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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya merupakan tempat 

bertemunya pembeli dan penjual yang memperdagangkan berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen 

derivatif lainnya. Pasar modal memiliki dua peranan utama yang sangat penting 

dalam perekonomian suatu negarayaitu pasar modal sebagai sarana pendanaan 

usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat pemodal (investor) dan pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat 

untuk berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan (Fauzi 2009). 

Saham merupakan salah satu jenis alat investasi yang ada di pasar modal. 

Saham memiliki perilaku yang cenderung berubah – ubah dan berbeda antara 

saham satu dengan saham lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari jenis sektor 

usaha suatu perusahaan dan isu - isu yang sedang berkembang (Mall et al. 2011). 

Selain itu, pergerakan saham juga kerap dipengaruhi oleh adanya guncangan – 

guncangan seperti krisis ekonomi (Chakrabarti 2011; Fauzi 2009; Sodsriwiboon 

2008; Taftazani 2014), perubahan suku bungaoleh bank sentral Amerika Serikat 

yang dikenal sebagai Fed Fund Rate (Webb 2002), pergantian pimpinan suatu 

negara (Liew dan Rowland 2016), perubahan harga minyak dunia (Abu 2011; 

Fauzi 2009; Hondroyiannis dan Papapetrou 2001), dan perubahan foreign stock 

market atau transmission effect (Chakrabarti 2011; Hondroyiannis dan Papapetrou 

2001; Mahmoudi 2017; Sarkar et al. 2009; Bunnag 2016). Respon yang beragam 

dari masing – masing saham dalam menghadapi faktor – faktor eksternal tersebut 

menyebabkan adanya pergerakan saham yang beragam pula. Pergerakan saham 

yang beragam tersebut bahkan dapat terjadi pada saham – saham yang bergerak 

dalam satu sektor usaha yang sama. Gambar 1 menunjukkan contoh pergerakan 

beberapa saham yang beragam baik dalam satu sektor usaha yang sama maupun 

sektor usaha yang berbeda. Pada sektor pertanian, empat contoh saham yang 

diambil memiliki pergerakan yang beragam. Saham AALI memiliki pergerakan 

yang cenderung sama dengan saham LSIP. Akan tetapi kedua saham tersebut 

memiliki pola pergerakan yang berbeda dengan saham SMAR maupun TBLA. 

Pada sektor pertambangan, saham KKGI memiliki pola pergerakan yang 

cenderung berbeda dengan tiga contoh saham pertambangan lainnya yaitu ANTM, 

PTBA, dan TINS. Pada sektor properti, saham CTRA memiliki pola pergerakan 

yang cenderung sama dengan saham KIJA. Akan tetapi kedua saham tersebut 

memiliki pola pergerakan yang cenderung berbeda dengan saham DILD dan 

LPCK. Pada sektor keuangan, saham BBCA memiliki pola pergerakan yang 

cenderung sama dengan dengan saham BBNI. Akan tetapi kedua saham tersebut 

memiliki pola pergerakan yang cenderung berbeda dengansaham BDMN dan 

BNLI. Adanya fakta tersebut mengakibatkan sulitnya melakukan prediksi arah 

pergerakan saham hanya dengan berdasarkan kesamaan sektor industri dari 

perusahaan. 
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Gambar 1 Plot pergerakan saham berdasarkan sektor usaha 

 

Selain faktor – faktor eksternal, ada hal lain yang juga sangat berpengaruh 

terhadap pergerakan harga saham yaitu spekulasi. Spekulasi yang terjadi di dalam 

pasar modal dan uang erat kaitannya dengan tujuan utama investor berinvestasi 

yaitu perolehan keuntungan atau laba (Liembono et al. 2015). Investor dalam 

menanamkan modal memiliki dua pertimbangan utama, yaitu tingkat 

pengembalian (return) yang mencerminkan besarnya keuntungan yang akan 

diterima dengan berinvestasi dan tingkat risiko yang dicerminkan oleh nilai 

volatilitas (Bodie et al. 2014). Volatilitas yang tinggi mencerminkan tingkat risiko 

yang tinggi pula (Bodie et al. 2014). Oleh karena itu investor harus memiliki 

analisis risiko yang tepat sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Selain dua 

pertimbangan tersebut investor juga harus memiliki informasi mengenai perilaku 

dari setiap alat investasi. Informasi tersebut dapat memberikan investor pilihan 

untuk melakukan diversifikasi terhadap portofolio. 

Seiring perkembangan waktu beberapa perusahaan mengalami kemajuan 

dan pertumbuhan pesat yang menjadikan sahamnya memiliki kapitalisasi pasar 

yang tinggi. Hal tersebut menjadikan saham masuk ke dalam daftar saham lapis 

pertama atau biasa dikenal dengan saham blue chips. Blue chips merupakan 

golongan saham – saham perusahaan unggul yang dinilai selain dari kapitalisasi 

pasar juga berdasarkan kinerja keuangan, kemampuan membagikan dividen, dan 

track record perdagangan. Perusahaan yang sahamnya tergolong sebagai blue 

chips umumnya akan menjadi rujukan di sektor usahanya dan tidak menutup 

kemungkinan di lintas sektor usaha jika perusahaan terus 
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mengalami pertumbuhan sehingga menjadi leading company. Perilaku pergerakan 

harga saham – saham blue chips ini kemudian akan menjadi perhatian bagi para 

investor dan dijadikan sebagai saham acuan dalam upaya mengamati dan 

memahami pasar.  

Alat analisa pergerakan saham yang banyak digunakan adalah pemodelan 

ARIMA serta modified ARIMA, ARCH serta modified ARCH, dan GARCH serta 

modified GARCH (Ebrahimi dan Seyedhosseini 2015; Kang 2008; Pandadan Deo 

2014). Keseluruhan model tersebut menganalisa pergerakan atau perilaku saham 

secara tunggal tanpa memerhatikan pergerakan atau perilaku saham lain yang 

mungkin memengaruhi saham tersebut.  

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengamati pergerakan atau 

perilaku dari sahamsecara bersama – sama adalah penggerombolan (clustering). 

Penggerombolan (clustering) merupakan salah satu teknik data mining yang dapat 

digunakan untuk menganalisa pola atau dinamika dari satu set data (image pattern 

recognition) (Han et al. 2012). Informasi mengenai pola atau dinamika data 

tersebut dapat membantu investor untuk mengambil keputusan investasi terutama 

dalam hal diversifikasi portofolio. Clustering saham akan dilakukan dalam dua 

rentang periode yaitu sebelum dan sesudah krisis 2008. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengetahui kestabilan dari clustering itu sendiri mengingat dampak yang 

cukup serius dari krisis tersebut terhadap perekonomian Indonesia. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Globalisasi ekonomi menyebabkan kondisi perekonomian suatu negara 

tidak terlepas dari kondisi perekonomian negara lainnya (Wild dan Wild 2012). 

Ekonomi yang semakin terintegrasi menyebabkan hambatan (barrier) menjadi 

semakin kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal tersebut dapat tercermin 

salah satunya dari situasi pasar modal yang merupakan salah satu indikator 

perkembangan perekonomian suatu negara. Contoh nyata yang memperlihatkan 

adanya pengaruh tersebut adalah krisis keuangan global 2008. Krisis keuangan 

global tersebut bermula dari pengumuman pembekuan beberapa sekuritas yang 

terkait dengan kredit perumahan berisiko tinggi (subprime mortgage) di Amerika 

Serikat pada tahun 2007 oleh salah satu bank terbesar Perancis, BNP Paribas. 

Pembekuan tersebut memicu timbulnya gejolak di pasar keuangan yang merambat 

ke seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Dampak dari krisis tersebut dapat 

dilihat dari gejolak yang terjadi di pasar modal dan uang di Indonesia. Arus keluar 

kepemilikan asing di saham, surat utang negara (SUN), maupun sertifikat bank 

Indonesia (SBI) terus berlangsung karena banyaknya investor yang mengalami 

kepanikan dan berspekulasi secara berlebihan. Pemerintah terpaksa menghentikan 

segala aktivitas perdagangan (blackout) untuk sementara waktu yaitu pada tanggal 

8 – 10 Oktober 2008 untuk meredam gejolak yang terjadi.  Indeks harga saham 

gabungan (IHSG) pada bulan Desember 2008 ditutup pada level 1.355,4, 

terpangkas hampir separuhnya dari level awal tahun 2008 yaitu 2.627,3. (Bank 

Indonesia 2009). 

Fenomena krisis global 2008 memaksa investor berpikir keras mencari cara 

untuk mengurangi risiko apabila terjadi guncangan di pasar saham atau keuangan 

di kemudian hari. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan 
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diversifikasi dalam pembentukan portofolio. Pemilihan kombinasi aset sangat 

penting untuk diperhatikan. Hal tersebut terkait dengan tingkat risiko portofolio 

yang timbul dengan kombinasi berbagai aset. Risiko total dari suatu portofolio 

tergantung pada jumlah saham yang terdapat pada portofolio dan risiko dari tiap – 

tiap saham individu. 

Sebagai pertimbangan, investor melakukan berbagai analisis sebelum 

memutuskan akan berinvestasi pada saham tertentu. Salah satunya adalah analisis 

teknikal. Analisis teknikal mendasarkan pengamatan pada asumsi bahwa 

pergerakan harga saham telah mencerminkan kondisi – kondisi yang terjadi dalam 

bursa saham. Melalui pengamatan pola pergerakan saham tersebut, investor dapat 

memperoleh informasi mengenai posisi saham apakah sedang uptrend, sideway, 

atau downtrend meskipun trend tersebut dapat berubah sewaktu – waktu 

(Liembono et al. 2015). Selain itu, investor juga dapat mengidentifikasi saham – 

saham mana yang memiliki kemiripan perilaku berdasarkan pergerakan harganya, 

bergerak secara bersamaan atau beriringan yaitu suatu saham bergerak mengikuti 

pergerakan saham lainnya. Ada saham – saham yang berposisi sebagai saham 

rujukan (leader) dan saham – saham yang merujuk ke saham lainnya (follower). 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan pengelompokan terhadap saham – saham yang 

memiliki kemiripan pola berdasarkan harga penutupan saham periode sebelum 

dan setelah krisis 2008. 

2. Bagaimana menentukan apakah suatu saham merupakan saham rujukan 

(leader) bagi saham lainnya. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan pengelompokan terhadap saham – saham yang memiliki 

kemiripan pola berdasarkan harga penutupan saham periode sebelum dan 

setelah krisis 2008. 

2. Menentukan apakah suatu saham merupakan saham rujukan (leader) bagi 

saham lainnya. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kepada investor mengenai perilaku saham berdasarkan 

harga penutupan saham. 

2. Memberikan informasi kepada investor tentang manakah saham – saham yang 

memiliki kecenderungan untuk menjadi rujukan (leader) dan saham – saham 

yang memiliki kecenderungan merujuk ke saham lainnya (follower). 

3. Memberi gambaran bagi para investor untuk pengambilan keputusan investasi 

terkait dengan diversifikasi portofolio. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian mengarahkan pembahasan kepada pemberian 

solusi pengambilan keputusan investasi dengan batasan sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan adalah data harga penutupan harian dari saham - saham 

yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum 1 Januari 2003 dan 

masih berstatus aktif sampai dengan 31 Desember 2016. 

2. Data dibagi menjadi dua kurun waktu yaitu periode sebelum krisis global 2008 

(1 Januari 2003 – 31 Desember 2007) dan periode setelah krisis global 2008 (1 

Januari 2009 – 31 Desember 2016). 

3. Saham – saham dikelompokkan berdasarkan kemiripan pola pergerakan harga 

penutupan harian saham – saham tersebut.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

Saham dan Pergerakan Saham 

 

Saham (stocks) adalah salah satu instrumen investasi dalam pasar modal. 

Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan 

berbentuk perseroan terbatas (PT) yang go public dengan melalui proses initial 

public offering (IPO) atau perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal (listed 

company) melalui season edequity offerings (SEO) (Bodie et al. 2014). Saham 

dapat juga didefiniskan sebagai surat bukti atau tanda penyertaan modal seseorang 

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

penyertaan modal tersebut investor memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, 

asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Perusahaan yang menerbitkan saham berarti menjual sebagian 

kepemilikan perusahaan kepada publik, kemudian perusahaan tersebut akan 

mendapatkan dana segar untuk ekspansi dan operasional perusahaan lainnya. 

Saham dibagi menjadi dua jenis yaitu saham biasa (common stock) dan 

saham preferen (preferred stock). Perbedaan kedua jenis saham tersebut terletak 

pada hak dan kewajiban pemegang saham. Berikut adalah hak dan kewajiban dari 

masing – masing pemegang saham (Bodie et al. 2014 dan Kasmir 2014) : 

1. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam pemilihan direksi dan 

penentuan kebijakan perusahaan. Hal tersebut tidak dimiliki oleh pemegang 

saham preferen. 

2. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban menanggung risiko jika 

perusahaan memiliki kinerja yang buruk, sebaliknya bagi pemegang saham 

preferen. 

3. Pemegang saham preferen memiliki prioritas dalam hal pembagian dividen. 

4. Pemegang saham preferen akan diutamakan dalam hal pengembalian investasi 

jika perusahaan gulung tikar. 

Pergerakan saham dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yang memengaruhi pergerakan saham antara lain 

dividend pay out ratio, earning per share (EPS), return on asset (ROA), debt 

equity to ratio (DER), price to book value (PBV) (Brigham dan Houston 2009; 
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