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ABSTRACT
The purpose of this research to examine and analyze investing in the stock
using the CAN SLIM method. This research helps investors to choose stocks that are
well used to invest to get maximum return. Sampling determined by using purposive
sampling method and this research have four companies indexed LQ45 banking sector
in Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2012-2015 for sample. Data
obtained as secondary data on quarterly financial statements and annual financial
statements year 2012-2015. Analysis techniques on this research uings the CAN SLIM
method.
The results from this research shows that of the four companies has increased
and is a good stock to invest. However, of the four companies of the banking sector
just one being the best stocks according to the calculation method of the CAN SLIM
and can generate maximum returns.
Keywords : Stock investment, stock analysis, CAN SLIM, index LQ45
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Setiap individu pada dasarnya memerlukan investasi, karena dengan investasi
setiap orang dapat mempertahankan dan memperluas basis kekayaannya yang
dapat digunakan sebagai jaminan sosial di masa depannya. Investasi dapat
diartikan sebagai suatu komitmen penempatan dana pada satu atau beberapa
objek investasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa
mendatang. Berinvestasi merupakan suatu proses menabung yang berorientasi
pada tujuan tertentu dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
Investasi dapat berbentuk investasi riil dan investasi financial. Investasi riil
secara umum melibatkan aset nyata, seperti tanah, mesin-mesin, pabrik, dan lainlain. Investasi finansial melibatkan kontrak-kontrak tertulis, seperti saham biasa,
obligasi, dan lain-lain. Pada perekonomian primitif, hampir semua investasi
merupakan investasi riil, sedangkan di perekonomian modern, lebih banyak
dilakukan investasi finansial. Investasi finansial disebut juga dengan investasi surat
berharga, dan investasi finansial biasanya dapat dilakukan dalam pasar modal.
Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling umum
diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang
menarik. Saham adalah tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha
di dalam suatu perusahaan perseroan terbatas menurut Haryani (2010). Menurut
Tjiptono, Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin (2006 : 178), saham dapat didefinisikan
sebagai tanda atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau
perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa
pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga
tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang
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ditanamkan di perusahaan tersebut dan seberapa besar pembelian saham yang
dilakukan oleh investor di perusahaan tersebut.
Setiap pelaku pasar modal memerlukan suatu alat analisis untuk membantu
dalam mengambil keputusan membeli atau menjual suatu saham. Terdapat dua
tipe dasar analisis saham yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Selain
dua tipe dasar analisis saham yakni analisis fundamental dan analisis teknikal,
maka terdapat metode gabungan dari analisis fundamental dan teknikal, yakni
metode CAN SLIM yang dikembangkan oleh William J.O’Neill (2002). Metode
tersebut merupakan suatu cara untuk menentukan keputusan bertransaksi (jual
atau beli saham), yang berdasarkan pada analisis ekstensif terhadap saham
unggulan yang berpredikat baik dan menghasilkan gain setiap tahunnya. Menurut
William J.O’Neill, terdapat prinsip bahwa waktu yang baik untuk membeli saham
adalah pada saat saham tersebut bernilai rendah (undervalued).
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena mengambil
sampel saham perbankan yang merupakan saham yang liquid, dan memberikan
return yang tinggi. Disamping itu, penelitian ini menggunakan metode CAN SLIM
yang untuk kasus perbankan di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Riska Amalia
(2009). Oleh karena itu, untuk mengembangkan penelitian tersebut, maka peneliti
akan melakukan penelitian dengan judul “Analisa Investasi Saham pada
Perusahaan Sektor Perbankan yang Tercatat dalam Indeks LQ45 di Bursa
Efek Indonesia dengan Metode CAN SLIM Periode 2012-2015”.
1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara menganalisa investasi saham
dan memaksimalkan return dengan menggunakan metode CAN SLIM pada
perusahaan sektor perbankan yang tercatat dalam Indeks LQ45 yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.
II. LANDASAN TEORI
2.1 Investasi dan Keputusan Investasi
Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan sejumlah dana
pada satu atau lebih dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat
memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi. Tujuan investor
melakukan kegiatan investasi ialah untuk mencari atau memperoleh pendapatan
atau tingkat pengembalian investasi (return) yang akan diterima di masa depan
(Puspitaningtyas dan Kurniawan, 2012).
Pembelian saham merupakan salah satu kegiatan investasi, karena saham
dapat memberikan penghasilan dalam bentuk deviden dan nilainya dapat
diharapkan meningkat di masa depan. Tingkat pengembalian investasi pada
saham dapat berupa capital gain dan dividend yield. Tingkat pengembalian
investasi tersebut menjadi indikator untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para
investor. Ekspektasi investor terhadap investasinya adalah memperoleh tingkat
pengembalian yang sebesar-besarnya dengan tingkat risiko tertentu dari waktu ke
waktu (Puspitaningtyas, 2012). Oleh karena itu, investor berkepentingan untuk
mempertimbangkan segala informasi yang diterimanya dalam pengambilan
keputusan investasi.
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Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan, bahwa
nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pernyataan
tersebut mengandung makna bahwa keputusan investasi adalah penting, karena
untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan kemakmuran (wealth)
pemegang saham hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan
(Hidayat, 2010).
Seperti telah disebutkan di atas, keuntungan (return) yang diperoleh dari
kegiatan investasi berupa capital gain dan deviden. Dividen ditentukan oleh
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, sedangkan, capital gain
dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham. Kemampuan perusahaan dalam
memperoleh laba dipengaruhi oleh faktor mikro dan makro yang pada gilirannya
akan berpengaruh terhadap fluktuasi harga saham, serta akan memunculkan risiko
investasi (Rahadjeng, 2011).
Nilai informasi akuntansi yang berguna bagi investor secara empirik
diinvestigasikan melalui hubungan antara data akuntansi yang di-release kepada
publik dan perubahan harga sekuritas suatu perusahaan. Jika hubungannya adalah
signifikan, maka bukti menunjukkan bahwa informasi akuntansi adalah berguna
(useful) untuk penilaian perusahaan. Agar dapat berguna, penyajian informasi
akuntansi harus dapat membantu investor memprediksikan hasil-hasil
pengembalian investasi di masa depan (Puspitaningtyas, 2010). Diharapkan
dengan berdasarkan informasi tersebut, investor yang rasional dapat membuat
suatu keputusan investasi yang optimal. Hipotesis pasar yang efisien (the efficient
market hypothesis) mengemukakan bahwa pengambil keputusan investasi sebagai
individu rasional dan bertujuan memaksimalkan utilitas (Firat dan Fettahoglu, 2011;
Singh, 2012).
Keputusan investasi yang optimal hanya dapat dicapai apabila investor
mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang
sesuai dengan pengaruh suatu peristiwa terhadap nilai perusahaan. Pasar akan
bereaksi positif terhadap peristiwa yang mengakibatkan naiknya nilai perusahaan
atau bereaksi negatif terhadap peristiwa yang mengakibatkan turunnya nilai
perusahaan (Puspitaningtyas, 2010).
Saad dan Siagian (2011) menyatakan bahwa komponen-komponen nilai
(harga) pasar saham terdiri dari nilai asset in place ditambah nilai growth
opportunity. Selain itu, komponen lain yang juga turut membentuk nilai (harga)
pasar saham adalah sentiment investor, yaitu keyakinan investor terhadap harapan
arus kas perusahaan di masa depan yang tidak didukung oleh informasi akuntansi
(fundamental). Apabila sentimen investor diikuti oleh perubahan permintaan yang
cukup besar terhadap saham perusahaan maka terjadi mispricing.
2.2 Pasar Modal
2.2.1 Pengertian Pasar Modal
Pasar modal dapat diartikan sebagai tempat untuk memperjualbelikan
sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun. Tempat terjadinya transaksi
jual beli sekuritas disebut bursa efek. Situmorang (2008:3) menyatakan bahwa
secara teoritis pasar modal didefenisikan sebagai perdagangan instrumen
keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri (stocks)
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maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun oleh
perusahaan swasta.
2.2.2 Instrumen Pasar Modal
Objek yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal adalah
berupa surat-surat berharga yang disebut efek. Menurut Tandelilin (2001:39),
jenis sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek adalah:
a. Saham biasa
b. Saham preferen
c. Obligasi
d. Obligasi konversi
e. Right issue
f. Waran
g. Reksadana
Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan
yang menerbitkan saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu
perusahaan perseroan terbatas dengan manfaat yang dapat diperoleh berupa :
a. Dividen, yaitu bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada
pemilik saham
b. Capital gain, adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan
harga belinya
c. Manfaat non finansial antara lain berupa konsekuensi atas kepemilikan
saham berupa kekuasaan, kebanggaan, dan khususnya hak suara dalam
menentukan jalannya perusahaan
2.3 The Dow Theory
Dow Theory atau Teori Dow merupakan teori dasar dari teknikal analis. Teori
Dow pertama kali dipublikasikan oleh Charles H. Dow (1851-1902) di 255 Wall
Street Journal, Dow adalah seorang wartawan sekaligus editor dari Wall Street
Jornal sekaligus pendiri Dow Jones and Company. Penelitian pertama Dow
dilakukan dengan membagi saham-saham di Wall Street menjadi dua yaitu
Industrial Index dan Trasportation Index. Dow mengatakan bahwa "perkembangan
industri pabrikasi otomatis akan diikuti pula oleh perkembangan industri
transportasi, karena pabrik membutuhkan transportasi untuk mendistribusikan
barang-barang hasil produksi". Berdasarkan asumsi bahwa jika keuntungan di
industri transportasi meningkat, maka secara tidak langsung menunjukan juga
bahwa produksi dari industri pabrikasi meningkat dan permintaan dari konsumen
meningkat pula yang pada akhirnya dapat mendorong pada pertumbuhan laba
masing-masing perusahaan. Secara global hal ini dapat digunakan untuk
mengukur tingkat perekonomian suatu negara.
Setelah Dow, beberapa peneliti berperan dalam mengembangkan Dow Theory
, peneliti tersebut antara lain Hamilton (1922), Rhea (1932), Schaefer (1960) dan
Russell (1961).
The Dow Theory bertujuan untuk mengidentifikasi trend harga pasar saham
dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar
saham dimasa lalu. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan
harga saham bisa dikelompokkan menjadi tiga, yakni sebagai berikut (Tandelilin,
2010) :
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1.Primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama
(beberapa tahun).
2.Secondary (intermediate) trend, yaitu pergerakan harga saham yang terjadi
selama pergerakan harga dalam primary trend. Pergerakan sekunder ini
muncul sebagai pergerakan yang bersifat sebagai penyimpangan dari
pergerakan primer dan biasanya terjadi dalam beberapa minggu atau beberapa
bulan.
3.Minor trend atau day-to-day move, merupakan fluktuasi harga saham yang
terjadi setiap hari.
Gambar 1
Pergerakan Harga Saham menurut The Dow Theory

Sumber : (Tendelilin,2010)
Dalam gambar tersebut bisa dilihat bahwa harga-harga saham dalam primary
trend cenderung untuk bergerak naik, tapi sebaliknya pergerakkan harga saham
dalam secondary trend cenderung untuk bergerak turun selama beberapa minggu.
Pergerakkan harga-harga saham dalam minor trend yang terjadi sehari-hari
cenderung tidak berpengaruh secara kuat terhadap pergerakkan harga dalam
jangka panjang.
2.4 Elliott Wave
Ralph Nelson Elliott mengembangkan Teori Elliott Wave pada akhir tahun
1920. Elliott menemukan bahwa siklus pasar dihasilkan dari reaksi investor
terhadap pengaruh luar, atau dominan psikologi masal pada saat itu. Elliott
menemukan bahwa ayunan ke atas dan ke bawah dari psikologi masal selalu
muncul dalam pola berulang yang sama, yang kemudian dibagi lagi ke dalam pola
yang disebut "gelombang".
Teori Elliott didasarkan pada teori Dow, yang menyatakan bahwa harga
saham bergerak dalam gelombang, karena "fraktal alam" dari pasar. Fraktal adalah
struktur matematika, yang pada skala yang terus lebih kecil jauh berulang. Elliott
menemukan saham perdagangan dengan pola terstruktur menggunakan cara yang
sama.
2.4.1 Prediksi pasar Berdasarkan Pola Gelombang
Elliott membuat prediksi pasar saham secara rinci yang didasarkan pada
karakteristik unik, yakni pola gelombang. Elliott menyatakan bahwa pasar yang
bergerak dalam tren akan memiliki pola gelombang, yang dia sebut dengan pola
gelombang 5-3. Dimana gelombang 5 (fase pertama) akan diikuti dengan
gelombang 3 untuk fase berikutnya. Gelombang pada fase pertama disebut
dengan gelombang impulse (Impulse Wave), dan pada fase selanjutnya disebut
dengan gelombang koreksi (Corrcetion Wave).
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Gambar 2
Pola Gelombang 5 (Impulse Wave)

Sumber : stockcharts.com
Gambar 2.2 menjelaskan, bahwa pola Gelombang 5 disebut gelombang
impulse (Impulse Wave), gelombang ini dibagi menjadi 5 model gelombang dan
disebutkan masing-masing dengan angka dan berurutan. Gelombang 1,3,5 disebut
dengan motif yang biasanya mewakili arah trend secara keseluruhan, dan
gelombang 2,4 adalah koreksi.
Gelombang Impulse ke 1 : Harga sedang murah dan akan menyebabkan
harga naik, hal ini terjadi karena beberapa trader merasa sudah waktunya
membeli.
Gelombang Impulse ke 2 : Pada titik ini, trader yang semula sudah berada
di gelombang asal (naik) mempertimbangkan harga sudah terlalu tinggi dan
mengambil keuntungan. Mengakibatkan harga bergerak turun.
Gelombang Impulse ke 3 : Harga bergerak panjang dan dalam fase ini
saham telah menarik banyak perhatian publik yang mengakibatkan harga
semakin melambung, dan biasanya harga akan melambung lebih tinggi
dibanding pada saat gelombang 1.
Gelombang Impulse 4 : Harga kembali turun karena beberapa trader
melakukan pengambilan keuntungan, karena menilai harga sudah terlalu
tinggi. Tetapi seperti terlihat pada gambar, gelombangnya pendek, yang
berarti banyak yang masih menahan saham tersebut, terutama trader yang
membeli pada gelombang ke-3. Akan tetapi, ada sebagian orang yang masih
merasa bahwa harga masih dalam tren naik(bullish), jadi gelombang ini
cenderung masih lemah.
Gelombang Impulse ke 5 : Harga kembali naik karena sebagian trader
melihat telah terjadi trend dengan jelas sehingga mereka berpikir untuk
mengikuti trend,walaupun sebenarnya sudah sangat overvalued.
Gambar 3
Pola Gelombang 3 (Correction Wave)

Sumber : stockcharts.com
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Gambar 2.3 menjelaskan mengenai pola gelombang 3 yakni yang
disebut dengan corrective wave.
Gelombang Koreksi ke 1 : Harga kembali turun karena sudah terlalu tinggi
dan overvalued.
Gelombang Koreksi ke 2 : Harga kembali naik, mencari keseimbangan
untuk menemukan titik tolak
Gelombang Koreksi ke 3 : Harga turun lebih panjang dari correction ke 1,
inilah wujud koreksi sebenarnya.
Gambar 4
Elliot Wave Cycle

Sumber : stockcharts.com
Dapat disimpulkan, bahwa Elliot Wave melakukan setiap tindakan diikuti oleh
reaksi. Pola gelombang tersebut dapat dilihat pada gambar 2.4. Lima gelombang
bergerak ke arah tren utama diikuti oleh tiga gelombang koreksi (pola gelombang
5-3). Sebuah pergerakan terdiri atas 5-3 siklus. Berdasarkan pada pola gelombang
5-3 tetap konstan, meskipun jangka waktu masing-masing bervariasi. Dapat dilihat
dalam grafik, terdiri dari delapan gelombang berlabel 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C.
2.5 CAN SLIM
Metode CAN SLIM dikembangkan oleh William J. O’Neill (2002), metode
tersebut merupakan suatu cara untuk menentukan keputusan bertransaksi (jual
atau beli saham), yang berdasarkan atas gabungan dari analisa fundamental dan
analisa teknikal.
Gambar 5
CAN SLIM

Sumber : CAN SLIM Investor Indonesia
2.5.1 C = Current Quarterly Earning per Share (EPS)
Investor maupun calon investor berpandangan bahwa EPS mengandung
informasi yang penting untuk memprediksi mengenai besarnya deviden persaham dikemudian hari dan tingkat pengembalian saham dikemudian hari, serta
EPS juga relevan untuk menilai efektivitas manajemen dan kebijakan pembagian
deviden. Untuk melakukan analisis ini, saham yang dipilih harus mampu
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menunjukkan persentase peningkatan laba dimana EPS minimal 25%
dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Laba perusahaan
yang turun dalam 2 triwulan berturut-turut harus lebih diperhatikan karena akan
berbahaya untuk investor.
2.5.2 A = Annual Earnings Increases
Tingkat pertumbuhan EPS sebesar 25% hingga 50% atau lebih selama 3
(tiga) tahun terakhir dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan
signifikan. Selain tingkat pertumbuhan EPS tahun-tahun sebelumnya, harus
diikuti dengan besarnya laba tahun ini (current earning) dalam triwulan terakhir.
Kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat membentuk suatu saham unggulan
atau setidaknya saham yang peluang suksesnya lebih tinggi. Annual Earning
Increase dihitung menggunakan PEG Ratio, jika PEG < 1, maka harga saham
undevalued dan perusahaan memiliki rasio pertumbuhan baik.
2.5.3 N = New Product or New Management or New Highs
Perubahan kondisi industri yang baru seperti barang melimpah dan harga
yang murah, transportasi semakin lancar, berkembangnya teknologi, munculnya
imperialisme modern atau lainnya dapat mempengaruhi saham dalam suatu
kelompok industri secara positif. Dengan adanya perubahan kondisi harus
diimbangi dengan pembaruan dalam sebuah perusahaan. Pembaruan akan
berpengaruh terhadap harga saham dibursa. Pembaruan tersebut dapat berupa
produk baru, inovasi produk, manajemen baru, gagasan baru, atau lainnya.
Pembaruan melalui produk, jasa atau manajemen dapat meningkatan penjualan
secara pesat, sehingga tingkat labanya meningkat dibandingkan dengan laba
sebelumnya.
2.5.4 S = Supply and Demand
Di setiap transaksi perdagangan dalam ekonomi pasti terdapat suatu
permintaan (demand), penawaran (supply), harga dan kuantitas akan suatu
barang atau jasa yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
Permintaan dan penawaran akan saling bertemu dan akan membentuk satu titik
pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas (jumlah barang). Hukum yang
sama ini juga berlaku dalam bursa saham. Jika volume perdagangan 50% 100% di atas normal dalam waktu lebih dari sehari, menunjukkan suatu
pembelian yang solid dan kemungkinan harga sahamnya terus meningkat. Cara
terbaik untuk mengukur penawaran dan permintaan adalah dengan mengamati
volume yang menyertai dan tidak menimbulkan tekanan jual. Jika harga
sahamnya naik secara signifikan, diharapkan volumenya meningkat, dan
mengindikasikan telah terjadi pembelian institusional atau pembelian besar.
2.5.5 L = Leader or Laggard
Jabatan “pemimpin pasar nomor satu” belum tentu dipegang oleh perusahaan
yang terbesar, atau yang memiliki merk terkenal, tetapi dipegang oleh
perusahaan terbaik dalam ukuran tingkat pertumbuhan triwulan laba per lembar
saham, tingkat return on equity (ROE), margin laba, tingkat pertumbuhan
penjualan, dan fluktuasi harga sahamnya di bursa. Perusahaan yang berada
dalam kategori terbaik mampu menunjukkan pertumbuhan yang mengagumkan,
sementara perusahaan lainnya sulit mengejar untuk merebut posisi itu. Karena
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itu, kita harus berinvestasi pada perusahaan yang bagus, dan yang menjadi
pemimpin dalam industrinya.
2.5.6 I = Institusional Sponsorship
Broker saham, institusi investasi, institusi dana pensiun, perusahaan
asuransi, atau hedge fund yang mempunyai banyak lembar saham dalam
aktivitas bursa sehari-hari merupaka contoh dari saham unggulan yang terbaik.
Agar harga terdorong naik, diperlukan permintaaan dalam jumlah besar dan
sumber dana besar bagi permintaan, dan dana tersebut berasal dari sponsorship
institusional.
2.5.7 M = Market Direction
Untuk menganalisa situasi bursa secara benar, harus dilakukan dengan
mengikuti perkembangan bursa, memahami apa yang dilakukan oleh rata-rata
bursa setiap harinya, menginterpretasi indeks harian, mengamati pergerakan
harga dan volume perdagangan serta langkah-langkah responsive saham-saham
unggulan. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi risiko dalam investasi.
2.6 Indeks LQ45
Saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham indeks LQ45. LQ45
merupakan suatu indeks yang didalamnya berisi perusahaan - perusahaan yang
saham - sahamnya memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi.
Tidak sembarang perusahaan yang dapat masuk dalam kriteria LQ45. Perusahaan
- perusahaan yang ingin masuk dalam daftar LQ45 harus memiliki berbagai kriteria
yang harus dipenuhi, antara lain :
a. Saham tersebut harus masuk dalam rangking 60 besar dari total transaksi
saham di pasar regular (yang dilihat adalah rata-rata nilai transaksi selama 12
bulan terakhir).
b. Saham tersebut juga harus masuk ke dalam jajaran teratas dalam peringkat
berdasarkan kapitalisasi pasar (yang dilihat adalah rata-rata kapitalisasi pasar
selama 12 bulan terakhir).
c. Saham tersebut harus tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama miniman 3
bulan.
d. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhan dari perusahaan
pemilik saham harus baik begitu juga frekuensi dan jumlah hari perdagangan
transaksi di pasar regulernya juga harus baik.
Duduk di jajaran LQ45 merupakan suatu kehormatan bagi sebuah perusahaan
karena itu berarti pelaku pasar modal sudah mengakui dan percaya bahwa tingkat
likuiditas dan kapitalisasi pasar dari perusahaan ini baik. Namun bagi yang sudah
berada di dalamnya harus tetap bekerja keras untuk mempertahankannya, karena
saham-saham ini akan dipantau setiap 6 bulan sekali dan akan diadakan review
yang biasanya berlangsung pada awal Februari dan awal Juli. Saham yang masih
berada dalam kriteria akan tetap bertahan dalam jajaran LQ 45 sedangkan yang
sudah tidak memenuhi kriteria akan diganti dengan yang lebih memenuhi syarat.
Pemilihan saham – saham LQ45 harus wajar, oleh karena itu BEI mempunyai
komite penasihat yang terdiri dari para ahli di BAPEPAM, Universitas dan
Profesional di bidang pasar modal.
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III. METODOLOGI PENELTIAN
3.1 Objek Penelitian
Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling.
Kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai berikut:
1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Perusahaan perbankan yang terindeks LQ45 dan berturut-turut selama periode
2012-2015
3. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan kuartal selama periode 20122015
3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
didapat dari Bursa Efek Indonesia (IDX), Yahoo Finance, situs resmi perusahaan
perbankan dan sumber lain yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder
berupa laporan kuartal perusahaan.
3.4 Tahapan Pembobotan
Tabel 1
Pembobotan CAN SLIM
Kriteria
C
A
N
S
L
I
M

Bobot
16,5 %
16,5 %
33 %
8,25 %
8,25 %
8,25 %
8,25 %

Total
33 %
33 %
33 %

3.5 Tahapan Pengukuran

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 PT Bank Central Asia Tbk.
Berdiri sejak 1957, BCA hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi
salah satu bank terbesar di Indonesia. Selama hampir 60 tahun BCA tak pernah
berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan
finansial nasabah dari berbagai kalangan.
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Hasil Analisis CAN SLIM PT Bank Central Asia Tbk.
Current Quarterly Earning per Share (EPS)
Tabel 2. Hasil Perhitungan Peningkatan EPS
BANK

TAHUN

BCA

2012
2013
2014
2015

KUARTAL
Q1

Q2

Q3

Q4

14%
24%
26%
11%

10%
18%
24%
9%

8%
24%
18%
9%

8%
21%
16%
9%

RATARATA PER
TAHUN
10%
22%
21%
10%

RATARATA

16%

Untuk kriteria C PT Bank Central Asia Tbk mendapatkan bobot 1,03%.
Annual Earning Increase
Tabel 3. Hasil Perhitungan P/E Growth Ratio
KUARTAL
Q1

Q2

Q3

Q4

RATARATA

2012

0.89

0.16

0.07

0.04

0.29

2013

0.82

0.15

0.06

0.03

0.27

2014

0.48

0.11

0.05

0.03

0.17

2015

0.54

0.11

0.04

0.02

0.18

BANK

TAHUN

BCA

Untuk kriteria A PT Bank Central Asia Tbk mendapatkan bobot 16,5%, karena pada
kriteria A dalam metode CAN SLIM, PT Bank Central Asia Tbk semuanya telah
memenuhi syarat.
New product or New Management or New Highs
PT Bank Central Asia Tbk menawarkan beragam layanan baru selama periode 2012
hingga 2015 melalui tahapan Xpresi khusus nasabah remaja, kemudian
mengembangkan produk tabungan pelajar, dan BCA juga menciptakan produk
bernama SAKUKU yg menjadi dompet elektronik. Pada kriteria N dalam metode CAN
SLIM, PT Bank Central Asia Tbk telah memenuhi syarat, karena terdapat
pembaharuan produk. Maka, untuk kriteria N PT Bank Central Asia Tbk mendapatkan
bobot 33%.
Supply and Demand
Gambar 7. Volume perdagangan saham PT BCA Tbk

Pada kriteria S dalam metode CAN SLIM PT Bank Central Asia Tbk, telah memenuhi
syarat karena telah terjadi penjualan dan secara keseluruhan terlihat meningkat. Maka,
untuk kriteria S PT Bank Central Asia Tbk mendapatkan bobot 8,25%.
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Leader or Laggard
Menurut How Money Indonesia dari 10 Bank terbaik di Indonesia untuk tahun 2015,
berdasarkan ukuran laba terbesar dalam triwulan pertama tahun 2015 PT Bank Central
Asia Tbk menduduki peringkat ketiga. Dengan demikian, pada kriteria L dalam metode
CAN SLIM, PT Bank Central Asia Tbk tidak memenuhi syarat karena BCA belum
menjadi leader dari perusahaan lain dalam industri yang sejenis. Maka, untuk kriteria L
PT Bank Central Asia Tbk tidak mendapatkan bobot.
Institutional Sponsorship
Pada kriteria I dalam metode CAN SLIM, PT Bank Central Asia Tbk tidak memenuhi
syarat, karena investor yang menjadi pemegang saham dalam saham PT Bank Central
Asia Tbk ialah perorangan. Maka, untuk kriteria I PT Bank Central Asia Tbk tidak
mendapatkan bobot.
Market Direction
Gambar 8. Perkembangan Harga Saham

Dapat dilihat, selama lima tahun terakhir perkembangan harga saham PT Bank Central
Asia Tbk terus bergerak naik walaupun ada saat dimana turun. Selain itu, PT Bank
Central Asia Tbk merupakan bagian dari saham LQ45 yang berarti saham BCA
merupakan salah satu saham yang terbaik. Dengan demikian, pada kriteria M dalam
metode CAN SLIM, PT Bank Central Asia Tbk telah memenuhi syarat. Maka, untuk
kriteria M PT Bank Central Asia Tbk mendapatkan bobot sebesar 8,25%.
4.2 PT Bank Negara Indonesia Tbk.
Bank Negara Indonesia didirikan dan dipersiapkan pada tanggal 5 Juli 1946
menjadi Bank Sirkulasi atau Bank Sentral yang bertanggung jawab menerbitkan
dan mengelola mata uang RI. Beberapa bulan setelah pendiriannya, Bank Negara
Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama - Oeang Republik
Indonesia atau ORI.
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Hasil Analisis CAN SLIM PT Bank Central Asia Tbk.
Current Quarterly Earning per Share (EPS)
Tabel 4. Hasil Perhitungan Peningkatan EPS
BANK

BNI

Q1

Q2

Q3

Q4

RATA-RATA
PER
TAHUN

2012

24%

21%

24%

21%

23%

2013

34%

30%

30%

29%

31%

2014

15%

16%

16%

19%

17%

2015

18%

-51%

-21%

-16%

-18%

TAHUN

KUARTAL

RATARATA

13%

Untuk kriteria C PT Bank Negara Indonesia Tbk mendapatkan bobot 4,12%.
Annual Earning Increase
Tabel 5. Hasil Perhitungan P/E Growth Ratio
KUARTAL

BANK

TAHUN

Q1

Q2

Q3

Q4

RATARATA

BNI

2012

0.58

0.12

0.05

0.03

0.20

2013

0.32

0.08

0.03

0.02

0.11

2014

0.30

0.07

0.03

0.02

0.11

2015

0.32

0.31

0.04

0.02

0.17

Untuk kriteria A PT Negara Indonesia Tbk mendapatkan bobot 16,5%.
New product or New Management or New Highs
PT Bank Negara Indonesia Tbk menawarkan beragam layanan baru selama periode
2012 hingga 2015 yakni, BNI Taplus Muda, Kartu Kredit Garuda BNI, BNI Visa Infinite
Credit Card, BNI Wirausaha. Pada kriteria N dalam metode CAN SLIM, PT Bank
Negara Indonesia Tbk telah memenuhi syarat, karena terdapat pembaharuan produk.
Maka, untuk kriteria N PT Bank Negara Indonesia Tbk mendapatkan bobot 33%.
Supply and Demand
Gambar 9. Volume perdagangan saham PT BNI Tbk

Pada kriteria S dalam metode CAN SLIM PT Bank Negara Indonesia Tbk, telah
memenuhi syarat karena telah terjadi penjualan dan secara keseluruhan terlihat
meningkat. Maka, untuk kriteria S PT Bank Negara Indonesia Tbk mendapatkan bobot
8,25%.
Leader or Laggard
Menurut How Money Indonesia dari 10 Bank terbaik di Indonesia untuk tahun 2015,
berdasarkan ukuran laba terbesar dalam triwulan pertama tahun 2015 PT Bank Negara
Indonesia Tbk menduduki peringkat keempat. Dengan demikian, pada kriteria L dalam
metode CAN SLIM, PT Bank Negara Indonesia Tbk tidak memenuhi syarat karena BNI
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belum menjadi leader dari perusahaan lain dalam industri yang sejenis. Maka, untuk
kriteria L PT Bank Negara Indonesia Tbk tidak mendapatkan bobot.
Institutional Sponsorship
Pada kriteria I dalam metode CAN SLIM, PT Bank Negara Indonesia Tbk sudah
memenuhi syarat kriteria I, karena investor yang menjadi pemegang saham dalam
saham PT Bank Negara Indonesia Tbk terdapat institusi yang menjadi pemegang
saham. Maka, untuk kriteria I PT Bank Negara Indonesia Tbk mendapatkan bobot
sebesar 8,25%.
Market Direction
Gambar 10. Perkembangan Harga Saham

Dapat dilihat, selama lima tahun terakhir perkembangan harga saham PT Bank Negara
Indonesia Tbk terus bergerak. Selain itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk merupakan
bagian dari saham LQ45 yang berarti saham BNI merupakan salah satu saham yang
terbaik. Dengan demikian, pada kriteria M dalam metode CAN SLIM, PT Bank Negara
Indonesia Tbk telah memenuhi syarat. Maka, untuk kriteria M PT Bank Negara
Indonesia Tbk mendapatkan bobot 8,25%.
4.3 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang
terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di
Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De
Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan
dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang
melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut
berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran
BRI.
Hasil Analisis CAN SLIM PT Bank Central Asia Tbk.
Current Quarterly Earning per Share (EPS)
Tabel 6. Hasil Perhitungan Peningkatan EPS
BANK

BRI

KUARTAL
Q1

Q2

Q3

Q4

RATA-RATA
PER TAHUN

2012

30%

28%

26%

24%

27%

2013

20%

17%

17%

11%

16%

2014

14%

13%

14%

13%

14%

2015

3%

2%

1%

4%

3%

TAHUN

RATARATA

15%

Untuk kriteria C PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mendapatkan bobot 3,09%.
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Annual Earning Increase
Tabel 7. Hasil Perhitungan P/E Growth Ratio
KUARTAL
Q1

Q2

Q3

Q4

RATARATA

2012

0.22

0.05

0.02

0.01

0.08

2013

0.19

0.04

0.02

0.01

0.07

2014

0.16

0.05

0.02

0.01

0.06

2015

0.21

0.04

0.02

0.01

0.07

BANK

TAHUN

BRI

Untuk kriteria A PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mendapatkan bobot 16,5%, karena
pada kriteria A dalam metode CAN SLIM, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk semuanya
telah memenuhi syarat.
New product or New Management or New Highs
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menawarkan beragam layanan baru selama periode
2012 hingga 2015 yakni, jasa trust BRI kemudian layanan lainnya yakni Britama Valas,
Branchless Banking, E-Banking Lounge BRI, E-Buzz Sekolah dan BRITrade. Pada
kriteria N dalam metode CAN SLIM, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk telah memenuhi
syarat, karena terdapat pembaharuan produk. Maka, untuk kriteria N PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk mendapatkan bobot 33%.
Supply and Demand
Gambar 11. Volume perdagangan saham PT BRI Tbk

Pada kriteria S dalam metode CAN SLIM PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, telah
memenuhi syarat karena telah terjadi penjualan dan secara keseluruhan terlihat
meningkat. Maka, untuk kriteria S PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mendapatkan bobot
8,25%.
Leader or Laggard
Menurut How Money Indonesia dari 10 Bank terbaik di Indonesia untuk tahun 2015,
berdasarkan ukuran laba terbesar dalam triwulan pertama tahun 2015 PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk menduduki peringkat pertama. Dengan demikian, pada kriteria L dalam
metode CAN SLIM, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk telah memenuhi syarat, karena BRI
menjadi leader dari perusahaan lain dalam industri yang sejenis. Maka, untuk kriteria L
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mendapatkan bobot 8,25%.
Institutional Sponsorship
Pada kriteria I dalam metode CAN SLIM, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sudah
memenuhi syarat kriteria I, karena investor yang menjadi pemegang saham dalam
saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk terdapat institusi yang menjadi pemegang
saham. Maka, untuk kriteria I PT Bank Rakyat Indonesia Tbk mendapatkan bobot
sebesar 8,25%.
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Market Direction
Gambar 12. Perkembangan Harga Saham

Dapat dilihat, selama lima tahun terakhir perkembangan harga saham PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk terus bergerak naik walaupun ada saat dimana turun. Tren
perkembangan harga saham mengalami kenaikan dan hal tersebut berdampak positif
bagi perseroan. Selain itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan bagian dari
saham LQ45 yang berarti saham BRI merupakan salah satu saham yang terbaik.
Dengan demikian, pada kriteria M dalam metode CAN SLIM, PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk telah memenuhi syarat. Maka, untuk kriteria M PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk mendapatkan bobot sebesar 8,25%.
4.4 PT Bank Mandiri Tbk.
Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program
restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada
bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang
Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dirubah
menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang
tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.
Hasil Analisis CAN SLIM PT Bank Central Asia Tbk.
Current Quarterly Earning per Share (EPS)
Tabel 8. Hasil Perhitungan Peningkatan EPS
BANK

MANDIRI

KUARTAL
Q1

Q2

Q3

Q4

RATA-RATA
PER TAHUN

2012

-10%

13%

21%

26%

13%

2013

26%

16%

15%

17%

19%

2014
2015

15%
4%

15%
3%

13%
1%

9%
2%

13%
3%

TAHUN

RATARATA

12%

Untuk kriteria C PT Bank Mandiri Tbk mendapatkan bobot sebesar 2,06%.
Annual Earning Increase
Tabel 9. Hasil Perhitungan P/E Growth Ratio
BANK

TAHUN

MANDIRI

2012
2013
2014
2015

Q1
0.32
0.24
0.21
0.26

KUARTAL
Q2
Q3
0.08
0.07
0.06
0.06

0.04
0.03
0.03
0.02

Q4

RATARATA

0.02
0.01
0.01
0.01

0.12
0.09
0.08
0.09
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Untuk kriteria A PT Bank Mandiri Tbk mendapatkan bobot sebesar 16,5%. karena pada
kriteria A dalam metode CAN SLIM, PT Bank Mandiri Tbk semuanya telah memenuhi
syarat.
New product or New Management or New Highs
PT Bank Mandiri Tbk menawarkan beragam layanan baru selama periode 2012 hingga
2015 yakni Kartu Mandiri Visa Debit Bisnis, Travel Card SKYZ, E-money Card dan
Program Laku Pandai. Pada kriteria N dalam metode CAN SLIM, PT Bank MandiriTbk
telah memenuhi syarat, karena terdapat pembaharuan produk. Maka, untuk kriteria N
PT Bank Mandiri Tbk mendapatkan bobot 33%.
Supply and Demand
Gambar 13. Volume perdagangan saham PT Mandiri Tbk

Pada kriteria S dalam metode CAN SLIM PT Bank Mandiri Tbk, telah memenuhi syarat
karena telah terjadi penjualan dan secara keseluruhan terlihat meningkat. Maka, untuk
kriteria S PT Bank Mandiri Tbk mendapatkan bobot 8,25%.
Leader or Laggard
Menurut How Money Indonesia dari 10 Bank terbaik di Indonesia untuk tahun 2015,
berdasarkan ukuran laba terbesar dalam triwulan pertama tahun 2015 PT Bank Mandiri
Tbk menduduki peringkat kedua. Dengan demikian, pada kriteria L dalam metode CAN
SLIM, PT Bank Mandiri Tbk tidak memenuhi syarat karena Mandiri belum menjadi
leader dari perusahaan lain dalam industri yang sejenis. Maka, untuk kriteria L PT
Bank Mandiri Tbk tidak mendapatkan bobot.
Institutional Sponsorship
Pada kriteria I dalam metode CAN SLIM, PT Bank Mandiri Tbk sudah memenuhi syarat
kriteria I, karena investor yang menjadi pemegang saham dalam saham PT Mandiri
Tbk terdapat institusi yang menjadi pemegang saham. Maka, untuk kriteria I PT Bank
Mandiri Tbk mendapatkan bobot sebesar 8,25%.
Market Direction
Gambar 14. Perkembangan Harga Saham

Dapat dilihat, selama lima tahun terakhir perkembangan harga saham PT Bank Mandiri
Tbk terus bergerak naik walaupun ada saat dimana turun. Ketika harga saham
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meningkat maka penjualan saham di PT Bank Mandiri Tbk meningkat pula. Dalam
hukum ekonomi, ketika permintaan naik maka harga turut mengikuti naik. Selain itu, PT
Bank Mandiri Tbk merupakan bagian dari saham LQ45 yang berarti saham Mandiri
merupakan salah satu saham yang terbaik. Dengan demikian, pada kriteria M dalam
metode CAN SLIM, PT Bank Mandiri Tbk telah memenuhi syarat. Maka, untuk kriteria
M PT Bank Mandiri Tbk mendapatkan bobot sebesar 8,25%.
Tabel 10. Pembobotan CAN SLIM
KRITERIA
C
A
N
S
L
I
M
TOTAL

BBCA
1.03 %
16.5 %
33 %
8.25 %
8.25 %
67.03 %

BANK
BBNI
BBRI
4.12 %
3.09 %
16.5 %
16.5 %
33 %
33 %
8.25 %
8.25 %
8.25%
8.25 %
8.25 %
8.25 %
8.25 %
78.37% 85.34%

BMRI
2.06 %
16.5 %
33 %
8.25 %
8.25 %
8.25 %
76.31 %

Tabel 11. Maximize Return

MAX RETURN
BCA

0,46

BNI

0,35

BRI

0,64

MANDIRI

0,14

Analisa investasi saham menggunakan metode CAN SLIM menjawab perumusan
masalah penelitian agar dapat memaksimalkan return yang diinginkan. Karena
menurut penelitian CAN SLIM, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk merupakan sarana
investasi saham yang terbaik jika dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis di
industrinya. Dan, dengan menghitung return maksimal yang bisa didapatkan PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk juga menduduki peringkat terbaik karena dapat menghasilkan
return yang paling maksimal jika dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis dalam
industrinya.
V. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab
sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa
berinvestasi dipasar modal, investor tidak langsung begitu saja menanamkan modal
yang dimiliki tetapi harus ada hal yang dipelajari sebelum bertransaksi di pasar
modal karena dalam ekonomi terdapat prinsip High Risk High Return yaitu dimana
resiko besar akan mendapatkan keuntungan yang besar. Saham adalah salah satu
aset keuangan yang termasuk High Risk. Oleh karena itu, diperlukannya analisis
terhadap pilihan saham yang akan dibeli dan juga diperlukan analisis berapa lama
modal kembali dari saham yang dipilih.
Kemudian, setelah diteliti menggunakan metode CAN SLIM keempat
perusahaan sektor perbankan tersebut masih menunjukkan saham yang baik.
Namun, dari keempat saham yang diuji terdapat satu yang terbaik untuk dapat
memaksimalkan return jika berinvestasi. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertahan
menunjukkan menjadi saham yang terbaik ketika diuji menggunakan metode CAN
SLIM, dan ternyata return maksimal yang bisa didapatkan pun yang paling terbaik
diantara objek penelitian lainnya. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjadi yang
terbaik karena dari tujuh kriteria CAN SLIM telah dipenuhi. Dari segi EPS
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mengalami pertumbuhan dengan baik, merupakan satu-satunya bank di Indonesia
yang memiliki satelit, volume perdagangan yang bertahan dengan baik, menjadi
pemimpin bagi perusahaan yang sejenis, dan memiliki trend pasar yang baik karena
tidak naik atau turun terlalu tajam.
SARAN
Berdasarkan keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian ini, terdapat
beberapa saran untuk memperbaiki penelitian serupa dimasa yang akan datang,
yakni :
1. Penelitian dapat menggunakan data primer, guna melengkapi data yang
digunakan dalam penelitian.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya bisa menggunakan
perusahaan sektor perbankan yang go publik, atau bisa perusahaan sektor
perbankan yang terdaftar dalam kompas 100, atau perusahaan non sektor
perbankan, atau yang lainnya.
3. Periode penelitian dapat ditambahkan, menjadi lebih dari empat tahun terakhir.
Agar dapat lebih mengakuratkan penelitian yang dilakukan.
4. Penelitian yang selanjutnya dapat menggunakan beberapa metode analisis
penelitian yang memiliki kriteria anlisis yang sama guna memperoleh hasil
penelitian yang lebih baik.
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