol  menyeluruh 
terhadap semua langkah proses 
pengambilan  keputusan  dalam 
menyelesaikan  masalah.  SPK 
secara khusus  ditujukan untuk 
mendukung  dan  tak 
menggantikan  pengambil 
keputusan.

Keputusan  yang  dihasilkan 
berupa  rekomendasi 
keputusan  untuk  investasi. 
Keputusan  akhir  berada  di 
tangan investor.

11 Evolutionary  
usage

SPK  mengarah  pada 
pembelajaran,  yaitu  mengarah 
pada  kebutuhan  baru  dan 
penyempurnaan  sistem,  yang 
mengarah  pada  pembelajaran 
tambahan,  dan  begitu 
selanjutnya  dalam  proses 
pengembangan  dan 
peningkatan  SPK  secara 
berkelanjutan.

SPK  yang  dibuat  bertujuan 
untuk  memenuhi  kebutuhan 
investor  dalam  membuat 
keputusan  jual  atau  beli 
portofolio dalam berinvestasi.

12 Ease of  
construction

Pengguna  harus  mampu 
menyusun sendiri  sistem yang 
sederhana.

Pengoperasian  dari  sistem 
tidak  mempersulit  pengguna 
dalam  menghasilkan 
rekomendasi  jual  atau  beli 
portofolio
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13 Modelling SPK  biasanya 
mendayagunakan  pelbagai 
model  (standar  atau  sesuai 
keinginan  pengguna)  dalam 
menganalisis  pelbagai 
keputusan.

Model  atau  standar  yang 
digunakan  disesuaikan 
dengan  standar  analisis 
teknikal  dan  fundamental 
dalam berinvestasi.

14 Knowledge SPK  dalam  tingkat  lanjut 
dilengkapi  dengan  komponen 
knowledge yang  dapat 
memberikan  solusi  yang 
efisien dan efektif dari pelbagai 
masalah yang pelik.

Solusi yang diberikan berupa 
rekomendasi  keputusan  jual 
atau  beli  portofolio 
menggunakan  analisis 
teknikal dan fundamental.

Berdasarkan hasil  pengujian dan evaluasi  yang dilakukan dengan cara 

pengujian terhadap  website  pada Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa sistem yang 

telah  dibuat  telah  memenuhi  standar  pengujian  terhadap  website.   Sedangkan 

berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang dilakukan dengan cara pengujian 

terhadap  sistem  pendukung  keputusan  yang  menggunakan  kriteria  Sistem 

Pendukung Keputusan pada Tabel 4.2 bahwa sistem yang sudah dibuat termasuk 

dalam kategori  sitem pendukung keputusan karena telah memenuhi  14 kriteria 

sistem pendukung keputusan.

Untuk mengetahui apakah data yang ditampilkan akurat, maka dilakukan 

uji coba validitas, dibawah ini merupakan salah satu pembuktian validitas analisis 

teknikal  terhadap  suatu  sekuritas.  Tabel  4.3  untuk  uji  validitas  dari  analisa 

sekuritas dengan sampel adalah 5 hari data pada tanggal 21 Februari 2011 sampai 

dengan  25  Februari  2011  yang  menggunakan  persamaan  2.1.  Tabel  4.4 

merupakan  hasil  pengujian  validitas  beta  sekuritas menggunakan  CAPM yang 

terdapat pada persamaan 2.3. Tabel 4.5 merupakan hasil pengujian validitas beta, 

return sekuritas, return pasar.
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Return Saham

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Beta Sekuritas

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas Beta, Return Sekuritas, Return Pasar

Untuk  menguji  ketepatan  pengambilan  keputusan  dilakukan  pengujian 

terhadap keputusan jual  atau beli  portofolio  yang menggunakan sampel  data  3 

sekuritas yaitu PT. Bumi Resources Tbk, Perusahaan Gas Negara, dan PT. Indosat 

Tbk  pada  tanggal  21  Februari  2011  sampai  dengan  25  Februari  2011  untuk 

mengetahui  ketepatan  keputusan  jual  atau  beli  pada  periode  berikutnya  yaitu 

tanggal 28 Februari  2011 yang terdapat  pada Tabel 4.7, Tabel 4.9, dan  Tabel 

4.11. Tabel 4.6 merupakan pembobotan analisa rasio keuangan.
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Tabel 4.6 Pembobotan Analisa Rasio Keuangan

Keterangan Poin
Terjadi kenaikan PER pada tahun sebelumnya dan PER > 1 1
Terjadi kenaikan PBV pada tahun sebelumnya dan PBV > 1 1
Terjadi kenaikan Current Ratio pada tahun sebelumnya dan 
Current Ratio > 1

1

Terjadi kenaikan Leverage Ratio pada tahun sebelumnya dan 
Leverage Ratio > 1

0

Terjadi kenaikan Net Profit Margin pada tahun sebelumnya dan 
Net Profit Margin > 1

1

Terjadi kenaikan Total Assets Turnover pada tahun sebelumnya 
dan Total Assets Turnover > 1

1

Tabel 4.7 Pengujian Keputusan Jual atau Beli Portofolio PT. Bumi Resources Tbk

BUMI.JK JKSE

KODE DATE CLOSE RETURN KODE DATE CLOSE RETURN

BUMI.JK 21/02/2011 2775 0,0278 JKSE 21/02/2011 3497,64 0,0135

BUMI.JK 22/02/2011 2700 -0,0270 JKSE 22/02/2011 3451,1 -0,0066

BUMI.JK 23/02/2011 2775 0,0000 JKSE 23/02/2011 3474,12 0,0102

BUMI.JK 24/02/2011 2775 -0,0513 JKSE 24/02/2011 3439,13 -0,0013

BUMI.JK 25/02/2011 2925 0,0000 JKSE 25/02/2011 3443,53 0,0000

Avg Ra -0,0101 Avg Rm 0,0032
 

Berdasarkan  hasil  analisa  secara  teknikal  pada  Tabel  4.7,  harga  pada 

tanggal  28  Februari  2011  terjadi  kenaikan  sebesar  75  basis  poin  yaitu  3000, 

sehingga  keputusan adalah  BUY (Beli),  karena akan mendapatkan  keuntungan 

sebesar Rp.75,- pada periode selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Februari 2011.

Tabel 4.8 Laporan Hasil Analisa Rasio Keuangan PT. Bumi Resources Tbk

TAHUN PER (X) PBV (X)
CURRENT 

RATIO 
(X)

LEVERAGE 
RATIO (X)

NET 
PROFIT 
MARGIN 

(X)

TOTAL 
ASSETS 

TURNOVER 
(X)

2007 15.67 11.02 1.35 0.5 0.35 0.8

2008 2.5 1.02 1.17 0.6 0.19 0.64
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Berdasarkan  hasil  analisa  secara  fundamental  pada  Tabel  4.8,  dapat 

diperoleh hasil perbandingan analisa rasio keuangan periode 2008 dengan analisa 

rasio keuangan 2007 diperoleh perbandingan sesuai dengan pembobotan analisa 

tersebut, yaitu:

- Penurunan PER dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 13.17 basis poin, 

- Penurunan PBV dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 10 basis poin, 

- Penurunan Current Ratio dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 0.18 basis poin,

- Kenaikan Leverage Ratio dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 0.1 basis poin,

- Penurunan Net  Profit  Margin dari  tahun 2007 ke 2008 sebesar  0.16 basis 

poin, 

- Penurunan Total Assets Turnover dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 0.16 basis 

poin. 

Berdasarkan  pembobotan  analisa  rasio  keuangan  pada  tabel  4.6  poin 

untuk  analisis  fundamental  sebesar  0  poin.  Apabila  poin  hasil  analisis 

fundamental  >= 3,  maka  keputusan  jual  atau  beli  sesuai  dengan  hasil  analisa 

secara  teknikal.  Namun,  apabila  poin  hasil  analisis  fundamental  <  3,  maka 

keputusan yang dihasilkan adalah HOLD (Tahan). Jadi, rekomendasi keputusan 

yang dihasilkan adalah HOLD (Tahan), dikarenakan terjadi penurunan terhadap 

nilai  Rasio  Keuangan  Perusahaan  dari  periode  sebelumnya,  dikhawatirkan 

walaupun terdapat kenaikan harga saham secara teknikal, penurunan nilai  rasio 

keuangan dibandingkan dengan periode sebelumnya akan mengakibatkan harga 

portofolio tidak stabil pada periode selanjutnya. 
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Tabel 4.9 Pengujian Keputusan Jual atau Beli Portofolio PT. Perusahaan Gas 
Negara

PGAS.JK JKSE

KODE DATE CLOSE RETURN KODE DATE CLOSE RETURN

PGAS.JK 21/02/2011 3775 0,0203 JKSE 21/02/2011 3497,64 0,0135

PGAS.JK 22/02/2011 3700 -0,0133 JKSE 22/02/2011 3451,1 -0,0066

PGAS.JK 23/02/2011 3750 0,0067 JKSE 23/02/2011 3474,12 0,0102

PGAS.JK 24/02/2011 3725 0,0276 JKSE 24/02/2011 3439,13 -0,0013

PGAS.JK 25/02/2011 3625 0,0000 JKSE 25/02/2011 3443,53 0,0000

Avg Ra 0,0082 Avg Rm 0,0032

Berdasarkan  hasil  analisa  secara  teknikal  pada  Tabel  4.9,  harga  pada 

tanggal  28 Februari  2011 terjadi  penurunan sebesar  75 basis  poin yaitu  3550, 

sehingga keputusan adalah SELL (Jual), karena tidak akan mendapatkan kerugian 

sebesar Rp.75,- pada periode berikutnya yaitu pada tanggal 28 Februari 2011.

Tabel 4.10 Laporan Hasil Analisa Rasio Keuangan PT. Perusahaan Gas Negara

TAHUN PER (X) PBV (X)
CURRENT 

RATIO 
(X)

LEVERAGE 
RATIO (X)

NET 
PROFIT 
MARGIN 

(X)

TOTAL 
ASSETS 

TURNOVER 
(X)

2007 59.82 11.74 1.17 0.67 0.13 0.43

2008 96.02 8.6 2.18 0.69 0.05 0.5

Berdasarkan hasil  analisa  secara teknikal  dan fundamental  pada Tabel 

4.10,  dapat  diperoleh  hasil  perbandingan  analisa  rasio  keuangan  periode  2008 

dengan  analisa  rasio  keuangan  2007  diperoleh  perbandingan  sesuai  dengan 

pembobotan analisa tersebut, yaitu:

- Kenaikan PER dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 36.2 basis poin, 

- Penurunan PBV dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 3.14 basis poin, 

- Kenaikan Current Ratio dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 1.01 basis poin,

- Kenaikan Leverage Ratio dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 0.02 basis poin,
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- Penurunan Net  Profit  Margin dari  tahun 2007 ke 2008 sebesar  0.08 basis 

poin, 

- Kenaikan Total Assets Turnover dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 0.07 basis 

poin. 

Berdasarkan  pembobotan  analisa  rasio  keuangan  pada  tabel  4.6  poin 

untuk  analisis  fundamental  sebesar  3  poin.  Apabila  poin  hasil  analisis 

fundamental  >= 3,  maka  keputusan  jual  atau  beli  sesuai  dengan  hasil  analisa 

secara  teknikal.  Namun,  apabila  poin  hasil  analisis  fundamental  <  3,  maka 

keputusan yang dihasilkan adalah HOLD (Tahan). Jadi, rekomendasi keputusan 

yang dihasilkan adalah SELL (Jual), dikarenakan terjadi kenaikan terhadap nilai 

Rasio Keuangan Perusahaan dari periode sebelumnya, sehingga perusahaan secara 

fundamental  berdasarkan analisa rasio keuangan dinyatakan sehat, tetapi secara 

teknikal tidak sehat karena terjadi penurunan harga, karena tidak menjamin harga 

akan naik dalam jangka waktu dekat.

Tabel 4.11 Pengujian Keputusan Jual atau Beli Portofolio PT. Indosat Tbk

ISAT.JK JKSE

KODE DATE CLOSE RETURN KODE DATE CLOSE RETURN

ISAT.JK 21/02/2011 5000 -0,0099 JKSE 21/02/2011 3497,64 0,0135

ISAT.JK 22/02/2011 5050 0,0100 JKSE 22/02/2011 3451,1 -0,0066

ISAT.JK 23/02/2011 5000 -0,0099 JKSE 23/02/2011 3474,12 0,0102

ISAT.JK 24/02/2011 5050 0,0100 JKSE 24/02/2011 3439,13 -0,0013

ISAT.JK 25/02/2011 5000 0,0000 JKSE 25/02/2011 3443,53 0,0000

Avg Ra 0,0000 Avg Rm 0,0032

Berdasarkan hasil  analisa  secara teknikal  pada Tabel 4.11,  harga pada 

tanggal  28  Februari  2011  terjadi  kenaikan  sebesar  50  basis  poin  yaitu  5050, 

sehingga  keputusan adalah  BUY (Beli),  karena akan mendapatkan  keuntungan 

sebesar Rp.50,- pada periode berikutnya yaitu pada tanggal 28 Februari 2011.
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Tabel 4.12 Laporan Hasil Analisa Rasio Keuangan PT. Indosat Tbk

TAHUN PER (X) PBV 
(X)

CURRENT 
RATIO 

(X)

LEVERAGE 
RATIO (X)

NET 
PROFIT 
MARGIN 

(X)

TOTAL 
ASSETS 

TURNOVER 
(X)

2007 22.88 2.82 0.93 0.63 0.12 0.36

2008 16.63 1.79 0.9 0.66 0.1 0.36

Berdasarkan  hasil  analisa  secara  fundamental  pada  Tabel  4.12,  dapat 

diperoleh hasil perbandingan analisa rasio keuangan periode 2008 dengan analisa 

rasio keuangan 2007 diperoleh perbandingan sesuai dengan pembobotan analisa 

tersebut, yaitu:

- Penurunan PER dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 6.25 basis poin, 

- Penurunan PBV dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 1.03 basis poin, 

- Penurunan Current Ratio dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 0.03 basis poin,

- Kenaikan Leverage Ratio dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 0.03 basis poin,

- Penurunan Net  Profit  Margin dari  tahun 2007 ke 2008 sebesar  0.02 basis 

poin, 

- Penurunan Total Assets Turnover dari tahun 2007 ke 2008 sebesar 0 basis 

poin. 

Berdasarkan  pembobotan  analisa  rasio  keuangan  pada  tabel  4.6  poin 

untuk  analisis  fundamental  sebesar  2  poin.  Apabila  poin  hasil  analisis 

fundamental  >= 3,  maka  keputusan  jual  atau  beli  sesuai  dengan  hasil  analisa 

secara  teknikal.  Namun,  apabila  poin  hasil  analisis  fundamental  <  3,  maka 

keputusan yang dihasilkan adalah HOLD (Tahan). Jadi, rekomendasi keputusan 

yang dihasilkan adalah HOLD (Tahan), dikarenakan terjadi penurunan terhadap 

nilai  Rasio  Keuangan  Perusahaan  dari  periode  sebelumnya,  dikhawatirkan 
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walaupun terdapat kenaikan harga saham secara teknikal, penurunan nilai  rasio 

keuangan dibandingkan dengan periode sebelumnya akan mengakibatkan harga 

portofolio tidak stabil pada periode selanjutnya.

Berdasarkan pengujian hasil keputusan pada 3 perusahaan di atas, yaitu 

PT.  Bumi  Resources  Tbk,  PT.  Perusahaan  Gas  Negara,  dan  PT.  Indosat  Tbk 

dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  rekomendasi  keputusan  jual  atau  beli 

menggunakan analisis teknikal sesuai dengan kejadian pada periode selanjutnya. 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap sistem pendukung keputusan jual atau beli 

portofolio tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa rekomendasi keputusan analisis 

teknikal  tidak  mempengaruhi  rekomendasi  keputusan  akhir  jual  atau  beli 

portofolio,  karena  rekomendasi  keputusan  akhir  dipengaruhi  oleh  kondisi 

keuangan perusahaan. Pembobotan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dapat 

dilihat  pada  tabel  4.6.  Apabila  kondisi  keuangan  perusahaan  sehat,  maka 

rekomendasi  keputusan  jual  atau  beli  portofolio  pada  analisis  teknikal  dapat 

mempengaruhi  rekomendasi  keputusan  akhir  jual  atau  beli  portofolio.  Apabila 

rekomendasi  keputusan akhir  adalah  SELL (jual),  maka seorang investor  yang 

belum memiliki  portofolio  tersebut  disarankan  untuk  tidak  membeli  portofolio 

tersebut  karena pada kondisi  tersebut  return portofolio  lebih  besar  dari  return 

pasar. Apabila investor sudah memiliki portofolio tersebut, disarankan untuk tidak 

menjual portofolio tersebut karena pada kondisi tersebut  return portofolio lebih 

besar  dari  return pasar,  maka  investor  akan  memperoleh  keuntungan  return 

portofolio  tersebut  sesuai  dengan  modal  yang  ditanamkan.  Namun,  sebaliknya 

apabila  rekomendasi  akhir  adalah  BUY  (beli),  maka  seorang  investor  awam 

maupun yang sudah berpengalaman di pasar modal  disarankan untuk membeli 
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portofolio tersebut karena return portofolio lebih kecil dari return pasar. Namun, 

apabila  kondisi  keuangan  perusahaan  sedang  tidak  sehat,  maka  rekomendasi 

keputusan  jual  atau  beli  portofolio  pada  analisis  teknikal  tidak  akan 

mempengaruhi rekomendasi  keputusan akhir  jual atau beli  portofolio,  sehingga 

rekomendasi  keputusan  akhir  adalah  HOLD (tahan)  yaitu  tidak  membeli  atau 

menjual portofolio tersebut.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut  ini  beberapa  kesimpulan  dari  uji  coba  dan  implementasi  dari 

penelitian yang telah dibuat:

1. Analisis  Teknikal yang  diterapkan,  dapat  menghasilkan  perhitungan 

return saham sesuai dengan periode waktu yang sudah ditentukan serta analisa 

fundamental  yang  menghasilkan  analisa  rasio  keuangan  perusahaan  yang 

menggunakan  standar  2:1  yaitu  membandingkan  hasil  analisa  rasio  pada 

periode  terakhir  dengan  periode  sebelumnya,  yaitu  apabila  rasio  keuangan 

Price Earning Ratio, Price per Book Value, Current Ratio, Net Profit Margin, 

serta  Total  Assets  Turnover pada  periode  terakhir  lebih  besar  dari  rasio 

keuangan periode sebelumnya dan bernilai lebih dari 1, serta Leverage Ratio 

lebih  kecil  dari  periode  sebelumnya  dan  bernilai  kurang  dari  1,  maka 

perusahaan dinyatakan sehat.

2. Berdasarkan hasil  analisis portofolio secara teknikal dan fundamental 

dapat menghasilkan keputusan jual atau beli portofolio. 

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem  pendukung keputusan jual 

atau beli  portofolio dapat  diberikan saran-saran yang berguna untuk pemikiran 

maupun implementasinya.
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1. Dilakukan  penambahan  analisa laporan  keuangan  untuk  sektor  industri 

perbankan,  karena  berdasarkan  hasil  analisa  laporan  keuangan  yang 

diterbitkan  oleh  Bursa  Efek  Indonesia,  terdapat  perbedaan  akun-akun yang 

terdapat  pada  hasil  analisa  laporan  keuangan  maupun  hasil  analisa 

fundamental pada sektor industri perbankan dengan industri lainnya.

2. Dilakukan  penambahan  rasio-rasio  terhadap  analisis  fundamental  yang 

sudah  ada,  sehingga  investor  mendapatkan  lebih  banyak  pilihan  dalam 

menentukan portofolio mana yang akan dibeli  atau dijual berdasarkan rasio 

yang ditentukan sendiri oleh investor.

3. Penelitian  ini  belum  mampu  membandingkan  2  perusahaan  atau  lebih 

secara  teknikal  maupun  fundamental,  sehingga  dapat  dilakukan  untuk 

penelitian selanjutnya.

4. Sistem yang dibuat dapat dikembangkan agar investor dapat melakukan 

pengelolaan terhadap portofolio yang dimilikinya.
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