
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Investasi merupakan penanaman uang pada suatu perusahaan atau individu 

dengan harapan akan memperoleh tambahan keuntungan tertentu atas uang yang 

telah ditanamkan. Salah satu investasi yang banyak dilakukan adalah berinvestasi 

saham, dalam melakukan investasi para investor harus dapat memutuskan saham 

apa saja yang layak untuk dibeli. Informasi finansial yang relevanan dapat menjadi 

dasar pengambilan keputusan yang sangat membantu para investor. Saham pun 

dibagi menjadi beberapa sektor sehingga investor harus memilih sektor mana saja 

yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, penerimaan devisa negara, 

maupun penyerapan tenaga kerja. Indikator tersebut merupakan hal yang penting 

dalam pertimbangan pemilihan saham untuk melakukan investasi. 

 Sektor ICT (Information and Communication Technology) merupakan 

sektor yang sedang berkembang pesat baik di dunia maupun di Indonesia. Hal ini 

tercermin dari PDB sektor ICT di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Peningkatan PDB di sektor ICT sangat tinggi yaitu sebesar 65 % 

dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2010 hingga 2015. Tahun 2015 sektor ICT 

menghasilkan PDB sebesar 423 Triliun atau 3,5% dari PDB total Indonesia seperti 

yang terlihat pada Gambar 1. Kontribusi sektor ICT terhadap PDB total masih 

rendah dari tahun 2010 hingga 2015 berturut-turut yaitu 3,73%, 3,6%, 3,61%, 

3,58%, 3,5% dan 3,53%. Rendahnya kontribusi ICT terhadap PDB total ini menjadi 

indikasi bahwa sektor ICT masih berpotensi untuk bertumbuh. 

 

Gambar 1 PDB Sektor informasi dan komunikasi (Rp Triliun) 

Pertumbuhan sektor ICT yang selalu berada jauh di atas pertumbuhan PDB 

di Indonesia selama 5 tahun dari tahun 2011 hingga 2015 seperti yang terlihat pada 

Gambar 2. Pada Tahun 2012 pertumbuhan PDB di sektor ICT pun sangat tinggi 

yaitu sebesar 12,3% atau 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan PDB total 

Indonesia yang hanya mencapai 6%. Hal ini juga dapat menjadi salah satu indikasi 

bahwa sektor ini sedang berkembang sangat pesat di Indonesia dalam membangun 

perekonomian maupun dalam kontrubusinya terhadap penyerapan tenaga kerja di 

Indonesia. 
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Gambar 2 Perbandingan pertumbuhan PDB sektor informasi dan komunikasi 

dan PDB total 

Pertumbuhan sektor ICT sendiri memiliki persentasi pertumbuhan tertinggi 

yaitu sebesar 10,06% pada tahun 2015 diatas sektor lain. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sektor ICT sedang tumbuh dengan sangat cepat dibandingkan dengan sektor 

lainnya (Gambar 3). 

Pertumbuhan pada sektor ICT sendiri dikarenakan Indonesia sudah mulai 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk kehidupan sehari-hari. 

Seluruh sektor lain pun ikut menggunakan produk maupun jasa ICT. ICT sendiri 

digunakan oleh individu maupun pelaku usaha. Keuntungan menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi adalah membuat proses pekerjaan menjadi 

lebih efektif dan efisien dari segi waktu maupun sumberdaya. 

Kemajuan teknologi komunikasi sendiri akan mempercepat dan 

mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat lainnya. Penyebaran 

informasi melalui komunikasi yang cepat pun akan semakin mudah. Sebagai contoh, 

penerapan ERP (Enterprise Resource Planning) pada sebuah perusahaan. ERP 

sendiri adalah sebuah perangkat lunak yang mencakup sistem manajemen dalam 

perusahaan. Sistem ini membuat seluruh informasi terintegrasi dan tersedia untuk 

diakses secara langsung tanpa dibatasi sesuai dengan kebutuhannya. 

Penggunaan ICT pada seluruh sektor lainnya membuat sektor ICT sendiri 

berkembang sangat pesat dibandingkan dengan sektor lainnya. 
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Gambar 3 Perbandingan pertumbuhan PDB sektor informasi komunikasi dengan 

sektor lainnya pada tahun 2015 

Perusahaan yang bergerak di bidang ICT pada umumnya mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan yang baik selama beberapa tahun terakhir. 

Beberapa contoh perusahaan yang masuk ke dalam sektor ICT adalah PT. Astra 

Graphia Tbk. (ASGR), PT. Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM). 

Perusahaan-perusahaan tersebut setiap tahunnya secara umum selalu 

mendapatkan keuntungan bersih yang meningkat seperti yang dapat dilihat pada 

Gambar 4. Selain itu return saham perusahaan sektor ICT secara umum berada di 

atas return IHSG seperti yang terlihat pada Gambar 5. Data tersebut menunjukan 

bahwa perusahaan di sektor ICT Indonesia memiliki peluang yang sangat baik jika 

investor ingin melakukan investasi di sektor ini. 

 

 

Gambar 4 Grafik laba bersih beberapa emiten sektor ICT 
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Gambar 5 Grafik return saham beberapa emiten sektor ICT dan IHSG 

Data yang telah disampaikan sebelumnya menggambarkan bahwa sektor 

ICT di Indonesia berkembang sangat baik sehingga perlu dilakukan perhitungan 

indeks harga saham ICT. Indeks harga saham merupakan informasi awal yang 

menuntun seorang investor dalam berinvestasi di pasar saham. Indeks ini bisa 

mengukur tingkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, 

sehingga sektor ini pun memerlukan indeks untuk memberikan informasi pada 

investor, emiten, dan pemerintah.  

Indeks merupakan cerminan dari pergerakan harga-harga saham. Oleh 

karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memeberikan informasi pada 

investor dalam melakukan investasi, pada emiten sektor ICT dalam menjalankan 

perusahaannya, dan pada pemerintah untuk membuat regulasi yang tepat bagi 

konsumen maupun produsen. 

 

 

Perumusan Masalah 

Investor selalu mengharapkan kondisi perekonomian yang ideal untuk 

mendapatkan keuntungan. Pasar modal Indonesia memiliki prospek yang baik 

untuk berinvestasi. Perkembangan saham sektor ICT di Indonesia cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun di Indonesia belum terdapat 

suatu indeks yang menggambarkan pergerakan harga saham sektor ICT. 

Dengan demikian, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana perkembangan harga saham-saham ICT di Indonesia? 

2. Bagaimana karakteristik saham yang terdapat di dalam indeks saham sektor 

ICT? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun dan menghitung indeks harga saham sektor ICT serta melihat 

perkembangan harga saham yang tercermin dalam indeks harga saham sektor 

ICT. 

2. Menganalisis karakteristik saham yang terdapat di dalam indeks saham sektor 

ICT. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa: 

1. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi dan bahan pertimbangan agar dapat menginvestasikan dananya 

dengan optimal di saham sektor ICT. 

2. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengevaluasi teori dan metode yang digunakan untuk 

menjelaskan fenomena yang ada didalam pasar modal dan dapat menjadi rujukan 

bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang khususnya di saham sektor 

ICT. 

3. Bagi regulator, memberikan informasi tambahan dan sebagai bahan evaluasi 

dalam perumusan kebijakan nasional yang mendukung dalam pergerakan bursa 

saham di Indonesia khususnya di saham sektor ICT. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data harian saham-saham 

yang telah terdaftar di BEI dan telah dikelompokan ke dalam kelompok sektor ICT. 

Data harga saham berasal dari ICAMEL (Indonesian Capital Market Electronic 

Libary). Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti saham-saham yang telah terdaftar di BEI dan 

telah dikelompokan ke dalam kelompok sektor ICT. Emiten yang tergolong 

ke dalam sektor ICT didefinisikan menurut definisi ICT OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) tahun 2011. 

2. Proses pengelompokan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan ISIC 

Rev. 4 (International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities) berdasarkan OECD untuk definisi sektor ICT tahun 2007 untuk 

memisahkan saham mana saja yang termasuk ke dalam saham ICT. 

3. Emiten yang masuk dalam sektor ICT adalah emiten dengan pendapatan 

lebih dari 75 % bersumber dari produk ICT. 

 

 




