
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Investasi mempakan suatu indikator yang dapat digunakan sebagai 

ukuran untuk melihat perkembangan perekonomian dari suatu negara. Investasi 

pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua golongan utama yaitu investasi 

dalam bentuk real asset dan investasi dalam bentuk financial assets. Semakin 

berkembang perekonomian dari suatu negara, altematif investasi yang ditawarkan 

akan semakin banyak dan bewariasi. 

Sebagai salah satu kegiatan ekonomi, investasi dapat dilakukan secara 

perorangan maupun oleh perusahaan yang keduanya sama-sama bertujuan untuk 

meraih keuntungan yang optimal. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, 

keputusan dalam memilih suatu instrumen investasi sebaiknyalah melalui 

berbagai pertimbangan sehingga kegiatan investasi tersebut dapat menghasilkan 

suatu actual return yang tidak jauh berbeda dengan evpecied return si investor. 

Perkembangan pasar modal di Indonesia relatif lebih lambat jika 

dibandingkan dengan perkembangan pasar modal negara-negara lain di Asia 

Tenggara seperti Singapura dan Malaysia. Pasar modal di Indonesia telah ada 

sejak tahun 1912 yang berarti jauh lebih dahulu jika dibandingkan dengan pasar 

modal Singapwa yang baru didirikan pada tahun 1930, namun dalam 

kenyataannya perkembangan pasar modal Singapura lebih baik dibandingkan 

dengan pasar modal Indonesia. 

Pada saat ini banyak pemsahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan 
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pasar modal Indonesia sebagai salah satu sumber pembiayaannya melalui 

penjualan asset financial seperti saham. Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari 

jumlah perusahaan yang terdaftar sebagai emiten, dimana sampai dengan bulan 

Januari 2000 di Bursa Efek Jakarta (BE4 tercatat sebanyak 278 perusahaan 

dengan jumlah saham 870.554.069.069 lembar dan nilai kapitalisasi pasar sebesar 

410.520,77 milyar rupiah. Perkembangan tersebut belum dinikmati oleh 

sebahagian besar masyarakat Indonesia dimana jumlah investor domestik yang 

terlibat melakukan investasi di pasar modal Indonesia masih sangat rendah yaitu 

sekitar 0,2% dari total penduduk Indonesia Rendahnya keterlibatan tersebut 

diduga antara lain disebabkan oleh pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai 

pasar modal masih sangat minim. Disamping itu banyak investor domestik yang 

cenderung melakukan investasi untuk mengharapkan keuntungan jangka pendek, 

bukan untuk mengharapkan keuntungan jangka panjang. 

Kondisi kinerja BEJ pada saat ini sedang dalam keadaan terpuruk akibat 

perekonomian nasional sedang mengalami resesi. Gejolak depresiasi mata uang 

Asia yang diawali di Thailand pada awal bulan Juli 1997 membawa dampak yang 

besar terhadap perekonomian di Indonesia. Gejala tersebut mulai terasa dengan 

munculnya tekanan depresiasi mata uang rupiah terhadap dollar. Pada tanggal 11 

Juli 1997 Bank Indonesia melakukan pelebaran intervensinya dari 8% menjadi 

12%, kemudian dilepas dan diserahkan pada mekanisme pasar pada tanggal 14 

Agustus 1997 namun tekanan depresiasi rupiah terhadap dollar tidak mampu 

dibendung. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh besarnya hutang luar 

negeri baik hutang swasta maupun hutang pemerintah. 
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Didalam keterpurukan kondisi kinerja BEJ saat ini, peluang untuk 

mendapatkan saham perusahaan yang berkinerja baik dengan harga yang lebih 

rendah dari nilai intrinsiknya tetap terbuka. Untuk dapat memanfaatkan peluang 

tersebut, investor hams memiliki pengetahuan tentang teknik-teknik analisis 

investasi surat-swat berharga yang memadai. Namun yang menjadi kendala, 

teknii-teknik analisis investasi yang ada pada saat ini lebih banyak menggunakan 

perhitungan-perhitungan matematis yang mendalam dan kompleks, sehingga 

masyarakat awam sulit untuk memahaminya. 

Salah satu teknik analisis investasi yang ada saat ini dan dianggap cukup 

sederhana serta mudah untuk dipahami adalah teknik Warren Buffett. Teknik ini 

telah terbukti kesuksesannya di Arnerika Serikat. Warren Buffen dikenal luas 

sebagai seorang investor yang sangat sukses dan merupakan orang terkaya nomor 

tiga di dunia menurut majalah Forbes edisi Maret 1998. 

Untuk mendorong peningkatan partisipasi investor domestik dan 

menggeser perilaku mereka dari spekulan menjadi investor, memasyarakatkan 

pengetahuan tentang teknik-teknik analisis investasi perlu lebih ditingkatkan. 

Dengan demikian keterlibatan investor domestik diharapkan akan lebih besar d m  

mereka akan lebih mampu untuk melakukan investasi berdasarkan analisis yang 

cermat bukan pada prinsip untung-untungan. 

Faktor-faktor tersebutlah yang melatar-belakangi keputusan penulis 

mengambil topik analisis investasi saham dalam penelitian tesis ini dengan judul 

"Analisis investasi saham dengan teknik Warren Buffen di Bursa Efek Jakarta". 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dibuktikan apakah teknik Warren Buffen 
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dapat diimplementasikan untuk investasi saham di pasar modal Indonesia, baik 

dalam kondisi perekonomian normal maupun saat te qadi krisis moneter. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Unsur ketidakpastian selalu ada jika seorang investor melakukan 

investasi dalam bentuk sekuritas saham. Saham umum (common stock) atau 

saham biasa merupakan bukti atau tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Oleh 

karena itu pemilik saham umum dianggap sebagai pemilik perusahaan yang - 
sesungguhnya. Namun jika perusahaan bangkrut &ailit) para pemilik saham 

umum tidak memiliki hak untuk menuntut aktiva atau pendapatan perusahaan 

sebelum semua hutang perusahaan dilunasi termasuk saham preferen. 

Nilai dari suatu saham m u m  sama dengan nilai sekarang &resent value) 

dari seluruh cash flow yang akan dihasilkannya untuk para pemiliknya. Saham 

umum tidak menjanjikan hasil berupa bunga secara tetap maupun dividen, juga 

tidak memiliki masa jatuh tempo (maturity). Hasil yang diberikan saham m u m  

sepenuhnya tergantung pada keuntungan perusahaan dan keputusan pihak 

manajemen. Sekalipun perusahaan dalam kondisi memperoleh keuntungan, belum 

tentu pemilik saham m u m  akan mernperoleh dividen karena pihak manajemen 

perusahaan berhak untuk menahan keuntungan tersebut guna pengembangan 

perusahaan. Oleh karena itu hasil saham urnum sangat ditentukan oleh kemampu- 

labaan &rojZtabilitas) dan kebijakan dividen (deviden policy) perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, kemungkinan adanya 

pembayaran dividen juga akan semakin besar yang berarti tingkat hasil 
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pengembalian saham umum akan meningkat (asumsi faktor-faktor lain konstan). 

Aspek hasil yang berubah-ubah dan dapat meningkat inilah yang membedakan 

saham umurn dari sekuritas lainnya. 

Tujuan dari semua investasi pada prinsipnya adalah bagaimana 

mengoptimalkan tingkat hasil pengembalian yang diharapkan. Efficien markets 

hypothesis memiliki implikasi yang sangat penting baik bagi investor maupun 

menejer. Bagi investor konsep ini menyarankan bahwa satrategi yang optimal 

adalah mencakup pemilihan tingkat risiko yang tepat, penciptaan portofolio yang 

sesuai dengan tingkat risiko yang diinginkan, dan minimisasi biaya transaksi. 

Untuk dapat rnelakukan strategi tersebut investor membutuhkan suatu analisis 

investasi guna menentukan portofolio yang efisien untuk kondisi pasar yang 

cenderung berubah-ubah, sehingga tingkat pengembalian hai l  yang diharapkan 

dapat dioptimalkan 

Teknik Warren Buffett merupakan gabungan dari teknik analisis 

investasi yang' dikembangkan oleh Benjamin Graham dan Philip Fisher. 

Benjamin Graham dan Philip Fisher memiliki pandangan yang berbeda dalam 

manilai keputusan investasi atas saham suatu perusahaan. Benjamin Graham lebih 

banyak menggunakan analisis kuantitatif dengan penekanan pada analisa laporan 

keuangan, sedangkan Fisher lebih banyak menggunakan analisis kualitatif dengan 

penekanan pada faktor-faktor yang dipercayai dapat meningkatkan nilai (value) 

dari perusahaan seperti prospek masa depan usaha dan kemampuan manajemen 

perusahaan. Kedua pendekatan tersebut tentunya masing-masing memiliki 

keunggulan d& kelemahan. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdas'akan uraian identifikasi masalah diatas, pernasalahan yang akan 

diteliti dalam penulisan laporan tesis ini adalah: 

1. Sejauh mana teknik Warren Buffen dapat di implementasikan dalam proses 

pengambilan keputusan investasi saham di Bursa Efek Jakarta?. 

2. Prinsip-prinsip apa yang hams diperhatikan dalam menyeleksi saham 

perusahaan yang ada di pasar modal untuk membentuk suatu portofolio?. 

3. Bagaimana kinerja portofolio yang terbentuk ditinjau dari tingkat ha i l  

pengembalian yang diharapkan (expected return) dan tingkat risiko dengan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai pembanding baik dalam 

kondisi perekonomian normal maupun saat perekonomian sedang mengalami 

krisis moneter?. 

1.4. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai melalui penelitian dan penulisan 

tesis ini adalah: 

1. Guna memahami teknik proses pembentukan portofolio saham dan mengukur 

kinerja portofolio yang terbentuk berdasarkan tingkat hai l  pengembalian 

yang diharapkan (expected return) dan tingkat risiko dengan Indeks Harga 

Saham Gabungan (rHSG) sebagai pembanding baik dalam kondisi normal 

maupun saat te rjadi krisis moneter. 

2. Untuk mengetahui hasil implementasi teknik Warren Buffen dalam 

pengambilam keputusan investasi saham di pasar Bursa Efek Jakarta. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para menejer 

keuanganlinvestasi, investor dan pemerhati pasar modal guna menambah 

wawasan pemahaman mereka tentang investasi swat berharga saham. 

1.5. Ruang Lingkup Pembahasan 

Teknik Warren Buffett dalam pembentukan portofolio atau yang dikenal 

dengan Buying tlte business terdiri dari empat prinsip penilaian yaitu: 

1. Prinsip bisnis, terdiri dari riga aspek yaitu bisnis yang sederhana, data operasi 

perusahaan yang konsisten, dan memiliki prospek jangka panjang yang baik. 

2. Prinsip manajemen, terdiri dari tiga aspek yaitu rasionalitas, kejujuran 

manajemen dan the institutional imperative. 

3. Prinsip keu.angan, terdiri dari lima kriteria yaitu return on equity (ROE), 

owner's equity, profit margin dan return earning dengan tingkat pengembalian 

diatas rata-rata. 

4. Prinsip pasar, terdiri dari dua komponen utama yaitu: menentukan nilai bisnis 

dan membeli pada harga yang menarik. 

Khusus untuk karya akhir ini, pembentukan portofolio hanya didasarkan pada 

prinsip keuangan dan prinsip pasar saja, sedangkan prinsip bisnis dan prinsip 

manajemen tidak di ikut-sertakan. 

Pengukuran kinerja portofolio dilakukan dalam dua periode yaitu periode 

pertama adalah periode dalam kondisi normal yaitu sebelum perekonomian 

Indonesia mengalami krisis moneter dan periode kedua adalah periode dimana 

perekonomian sedang mengalami krisis moneter. Ada dua metode yang akan 
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digunakan didalarn mengukur kinerja portofolio maupun pasar yaitu metode 

return risk adjusted (RRA) dan metode holding period return (HPR). Tingkat 

pengembalian portofolio diukur dari pergerakan harga saharn harian sedangkan 

tingkat pengembalian pasar diukur dari pergerakan Zndeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) harian Kedua kinerja tersebut kemudian akan 

diperbandingkan guna melihat apakah kinerja dari potofolio yang dibentuk dengan 

teknik Warren Buffett lebih tinggi dari pasar untuk kedua periode yang diteliti. 
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