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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pasar modal dapat menjadi salah satu sumber kemajuan perekonomian 

Indonesia. Pasar modal adalah lembaga perantara antara pihak pemilik dana 

dan pihak yang membutuhkan dana, di mana hal ini mampu meningkatkan 

produktivitas. Pasar modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia 

(selanjutnya, BEI) yang merupakan gabungan antara Bursa Efek Jakarta dan 

Bursa Efek Surabaya (https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-

milestone/). Pelaku pasar dalam pasar modal dapat berupa perseorangan 

ataupun perusahaan. Dengan adanya pasar modal ini, maka dunia bisnis dapat 

memperoleh sebagian atau seluruh pembiayaan jangka panjang yang 

dibutuhkan.  

Menurut (Hartono, 2017) definisi investasi adalah penundaan konsumsi 

sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang 

tertentu. Investasi yang banyak dikenal yaitu berupa tabungan, deposito, atau 

investasi dalam bentuk riil, seperti, tanah, rumah, dan lainnya. Seiring dengan 

berkembangnya perekonomian maka semakin berkembang juga jenis investasi 

yang tersedia, contohnya yaitu obligasi, reksadana, dan saham. Bagi beberapa 

orang yang mengerti tentang investasi, pilihan untuk berinvestasi berupa 

tabungan dan deposito tidak lagi begitu menarik, karena tingkat pengembalian 

yang dihasilkan dari investasi tersebut kecil, sehingga investor lebih memilih 

https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/
https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/


2 
 

untuk berinvestasi pada saham atau obligasi yang dinilai dapat memberikan 

keuntungan yang besar walaupun risiko yang dihasilkan juga tinggi. Saham 

merupakan investasi langsung karena investasi saham adalah investasi jangka 

panjang dilakukan di pasar modal. Investasi saham dapat juga dikatakan 

sebagai penanaman modal atau menempatkan dana pada saham-saham terpilih 

dari investor yang dianggap memberikan keuntungan maksimal dengan risiko 

yang minimal. 

Dalam melakukan investasi, investor membutuhkan kemampuan untuk 

memprediksi tingkat keuntungan dan risiko yang mungkin dihasilkan dari 

kegiatan investasi. Keputusan untuk berinvestasi merupakan suatu hal yang 

menantang bagi investor. Pengambilan keputusan investasi pada umumnya 

didasarkan pada informasi-informasi yang tersedia. Investor dapat 

memanfaatkan media cetak maupun elektronik sebagai sarana untuk 

mendapatkan informasi. Informasi yang didapatkan dari investor terdiri dari 

dua jenis, yaitu: informasi yang dianggap baik (good news) dan yang dianggap 

buruk (bad news). Penelitian (Black, 1986) mengungkapkan bahwa seringkali 

informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi 

adalah informasi yang bukan sebenarnya atau noise. Noise merupakan suatu 

bentuk kebisingan yang terjadi bersamaan saat informasi disampaikan, maka 

investor dapat saja menganggap bahwa noise seolah-olah informasi. 

Beberapa investor kemungkinan dapat melakukan kesalahan dalam 

mengambil keputusan investasi dikarenakan menganggap noise sebagai 

informasi. Selain mengandalkan informasi yang tersedia, investor juga dapat 
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menggunakan strategi investasi. Investor harus teliti dalam menentukan 

strategi yang akan dipakai. Berkaitan dengan adanya anomali winners-losers, 

terdapat dua strategi investasi yaitu strategi momentum (momentum strategy) 

dan strategi kontrarian (contrarian strategy).  

Strategi momentum yaitu di mana investor menghasilkan tingkat 

pengembalian yang positif dengan membeli saham pemenang (winners) dan 

menjual saham pecundang (losers) (Jegadesh dan Titman, 1993). Strategi 

momentum ini mengasumsikan apabila pada sebelumnya saham berpredikat 

winners maka akan terus menjadi winners sedangkan yang berpredikat losers 

akan tetap menjadi losers. Investor strategi momentum akan memperkirakan 

jika harga saham saat ini naik maka di masa mendatang harga akan terus naik. 

Oleh karena itu, investor strategi momentum hanya akan membeli saham 

winners dan menjual saham losers.  

Strategi kontrarian merupakan strategi yang berkebalikan dengan 

strategi momentum. Strategi kontrarian adalah strategi yang meyakini adanya 

pembalikan harga (price reversal) yaitu perubahan arah pada harga yang terjadi 

secara tiba-tiba (De Bondt dan Thaler, 1985). Perubahan ini terjadi karena 

tingginya tingkat permintaan atau penawaran para pelaku pasar terhadap saham 

di pasar modal. Strategi kontrarian yaitu saat di mana investor membeli saham 

yang berkinerja buruk dan menjual saham berkinerja tinggi, dengan harapan 

dapat memperoleh price reversal. Pada penelitian (De Bondt dan Thaler, 1985) 

menggunakan data pasar modal Amerika dan menemukan bahwa saham-saham 

yang sebelumnya memiliki tingkat return positif (winners) atau saham-saham 
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dengan tingkat negatif (losers) akan mengalami pembalikan harga pada 

periode-periode berikutnya. Investor yang menjual saham winners dan 

membeli saham losers diyakini akan memperoleh abnormal return yang 

signifikan sampai 25% per tahun untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun 

(Chen et al., 2012). 

Awalnya strategi kontrarian dipopulerkan oleh anomali winners-losers 

yang muncul karena adanya hipotesis overreaction. Pada hipotesis ini 

dikatakan bahwa terdapat reaksi yang berlebihan terhadap informasi di pasar. 

Apabila terdapat “good news” maka para pelaku pasar akan menetapkan harga 

yang terlalu tinggi, begitu juga sebaliknya “bad news” akan membuat para 

pelaku pasar berani memberikan harga yang terlalu rendah. Namun, pasar 

mulai menyadari adanya reaksi yang berlebihan terhadap informasi dan 

membuat fenomena ini berbalik (De Bondt dan Thaler, 1985). Terjadinya 

pembalikan ini ditunjukkan oleh saham yang sebelumnya berpredikat sebagai 

winners menjadi losers, sedangkan saham yang berpredikat sebagai losers akan 

menjadi winners. Dengan adanya anomali winners-losers di pasar modal, maka 

memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan melalui strategi 

kontrarian. Investor akan menjual saham-saham winners dan membeli saham-

saham losers yang diyakini akan memberikan keuntungan lebih dalam jangka 

panjang sehingga investor akan mendapatkan abnormal return yang signifikan. 

Strategi kontrarian juga didukung oleh penelitian (Kang et al., 2002) 

yang dalam penelitiannya yang berjudul “Contrarian and momentum strategies 

in the China stock market: 1993-2000” menunjukkan bahwa adanya 
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ketidakjelasan keuntungan dari momentum akibat banyaknya investor yang 

bereaksi secara berlebihan dalam mengkaji informasi. Hal ini munjukkan 

bahwa strategi kontrarian lebih baik dan dapat digunakan di pasar China. 

Berdasarkan kondisi di atas mengenai strategi-strategi yang dapat 

digunakan dalam berinvestasi saham.  Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk 

meneliti tentang saham-saham yang terdaftar sebagai Top Losers tahunan di 

BEI dengan strategi kontrarian yang diduga mengalami pembalikan atau 

dianggap dapat menghasilkan menguntungkan selama periode 2013-2017. 

Judul penelitian ini adalah 

“Pengujian Strategi Kontrarian pada Saham-Saham Losers yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan sebagai 

rumusan permasalahan adalah “Apakah strategi perdagangan kontrarian di 

Bursa Efek Indonesia menguntungkan?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan permasalahan yang diajukan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya kemungkinan keuntungan 

dari strategi kontrarian pada Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bukti empiris 

mengenai penggunaan strategi kontrarian di BEI dengan menunjukkan 

tingkat pengembalian dalam berinvestasi dari strategi tersebut. Selain itu 

juga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu investor dalam melakukan 

pertimbangan investasi di masa mendatang dan juga dapat memanfaatkan 

strategi kontarian untuk berinvestasi. 

3. Bagi Pengembangan Ilmu 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu penelitian, khususnya manajemen keuangan yang 

berkaitan dengan strategi investasi. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi uraian berbagai teori, konsep, dan 

penelitian sebelumnya yang relevan, juga kerangka pikir penelitian, serta 

pengembangan hipotesis dan definisi operasional. 
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Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi sumber dan jenis data yang akan 

digunakan, populasi dan sampling, dan metode pengumpulan data, langkah-

langkah dalam penelitian, serta alat analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini menguraikan hasil perhitungan atau 

hasil untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian.  


