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1.PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 
Investasi merupakan suatu bentuk prilaku untuk menambahkan nilai dari dana 

yang didapatkan oleh seseorang, investasi banyak beragam bentuknya sebagai 
contoh  menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan deposito di pasar uang, 
membeli surat berharga di pasar saham dan membeli valuta asing di pasar valas. 
Ketiga alternatif investasi tersebut memiliki daya tarik yang berbeda antara satu 
investasi dengan investasi lain. Secara umum, besar kecilnya perubahan tingkat 
pengembalian yang dapat diperoleh dari ketiga investasi ini akan mempengaruhi 
terhadap pengambilan keputusan investasi bagi investor. Investor dapat 
memindahkan dananya pada instrumen investasi yang memiliki tingkat 
pengembalian yang rendah menuju instrumen investasi yang memiliki tingkat 
pengembalian yang tinggi. Sehingga, akan terjadi perpindahan dana dari satu 
pasar investasi menuju pasar investasi yang lain. 
 Runtuhnya pasar keuangan dunia pada tahun 2008 memberikan suatu 
dampak yang besar terhadap keputusan investor dalam melakukan transaksi pada 
pasar modal. Semua ini merupakan hasil dari pecahnya krisis yang dinamakan  
subprime mortgage atau dalam istilah asing disebut subprime lending adalah suatu 
istilah yang digunakan pada praktik pemberian kredit kepada peminjam (debitur) 
yang tidak memenuhi persyaratan kredit untuk diberikan pinjaman berdasarkan 
suku bunga pasar oleh karena debitur tersebut memiliki "catatan kredit" yang 
kurang baik. Kredit subprimer ini sangat berisiko baik bagi pemberi pinjaman 
(kreditur) maupun bagi peminjam (debitur) oleh karena kombinasi antara 
tingginya suku bunga yang dikenakan, catatan kredit yang buruk, dan kerap kali 
dalam permohonan kredit ditemui pula situasi keuangan debitur yang kurang baik. 
Kejadian Subprime mortgage menyebabkan kegagalan sistem perbankan dunia 
seperti Lehman Brother, Bear Stearns, Merrill Lynch dan bank komersial lainnya. 
Yang dan Lester (2008) menyatakan bahwa seluruh sistem telah menjadi tidak 
rasional dan kemudian dilanjutkan dengan krisis di Eropa dengan sumber  
ekonomi Yunani. Pada tahun 2009 lalu, rasio utang Yunani terhadap GDP-nya 
tercatat 127%. Yunani sebenarnya memiliki potensi investasi yang cukup menarik 
bagi para investor, namun krisis yang melanda daratan Eropa belakangan ini telah 
menimbulkan ketidakpercayaan para investor terhadap sektor keuangan di Eropa 
khususnya Yunani dan hal ini tentu akan memperparah krisis di Yunani dan jika 
krisis ini tidak ditanggulangi maka Yunani terancam benar-benar bangkrut. Efek 
domino karena krisis di Yunani berdampak kepada sistem perbankan negara lain 
seperti spanyol, Italy, Irlandia sehingga menyebabkan kondisi pasar modal tidak 
menentu. 
 Krisis ekonomi global yang terjadi pada triwulan IV tahun 2008 ditandai 
dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak dari 
peningkatan harga komoditas dunia, terutama harga minyak dan pangan, 
diperparah dengan krisis keuangan hebat yang melanda Amerika Serikat 
mengakibatkan luluhnya industri keuangan global. Khusus untuk harga minyak 
sempat menyentuh $ 133.930/barel yang merupakan rekor tertinggi sepanjang 
masa. Selain itu krisis ini menyebabkan terjadinya kenaikan suku bunga dan nilai 
tukar US dolar. Nilai rata-rata kurs US dolar per bulannya meningkat sebanyak 



2 
 

6,94 persen (Bank Indonesia, 2011). Naiknya kurs US dolar ini, kemudian diikuti 
pula oleh naiknya tingkat suku bunga BI rate sebanyak 0,07 persen menjadi 9,25  
persen pada tahun 2008 (Bank Indonesia, 2011). 

Pasar modal di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik dan 
menjanjikan, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya nilai IHSG dari 
tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan sektor-sektor 
didalam IHSG yang terus mencapai peningkatan namun dengan terjadi krisis pada 
tahun 2008 peningkatannya menjadi melambat. Hal tersebut dapat dilihat pada 
Tabel 1 dibawah ini 

 
Tabel 1. Pergerakan Harga Saham Setiap Sektor – Sektor Dalam Indeks Harga 

Saham Gabungan Periode  2005 - 2011 
 Sektor Usaha Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Pertanian, 

Peternaka, 
Kehutanan 

dan Perikanan 

493.451 1.218.450 2.754.756 918.766 1.753.09 2.284,319 2.146.036 

2 Pertambangan 
dan 

Penggalian 

604.568 933.213 3.270.066 877.678 2.203.47 3.274,163 2.532.378 

3 Industri Dasar 
dan Kimia 

104.235 147.101 238.053 134.987 273.932 387.254 408.273 

4 Aneka 
Industri 

204.666 284.121 477.354 214.937 601469 967.023 1.311.147 

5 Barang 
Konsumsi 

280.828 392.459 436.039 326.843 671.305 1.094.653 1.315.964 

6 Properti dan 
Real Estate 

64.120 122.918 251.816 103.489 146.800 203.097 229.254 

7 Transportasi 
dan 

Infrastruktur 

472.870 771.624 874.065 490.349 728.528 819.209 699.446 

8 Keuangan 131.477 206.565 260.566 176.334 301.424 466.669 491.776 

9 Perdagangan 
Jasa & 

Investasi 

196.180 275.082 392.242 148.329 275.758 474.080 582.186 

10 Manufaktur 203.615 284.829 403.006 236.540 529.023 823.140 992.465 

11 IHSG 1162.635 1.805.523 2745.815 1.355.40 2.534.35 3.703.512 3.821.992 

Sumber: Bursa Efek Indonesia 
 
 Sektor pertanian dan sektor pertambangan  memiliki kecenderungan yang 
signifikan, khusus untuk sektor pertanian penurunan pada tahun 2008 yang cukup 
signifikan pada penutupan akhir tahun 2007 adalah 238.053 dan pada penutupan  
tahun 2008 mengalami koreksi menjadi 134.987 kemudian meningkat menjadi 
273.932 pada 2009 hal tersebut sejalan dengan pergerakan IHSG secara 
menyeluruh sehingga saham pada sektor pertanian memberikan cerminan 
perubahan harga saham pada IHSG. 
 Dari tabel 1 diatas salah satu sektor saham yang paling terkena dampak 
dari perubahan makroekonomi tersebut adalah sektor pertanian terlihat pada harga 
saham sektor pertanian. 
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 Dampak dari perubahan kondisi perekonomian yang menyebabkan  

Gambar 1.Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 2005-2011 
 

perubahan permintaan pada pasar valas US dolar dan pasar uang ditambah dengan 
harga minyak dunia yang terus naik pada masa krisis menambah sulit masa krisis 
pada saat itu, sehingga mengakibatkan perubahan permintaan pada pasar saham. 
Perlu diantisipasi bagi investor saham yang memasuki sektor saham dengan 
mengetahui seberapa besar pengaruh dari perubahan kondisi ekonomi makro ini 
terhadap sektor saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 

Tabel 2. Persentasi Perubahan Harga Saham Setiap Sektor dan Indeks Harga 
Saham Gabungan Periode 2005-2011 

No Sektor Usaha Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 Pertanian, 

Peternakan 
Kehutanan 

dan Perikanan 

- 146,9% 126,09% - 150,68% 90,81% 30,30% 22% 

2 Pertambangan 
dan 

Penggalian 

- 54,4% 250,41% - 256,36% 151,06% 48,59% 14,93% 

3 Industri Dasar 
dan Kimia 

- 41,1% 61,83% - 70,06% 102,93% 41,37% 49,04% 

4 Aneka 
Industri 

- 38,8% 68,01% - 92,36% 179,84% 60,78% 117,99% 

5 Barang 
Konsumsi 

- 39,8% 11,10% - 27,82% 105,39% 63,06% 96,03% 

6 Properti dan 
Real Estate 

- 91,7% 104,87% - 120,67% 41,85% 38,35% 56,17% 

7 Transportasi 
dan 

Infrastruktur 

- 63,2% 13,28% -49,73% 48,57% 12,45% -3,99% 
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Keuangan - 57,1% 26,14% -40,78% 70,94% 54,82% 63,15% 

9 Perdagangan 
Jasa & 

Investasi 

- 40,2% 42,59% -88,67% 85,91% 71,92% 111,12% 

10 Manufaktur - 39,9% 41,49% -58,44% 123,65% 55,60% 87,60% 

11 IHSG - 55,3% 52,08% -77,01 86,98% 46,13% 3,20% 

Sumber:Bursa Efek indonesia 
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 Perubahan harga saham pada indeks harga saham gabungan sebagai 
ukuran menarik tidaknya suatu investasi saham mengalami koreksi cukup tajam 
sebanyak -77 persen pada 2008 dibanding tahun 2007 dan keseluruhan saham 
sektor ketika itu juga mengalami koreksi pada harga sahamnya (Tabel 2).Salah 
satu sektor saham yang paling terkena dampak dari perubahan krisis ekonomi 
global tersebut adalah sektor pertanian yang mengalami penurunan sebanyak - 
150,68 persen pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 (Tabel 2). 
 Sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam 
perekonomian nasional dimana lebih dari 40 persen masyarakat Indonesia 
menggantungkan hidupnya pada sektor ini baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Sektor ini juga menjadi sektor primer bagi banyak sektor, karena tidak 
sedikit hasil yang diproduksi oleh sektor pertanian juga diperlukan oleh sektor 
lain. Laju pertumbuhan PDB sektor pertanian mampu mengungguli sektor lainnya 
yaitu sebesar 26,32 persen (BPS 2008). Namun akibat kondisi krisis, kontribusi 
sektor pertanian terhadap PDB kian menurun hingga menjadi 13,61 persen pada 
tahun 2009 (BPS 2010). 
 

Tabel 3. Perkembangan Harga Saham Sektor Pertanian Penutupan Bulanan 
Periode Desember 2005-2007 Yang Sudah Listing Sejak Tahun 2005 

No Sektor Usaha Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1 PT Astra Agro 

Lestari, Tbk 
4.900 12.600 28.000 9.800 22.700 26.200 21.700 

2 PT PP London 
Sumatra,Tbk 

590 1.320 2.130 585 1.670 2.570 2.250 

3 PT Bakrie 
Sumatra 

Plantation,Tbk 

407 951 2.230 255 580 390 285 

4 PT Tunas Muda 
Lampung 

200 240 630 190 340 410 590 

5 PT Smart, Tbk 950 3.650 6.000 1.700 2.550 5.000 6.400 

6 PT Bumi 
Teknoultra, Tbk 

50 50 139 99 88 700 1000 

7 PT Cipendawa 
Tbk 

395 230 205 229 229 229 229 

8 PTDharma 
Samudra 

Fishing,Tbk 

60 75 78 50 50 50 217 

Sumber: Bursa Efek indonesia 
 
 Semakin menurunnya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian 
nasional berimplikasi pula pada rendahnya minat investor berinvestasi di saham 
pertanian. Minat investor untuk berinvestasi saham di sektor pertanian sangat 
rendah dan tertinggal jauh jika dibandingkan dengan sektor lain (Bursa Efek 
Indonesia 2010). Hal ini berimplikasi pada terkoreksinya harga saham sektor 
pertanian yang lebih besar dibandingkan sektor lain dan harga saham pada 
sebagian besar perusahaan pertanian yang terdaftar di BEI juga ikut terkoreksi 
cukup besar pada tahun 2008. 
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Selain dipengaruhi oleh harga saham keputusan investor juga sangat 
dipengaruhi oleh nilai return yang diterima. Return menjadi indikator utama 
kemampuan keuangan perusahaan menciptakan nilai bagi para investor dalam 
bentuk pembayaran dividen ataupun capital gain. Oleh karena itu, dalam 
menginvestasikan modalnya, investor harus mempertimbangkan beberapa faktor, 
seperti kondisi lingkungan perusahaan secara eksternal dan internal, prospek 
perusahaan di masa yang akan datang serta tingkat kemampuan manajemen dalam 
mengambil keputusan strategik yang akan ditempuh oleh perusahaan sebagai 
usaha dalam meningkatkan nilai perusahaan yang bersangkutan. Penilaian 
tersebut mengharuskan manajemen perusahaan untuk merumuskan dan 
menyempurnakan strategi bisnis mereka agar memiliki kemampuan bersaing. 

Pergerakan indeks harga saham sektor pertanian yang berfluktuatif  
mempengaruhi return saham yang dihasilkan. Keputusan investor sangat 
dipengaruhi oleh nilai return yang diterima. Return menjadi indikator utama 
kemampuan keuangan perusahaan menciptakan nilai bagi para investor dalam 
bentuk pembayaran dividen ataupun capital gain. Selama periode 2005 sampai 
dengan 2011 sektor pertanian menempati urutan kedua paling rendah terkait nilai 
annualised return, yaitu sebesar -199.72 persen   

 
Tabel 4. Annualised Return IHSG dan Indeks Sektoral tahun 2005-2011 

Indeks  
Tahun 2005 – 2011 

Annualised return (%) 
IHSG 6.94 
Pertanian -199.72 
Pertambangan -213.67 
Industri Dasar dan Kimia  11.98 
Aneka Industri 7.81 
Barang Konsumsi 20.89 
Properti dan Real Estate -7.25 
Transportasi dan Infrastruktur 3.30 
Keuangan 13.92 
Perdagangan Jasa dan Investasi -22.30 
Sumber : Bursa Efek Indonesia 
  

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh analisis 
fundamental, Analisis teknikal dan Analisis Faktor-Faktor Makro terhadap Prilaku 
Harga Saham khususnya pada perusahaan sektor-sektor pertanian prilaku yang 
akan dibandingkan adalah bagaimna investor akan mempertimbangan keputusan 
investasinya terhadap harga saham maupun return saham di Bursa Efek Indonesia 
untuk menentukan keputusan investasi saham. Periode penelitian diambil dari 
tahun 2005 sampai tahun 2011 dengan jumlah perusahaan pada sektor pertanian 
yang sudah listing sebanyak 8 (delapan) perusahaan. 
 Analisis fundamental memfokuskan pada analisis-analisis untuk 
mengetahui kondisi fundamental perusahaan yang pada gilirannya dipengaruhi 
oleh kondisi perekonomian pada umumnya. Analisis Fundamental 
membandingkan antara nilai intrinsik suatu saham dengan harga pasarnya guna 
menentukan apakah harga saham tersebut sudah mencerminkan nilai intrinsiknya. 
Ide dasar pendekatan ini adalah bahwa harga saham dipengaruhi oleh kinerja 
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perusahaan dan Kinerja perusahaan itu sendiri dipengaruhi oleh kondisi industri 
dan perekonomian secara Makro (Abdul, 2005). Dalam penelitian faktor-faktor 
fundamental yang akan dianalisis yaitu Earning Per Share (EPS), Price Earning 
Ratio (PER), Book Value Pershare (BVP), Return On Asset (ROA), Return on 
Equity (ROE), Price Book Value (PBV), Debt Equity Ratio (DER)dari faktor-
faktor fundamental tersebut akan diketahui pengaruhnya terhadap prilaku saham 
pada sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia. 
 Selain Analisis Fundamental digunakan pula dalam mengambil keputusan 
investasi menggunakan analisis teknikal. mengapa analsisis teknikal dianggap 
penting Schannep (2008) berpendapat grafik atau chart dalam pergerakan saham 
dapat membedakan pergerakan harga di masa depan dengan kata lain bahwa 
prospek masa depan tidak tergantung pada kinerja perusahaan secara 
fundamental.Dalam penelitian ini digunakan Trend harga saham perusahaan 
dalam sektor pertanian setiap 3 (tiga) periode tahun 2005 – 2011 sehingga akan 
diketahui apakah tren perusahaan naik maupun turun. 
 Selain Analisis Fundamental dan Analisis Teknikal dalam penelitian ini  
melihat pengaruh faktor-faktor makro yang memiliki pengaruh paling besar 
terhadap prilaku saham sektor pertanian. Faktor-faktor makro yang dipilih yaitu 
Harga Minyak Dunia, Pergerakan Kurs Rupiah dan Tingkat Suku Bunga 
Indonesia, ketiga variabel makro tersebut cukup membuat pengaruh besar 
terutama pengaruh terhadap harga saham dan return saham perusahaan-
perusahaan yang bergerak di sektor pertanian.  
 Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengetahui 
pengaruh Analisis Fundamental, Analisis Teknikal dan Analisis Faktor-Faktor 
Makro terhadap prilaku harga saham. Dengan kekuatan fundamental keuangan 
yang mampu ditunjukkan perusahaan ini dapat meyakinkan investor bahwa 
penurunan harga saham maupun return saham akibat perubahan kondisi 
perekonomian yang terjadi tidak akan berlangsung dalam jangka waktu lama. 
Investor kemudian dapat berharap adanya potensi keuntungan dari perubahan 
harga saham pada perusahaan sektor pertanian ini ke depannya. Adapun judul 
yang diambil dalam penyusunan penelitian ini adalah “PENGARUH ANALISIS 
FUNDAMENTAL, TEKNIKAL DAN MAKROEKONOMI TERHADAP 
PERILAKU SAHAM SEKTOR PERTANIAN” 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 Pasar modal di Indonesia memiliki prospek yang sangat baik dan 
menjanjikan, hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya nilai IHSG dari 
tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan sektor-sektor di 
dalam IHSG yang terus mencapai peningkatan namun dengan terjadi krisis pada 
tahun 2008 peningkatannya menjadi melambat. Salah satu sektor yang paling 
terkena dampaknya yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki 
kecenderungan penurunan yang signifikan penurunannya pada tahun 2008 cukup 
signifikan pada penutupan akhir tahun 2007 adalah 238.053 dan pada penutupan  
ahun 2008 mengalami koreksi menjadi 134.987 kemudian meningkat menjadi 
273.932 pada 2009 hal tersebut sejalan dengan pergerakan IHSG secara 
menyeluruh sehingga saham pada sektor pertanian memberikan cerminan 
perubahan harga saham pada IHSG.  
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 Perubahan harga saham dalam merespon perubahan kondisi perekonomian 
yang terjadi berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain 
meskipun perusahaan tersebut bergerak dalam industri yang sama. Pergerakan 
perusahaan saham-saham sektor pertanian, mengalami penurunan pada harga 
sahamnya lebih besar dibandingkan perusahaan lain di sektor pertanian serta 
penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG). Perubahan harga saham pada 
indeks harga saham gabungan sebagai ukuran menarik tidaknya suatu investasi 
saham mengalami koreksi cukup tajam sebanyak -77 persen pada 2008 dibanding 
tahun 2007 dan keseluruhan saham sektor ketika itu juga mengalami koreksi pada 
harga sahamnya. Sektor Pertanian mengalami dampak dari perubahan krisis 
ekonomi global tersebut adalah sektor pertanian yang mengalami penurunan 
sebanyak - 150,68 persen pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007. Semakin 
menurunnya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional 
berimplikasi pula pada rendahnya minat investor berinvestasi di saham pertanian. 
Minat investor untuk berinvestasi saham di sektor pertanian sangat rendah dan 
tertinggal jauh jika dibandingkan dengan sektor lain. Hal ini berimplikasi pada 
terkoreksinya harga saham sektor pertanian yang lebih besar dibandingkan sektor 
lain dan harga saham pada sebagian besar perusahaan pertanian yang terdaftar di 
BEI juga ikut terkoreksi cukup besar pada tahun 2008. 

Pergerakan indeks harga saham sektor pertanian yang berfluktuatif  
mempengaruhi return saham yang dihasilkan. Keputusan investor sangat 
dipengaruhi oleh nilai return yang diterima. Return menjadi indikator utama 
kemampuan keuangan perusahaan menciptakan nilai bagi para investor dalam 
bentuk pembayaran dividen ataupun capital gain. Selama periode 2005 sampai 
dengan 2011 sektor pertanian menempati urutan kedua paling rendah terkait nilai 
annualised return, yaitu sebesar -199.72 persen   
 Melihat gejala ekonomi tersebut Peneliti sangat tertarik untuk mengetahui 
bagaimana pengaruh analisis fundamental, Analisis Teknikal dan Analisis Faktor-
Faktor Makro terhadap Prilaku Saham khususnya pada perusahaan sektor-sektor 
pertanian di Bursa Efek Indonesia untuk menentukan keputusan investasi bagi 
investor yang ingin menginvestasikan dananya pada sektor pertanian tersebut. 
Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Kinerja perusahaan sektor pertanian yang sahamnya tercatat dalam 

Bursa Efek Indonesia menurut analisis fundamental pada periode 2005-2011? 
2. Bagaimana analisis teknikal pada saham perusahaan sektor pertanian yang 

sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia periode 2005-2011? 
3. Bagaimana faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi saham 

perusahaan sektor pertanian yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek 
Indonesia periode 2005-2011? 

4. Bagaimana pengaruh dari analisis fundamental, analisis teknikal dan analisis 
faktor-faktor makro terhadap harga saham dan return saham pada perusahaan 
di sektor pertanian yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)  
 

  1.3 Tujuan Penelitian 
  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
1. Menganalisis Kinerja perusahaan sektor pertanian yang sahamnya tercatat 

dalam Bursa Efek Indonesia menurut analisis fundamental pada periode 2005-
2011 



8 
 

2.  Menganalisis saham perusahaan sektor pertanian pada periode 2005- 2011 
yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek Indonesia menggunakan analisis 
teknikal  

3. Menganalisis faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi saham 
perusahaan sektor pertanian yang sahamnya tercatat dalam Bursa Efek 
Indonesia periode 2005-2011 

4. Menganalisis pengaruh dari analisis fundamental, analisis teknikal dan analisis 
faktor-faktor makro terhadap harga saham dan return saham pada perusahaan 
di sektor pertanian yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
1. Manfaat Teoritis 
 Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan mendapat dan menambah 

wawasan ilmu pengetahuan penulis terutama mengenai keputusan dalam 
berinvestasi dan prilaku para invetor dalam menentukan keputusanya. 
Penelitian ini dirasa sangat up to date ditengah kondisi pasar keuangan dunia 
yang mengalami krisis sehingga mengubah prilaku investor dalam berinvestasi 
dan difokuskan pada fenomena investor di Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 
 Dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi 

baru terhadap perkembangan teori pengambilan keputusan 
 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup manajemen finansial pada 8 

(delapan) perusahaan yang bergerak di sektor pertanian yang telah go public, 
dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan 8 (delapan) 
perusahaan ini didasarkan pada asumsi perusahaan sudah menyusun laporan 
tahunan dan laporan keuangan (audited) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 
2011. Tesis ini hanya membahas bagaimana pengaruh analisis fundamental, 
Analisis Teknikal dan Analisis Faktor-Faktor Makro terhadap Perilaku Saham 
khususnya pada perusahaan sektor-sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia untuk 
menentukan keputusan investasi bagi investor yang ingin menginvestasikan 
dananya pada sektor pertanian tersebut. Dalam penelitian ini akan dibandingkan 
bagaimna pengaruh analisis fundamental, teknikal dan faktor makroekonomi 
terhadap harga saham dan return saham sebagai alternatif keputusan yang akan 
diambil investor  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


