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Teman Saham ~ Ebook Review Kuartalan 

E-Book ini kami buat khusus untuk kita yang ingin mengenal lebih jauh mengenai perusahaan yang 

sudah Go-Public . Dimana kita sebagai investornya wajib memiliki dan mengetahui mengenai 

informasi bisnis perusahaan. Kalian tidak perlu membayar E-Book ini , Kalian Hanya Cukup melakukan 

Support di website Teman saham. Dengan Cara Melakukan Klik Iklan setiap Harinya Sebanyak 1X 

setiap hari Atau Minggunya. Tidak perlu kalian mengeluarkan Ongkos yang mahal untuk membaca 

Tulisan – Tulisan kami di Website atau Tulisan Kami dalam E-Book ini .  

Kami akan berusaha memberikan yang terbaik asalkan kalian bisa membantu kami untuk mensupport 

Teman Saham menjadi tambah baik lagi. E-Book ini merupakah Hak Cipta Dari Teman Saham dimana 

jika ada pelanggaran penyalahgunaan Ebook ini. Maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan UU 

yang berlaku di Negara tercinta ini. 

Semua Artikel dan Tulisan kami adalah murni dari review pribadi , Bukan dari afiliasi pihak manapun 

dan bukan ada maksud serta tujuan buruk dari tulisan ini . Kami akan memberikan tulisan – tulisan 

yang Real alias nyata berdasarkan peluang Bisnis perusahaan serta Posisi Laporan keuangan 

perusahana Full Years 2018.  

Terkhususkan untuk Anda para Investor Teman Saham , Kami memberikan Penawaran spesial dimana 

Apabila anda melakukan Donasi Sebesar Rp 50.000 kepada Teman Saham maka kalian Akan 

mendapatkan Bonus OA Account Mirae Asset Sekuritas dengan keringanan Deposit. Jadi bagi rekan  - 

rekan investor yang mensupport kami dengan memberikan Donasi . Akan saya Ajak kalian bergabung 

dalam group Family Teman Saham . Dimana di dalam group tersebut sudah berbeda dari group 

kebanyakan .  

Ahir Kata , Selamat Berinvestasi . Selamat mejadi investor yang Sukses dengan return yang besar. 

 

Salam 

 

 

 

Dears Teman Saham Investor  

 

Terima Kasih Kalian telah mau dan Meluangkan membaca E-Book Review Perusahaan periode Kuartal 

4 atau lebih singkatnya kita Panggil Financial Statatement Full Year 2018. Pada periode ini perusahaan 

akan mengeluarkan tentang kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2018 yang sudah di audit oleh 

auditor independen Eksternal. 
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Menjadi Investor Sejati  

 

Investasi merupakan hal yang paling baik untuk di lakukan. Tidak mengandung unsur spekulasi dan 

ketakutan . karena dimana DSN-MUI telah mengharamkan investasi dengan mode spkeulasi . 

Sebenarnya Spekulasi apa sih ? kenapa bisa sampai mempengaruhi hasil dari investasi kita ?. 

Spekulasi adalah sebuah kegiatan yang hanya berdasarkan Filling, Dimana kita hanya menebak , 

menerka , mengira – ngira atas apa yang akan terjadi nanti. Dengan tingkat Resiko yang lebih besar 

bisa saja Gain yang didapat berbanding terbalik dengan Risknya. Oleh karena itulah kenapa 

berinvestasi dengan Spekulasi diharamkan oleh DSN-MUI.  

Lalu bagaimana kita menjadi Investor yang sukses walaupun kita tidak memiliki pengetahuan 

mendasar mengenai Pasar modal , Laporan keuangan , metode analisa grafik hingga pemahaman 

Ekonomi. Banyak yang bilang jika investasi di pasar modal itu Haram dan memiliki risiko yang sangat 

besar. Namun untuk statemen yang mengatakan jika berinvestasi di pasar modal HARAM adalah salah 

besar. 

Di bursa saham Indonesia atau biasa lebih dikenal dengan Jakarta Stock Exchange . Dimana di bursa 

saham sudah ada yang namanya indeks saham Syaria . Dimana setiap beberapa periode akan di kaji 

ulang oleh OJK & DSN-MUI. Selain Indonesia , Singapore Stock Exchange juga telah menerbitkan 

indeks saham syariah untuk di investasikan. Jadi berinvestasi di saham itu adalah HALAL bagi sistem 

transaksinya yang memenuhi landasan – landasan syariah. 

Menjadi investor sejatinya bukan Cuma menyimpan saham selama 1 – 12 bulan lamanya. Namun kita 

harus benar – benar menginvestasikan dalam waktu yang lama agar mendapatkan keuntungan yang 

besar. Biarkan portofolio investasi anda yang bekerja secara otomatis menghasilkan keuntungan 

besar . Keadaan bursa yang sedang volatile menjadikan sering kali harga saham kapitalis besar 

terdiskon dengan murah. 

Banyak yang mengatakan jika “ Bursa juga memiliki Harbolnas alias Hari Jebol Nasional “ . Dimana kita 

bisa bebas memilih saham yang perusahaannya sudah kita kenal untuk dibeli. Perang dagang antara 

US – CHN menjadikan investor dunia bimbang alias galau, karena sampai sekarang mereka belum 

menemukan titik terang untuk menghentikan perang dagang.  

Jika kita menjadi seorang investor sejati kalian pasti tidak akan perduli mengenai bursa , karena 

panutan kita untuk berinvestasi adalah. Ketika perusahaan mememiliki peluang bagus pasti akan 

banyak diburu oleh orang. Mindset yang di tanamkan kepada investor adalah Merah artinya Beli Hijau 

Artinya Tunggu.  

Menjadi seorang investor perlu memahami mengenai money management , Risk , Plan , Emotional , 

dan Keyakinan. Dimana semua itu bisa membantu kita untuk meracik portofolio investasi yang benar 

– benar kuat dari terpaan badai. Risk menjadi perhatiaan utama kita untuk menghindari kerugian yang 

besar. Karena banyak investor pemula yang mengabaikan unsur ini . Resiko tersebut adalah risiko 

pemilihan kategori saham. Dimana banyak investor pemula yang salah memilih saham untuk di 
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investasikan. Harusnya memilih saham big caps dan Liquid , namun mereka memilih saham Small Caps 

yang non-liquid. Ingat unsur pertama yang harus diperhatikan ketika berinvestasi saham adalah 

Likuiditas saham harus bagus sehingga ketika kita ingin menjual sewaktu – waktu bisa dan tidak 

merugi. 

Lalu simpelnya untuk menjadi seorang investor saham sangatlah mudah , Kalian tidak perlu 

memahami yang namanya “ Bagaimana pencatatan pada Laporan keuangan Dll” . Kalian cukup 

memahami beberapa unsur investasi ala Pemula ini : 

� Kenali Produk Perusahaan 

Mengenali produk perusahaan menjadi salah satu kunci utama untuk berinvestasi. Selain kita 

sudah mengetahui apa yang dijual perusahaan tersebut, Kita pun bisa mengenali pamor dari 

merk perusahaan tersebut. 

� Cukup Lihat Perkembangan Profit 

Dengan kita melihat perkembangan profit , bisanya kita akan mengetahui bahwa perusahaan 

ini memiliki management yang bagus , sehingga dalam beberapa waktu kedepan perusahaan 

ini bisa mengulangi pendapatan yang sama lagi. 

� Cari Bisnis yang Dibutuhakn orang 

Dengan mencari perusahaan yang menyediakan kebutuhan – kebuuhan , atau bisnisnya masih 

akan di butuhkan dalam beberapa waktu kedepan bisa memberikan imbal hasil yang baik. 

Karena dengan bertambahnya manusia akan meningkatkan permintaan atas kebutuhan 

tersebut. 

� Pahami Investor Report 

Dengan kita memahami Investor report yang disediakan oleh software – software sekuritas 

akan membantu kita untuk mengambil tindakan. Investor report berisikan mengenai rasio – 

rasio investasi tentang EPS , DER , ROE , ROA dan lain – lain. 

� Tentukan Titik Beli 

Untuk mengahislkan kegiatan berinvestasi  yang sukses , tentukan titik beli agar kita 

mendapatkan harga yang terbaik. 

Investor hendaklah memiliki nafas kesabaran yang panjang. Karena untuk mencari keuntungan yang 

besar membutuhkan kesabaran tingkat tinggi. 
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Market Outlook  

Prediction By Teman Saham & Other Source 

Write By  : R Nubie  

Key Highlight : 

IHSG 2019 = Mendekati 7000 

Rupiah = IDRUSD akan menguji level 14000 

 

Tahun 2019 bisa jadi dikatakan sebagai tahun membaiknya kinerja IHSG semenjak bulan Februari 2018. 

Walaupun penilai dari sekuritas luar negeri menilai Indeks saat ini berada di Underweigt Oleh Credit 

Suisse. Lalu JP Morga juga mengindikasikan bahwa market indonesia akan bergerak bullish pada bulan 

April atau mendekati pemilu 2019. 

Namun ada hal yang paling mendasar yang menjadikan bursa di berbagai dunia mengalami 

pelambanan. Yang pertama [1] Belum masuknya fase Final perang dagang antara US & China . [2] 

Perlambatan Ekonomi ,  

Pertumbuhan ekonomi indonesia diperkirakan akan berada dalam posisi netral alias stagnan. GDP 

diperkirakan akan berada di sekitaran 5,16%. Harga minyak diperkirakan akan beregerak  melemah 

dan bergerak stagnan di level $76,35 per barelnya. Jika minyak akan bergerak melemah otomatis akan 

bisa memberikan efek baik di dalam ekonomi dalam negeri. Dimana biaya kebutuhan dasar pokok bisa 

mengalami penurunan harga karena Bahan bakar akan mengalami penurunan juga. 

Tingkat inflasi di indonesia juga akan diperkirakan berada di titik 3,21% . dengan prediksi menurunnya 

tingkat inflasi bisa membantu pertumbuhan ekonomi indonesia. Harga kebutuhan pokok bisa 

dipastikan tidak akan mengalami kenaikan signifikan . Karena roda perputaran utama ekonomi di 

indonesia adalah Minyak bumi . Apabila harga minyak mengalami kenaikan biasanya akan berdampak 

kepada harga – harga komoditas yang banyak digunakan warga masyarakat. 

Untuk sektor yang berpeluang mengais keuntungan di tahun 2019 ini adalah sektor CONSUMER , 

RETAIL , PROPERTY , INFRASTRUKTUR , FINANCE . untuk sektor Consumer dalam tahun 2019 ini masih 

akan mendapatkan pendapatan yang baik. Permintaan yang terus meningkat serta menjadi kebutuhan 

utama masyarakat menjadikan sektor consumer sektor yang baik untuk dilirik menjadi racikan 

portofolio investasi. 

Indonesia menjadi negara kedua yang menduduki peringkat konsumsi mie instant terbesar setelah 

negeri china. Berdasarkan data 2017 Indonesia berada di posisi 2 dengan jumlah konsumsi 12,620 

[ Source by instantnoodles] . Selain menjadi konsumen mie instant indonesia juga menjadi konsumen 

rokok terbesar di dunia. Karena hampir 76% laki – laki di indonesia menjadi perokok aktif [ Source By 

Worldbank] dengan begitu dampak bagi saham perusahana produsen rokok seperti GGRM , HMSP , 

WIIM , RMBA masih berpeluang melaju di tahun 2019. 
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Selain dari Sektor rokok, Indonesia menjadi pasar berbagai merk obat – obatan antara lain banyak 

diproduksi oleh PT Sanbe Farma , PT Kimia Farma Tbk , PT Phapros Tbk, PT Kalbe farma Tbk , dan lain 

– lain . KAEF , PEHA dan KLBF masih layak untuk di perhatikan mengingat kebutuhan medikal di 

indonesia masih besar serta penyebaran yang belum merata menjadikan peluang bisnis mereka masih 

bagus. 

Selain dari Consumer tadi lini kedua yang bisa diperhatikan untuk investasi adalah sektor Retail . 

Sektor retail masih sangat menjanjikan dimana gaya kekinian masyarakat indonesia banyak di 

manfaatkan oleh para penyedia bisnis untuk menawarkan produk – produknya. Indonesia dengan 

penduduk terbanyak di dunia menjadi pangsa menjanjikan untuk para retail . Terutama pangsa E-

Commerce & Smartphone . Trend gaul milenial zaman sekarang menjadikan Smartphone dan E-

Commerce menjadi gaya hidup. Smartphone Android tentunya menjadi sasaran utama para produsen 

– produsen handphone. XIAOMI , OPPO , VIVO , REALME , SAMSUNG , LG serta yang baru – baru ini 

masuk kedalam pangsa pasar indonesia HUAWEI . menjadikan pangsa smartphone semakin bergairah. 

Salah satu Retailer PT Erajaya Swasembada Tbk menjadi salah satu lini bisnis yang patut diperhatikan . 

Indonesia menjadi salah satu konsumtor smartphone terbesar. Ditunjukan dengan akses internet yang 

lebih banyak 70% daripada smart device lainnya. 

Selain pangsa Smartphone , dengan semakin banyaknya E-Commerce menjadikan marketplace yang 

sudah berdiri secara offline mau tidak mau harus membentuk inovasi bisnis baru. Ramayana 

Department Store, Matahari Department Store, Ace Hardware , Mitra Adiperkasa harus bisa memulai 

bisnis secara virtual. Ramayana Dengan membuka gerai – gerai Official di E-Commerce terkemuka. 

Matahari dengan Matahari Mall Onlinenya , Ace Hardware dengan Rupa – Rupa dan MAP dengan 

MAPemallnya.  

Dari segi bisnis tersebut mereka berlomba – lomba untuk menghadirkan Platform E-Commerce untuk 

pelanggan setia. Di indonesia sendiri sudah banyak E-Commerce yang berdiri Contohnya Tokopedia , 

Bukalapak , Shoppe , Lazada , JD , Elevenia Dll.  

Mungkin dari sekian banyak prediksi sektor yang akan bagus di tahun 2019 ini , Infrastruktur yang 

paling di tunggu – tunggu. Mengingat semenjak pemerintahan bpk Ir. Jokowi Dodo gencar sekali 

pembangunan infrastruktur dari Ujung sabang hingga merauke. Di tahun 2019 ini masih ada beberapa 

plan untuk Infrastruktur di indonesia antara lain :  

- Jalan baru dengan perkiraan panjang 2,650 Km 

- Jalan Toll dengan panjang 1000 Km 

- Perbaikan jalan kurang lebih 46,770 Km 

- Pembuatan 15 Bandar Baru 

- Pembelian 20 Pesawat perintis 

- Pengembangan bandara untuk Cargo di 6 Lokasi 

- Konstruksi 24  Pelabuhan baru 

- Pembelian 26 kapal Kargo perintis 

- Pembelian 2 Kapal peternakan 

- Konstruksi Rel kreta Api 3,258 Jawa , Sumatra & kalimantan 
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- Konstruksi dermaga kapal ferry di 60 lokasi 

- Pembelian 50 Kapal Ferry Perintis 

[ Source Bappenas ] 

Jadi Prediksi kami mengenai beberapa sektor tersebut cukup sampai disini . Semua analisa 

tersebut murni merupakan karangan kami dan tidak melebih – lebihkan. Jangan jadikan review 

kami ini sebagai acuan utama kalian berinvestasi. 

Indeks saham Akan Bullish ketika mendekati masa Pemilu 

Indeks harga saham gabungan banyak mengalami kenaikan ketika mendekati tahun – tahun politik. 

Dari data yang kami dapatkan bahwa IHSG sejak tahun 2009 menguat [ 86,98 %] 2014 menguat 

[ 22,29% ] ( Source Bursa Efek Indonesia ) . Ini menunjukan pada bulan April nanti apabila persiden 

yang menjadi prediksi investor benar – benar terpilih akan mendorong IHSG ke level tertingginya. 

Namun jika tidak maka bisa saja membawa Indeks berada di posisi pelemahan. 
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Review Emiten berdasarkan Abjad Rilis Laporan Keuangan 25 

Februari 2019 Dan kami sortir berdasarkan Liquiditas saham 

tersebut 
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I 

ADMF ( Adira Dinamika Multi Finance Tbk ) 

Yapp siapa yang tidak mengenal PT Adira . Perusahaan multifinance ini menjadi pelopor 

munculnya perusahaan – perusahaan leasing di indonesia. Salah satu partisipan pasar 

multifinance yang sudah berkutat sejak lama adalah PT Adira ini . Mereka memberikan 

pembiayaan terhadap customer – costumer mereka dengan sistem pembayaran cicilan tiap 

bulannya. 

Sebenarnya pemain dalam multifinance ini sudah banyak dimasuki oleh Bank – Bank 

BUMN serta swasta. Misalnya BCA Finance , BFI Finance ,  BTMU – BRI Finance , CIMB 

Niaga Auto Finance dan lain – lain . Namun berkat kegigihan perusahaan ini dapat bertahan 

hingga sekarang. Apalagi di tahun milenial ini sudah banyak bermunculan Fintech yang 

melakukan pendanaan secara cepat , tepat dan menguntungkan . 

Industri multifinance diprediksi akan tumbuh 6 – 7% dalam tahun 2019 ini . pertumbuhan 

kendaraan yang pesat di Indonesia diprediksi akan berdampak kepada Perusahaan 

Multifinance untuk melakukan pembiayaan kredit.  

Dari data 2017 pertumbuhan kendaraan dari bps .pertumbuhan kendaran sudah menyentuh 

15.493.068 . ini menunjukan bahwa tingkat pembelian kendaraan di indonesia masih 

sangat tinggi.  

Dari laporan Finacial Statement yang di laporkan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 

Laba bersih perusahana tersebut mencapai 1,82 Trilliun . Harga saham ADMF pada 

25/02/2019 pukul 15:57 adalah Rp 10,725 . Peluang bisnis multifinance yang masih 

banyak dibutuhkan oleh masyarakat menjadikan ADMF sebagai salah satu perusahaan 

menjanjikan.  

Price Earning Ratio yang berada di kisaran 5X menjadikan saham ini masih cocok untuk 

di investasikan. Kinerja perusahaan multifinance seperti ADMF akan berjalan baik jika 

regulasi – regulasi mengenai Pembiayaan , Kendaraan dll . DER perusahaan yang berada 

di posisi 3X memberikan warning tersendiri bagi kami. Karena perusahaan yang memiliki 

tingkat rasio hutang lebih dari 2 bagi kami sudah masuk kedalam yellow light. 
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Nilai EPS yang makin meningkat Dari tahun ketahun menjadikan saham multifinance ini 

patut untuk di perhatikan. Dibawah Ini adalah Data EPS yang kami sajikan dari Aplikasi 

OLT Indopremier Sekuritas. 

Source : Indopremier Sekuritas On IPOT Desktop 

Selain acuan EPS kami menilai dari Pendapatan ROE saham ini . ROE Adalah patokan 

25seberapa return yang dihasilkan untuk 1 lembar saham tersebut. ROE yang bagus 

menurut kami adalah bergerak di atas kisaran 10 – 15%. 

 

Source : Indopermier Sekuritas On IPOT Desktop 

0

5

10

15

20

25

30

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

ROE ADMF 5 TAHUN

ROE Dalam %

0

500

1000

1500

2000

2014 2015 2016 2017 2018

Axis Title

EPS ADMF 5 Tahun

EPS Perusahaan



 

 

  10 

 

Teman Saham ~ Ebook Review Kuartalan 

Mungkin jika kalian ingin menjadikan ADMF dalam pilihan investasi bisa di perhatikan 

peluang dan prospek saham ini kedepannya. Revolusi industri 4.0 kemungkinan masih 

menjadi peluru utama di tahun 2019 ini . 
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II 

AUTO ( Astra Autopart Tbk ) 

 

Melihat pertumbuhan kendaraan yang pesar di indonesia. Menjadikan kebutuhan suku cadang 

kendaraan tersebut meningkat pesat. Perusahaan Astra Group ini menjadi distributor utama 

suku cadang Original Astra . Untuk produk Mobil mereka Seperti Toyota Kijang , Avanza , 

Xenia dan lain – lain. Ditambah di tahun 2019 ini ASTRA Group telah meluncurkan beberapa 

varian mobil keluarga baru. Avanza / Xenia Facelift 2019, Rush / Terios dan masih ada lagi. 

Dari data statistik BPS pada kuartal II pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar 18,96 % . Ini 

lebih tinggi dari pada tahun lalu di periode yang sama. Ini menunjukan bahwa kebutuhan 

sparepart kendaraan masih akan banyak di butuhkan . Terutama kendaraan berbahan bakar fosil 

yang setiap hari kita gunakan. 

Walaupun di luaran sana banyak sekali sparepart KW alias bukan original yang banyak 

digunakan untuk mengurangi cost service tersebut. Walaupun banyak yang menggunakan 

sparepart KW , biasanya akan berpengaruh terhadap kinerja mesin dan berbagainya. 

Dari data pertumbuhan kendaraan dan Data produksi kendaraan dalam negeri , Bisa 

mencerminkan bahwa memang sparepart masih dibutuhkan dan tidak bisa dipisahkan oleh 

kendaraan tersebut. 

Astra Autopart selaku unit usaha Astra Group menjadi partisipan bisnis usaha sparepart ini . 

Walaupun diluaran sana ada perusahaan Non-Tbk yang menjadi pesaing usaha mereka. 

Dilihat dari Laporan keuangan audit 2018 . mereka membubuhkan Keuntungan yang bagus. 

Saham yang masih berada di Undervalue menjadikan saham ini masih bisa untuk di masukan 

kedalam komposisi investasi kita. Sektor Trading memang wajib dimasukan kedalam 

portofolio investasi kita. Walaupun komposisinya tidak sebanyak saham – saham kapitalis 

lainnya. 

Harga saham AUTO pada 26/02/19 berada di posisi 1640 pada pukul 11:16. Ini menunjukan 

saham ini masih berada di posisi Undervalue . berdasarkan Analisa OLT Indopremier Sekuritas 

harga saham ini seharusnya berada di kisaran Rp 2.300/lembar . Wah mungkin dalam beberapa 

waktu kemudian saham ini bisa menuju harga tersebut.  

PT Astra Autoparts Juga pernah melaksanakan Stock Split di 24 Juni 2011. Dimana 1 Saham 

lama akan menjadi 5 Saham baru. Lalu bagaimana dengan pencapaian EPS perusahaan ini ? 

apakah dalam beberapa tahun mengalami perkembangan ?. Dari data OLT aplikasi IPOT ini , 

Menunjukan bahwa kinerja perusahaan ada indikasi mengalami sedikit pelambatan . Bisa jadi 

dari keadaan ekonomi atau yang lainnya . Berikut kami sajikan Data EPS perusahaan Ini dalam 

5 Tahun terakhir. 
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Source : Indopremier On IPOT Desktop 

Lalu bagaimana dengan Return investasi kita di saham AUTO ?  

 

Source : Indopremier On IPOT Desktop 

ROE perusahana tersebut mengalami Penurunan dari 8% menuju dibawahnya. Posisi PER 

perusahaan ini berada di 12X dimana ini mengindikasikan jika kita berinvestasi disaham ini 

butuh 12 Tahun untuk menghasilkan return tersebut. 

Nah jika kalian ingin memasukan AUTO dalam portofolio investasinya bisa di cross check 

ulang ya. Karena Jika kalian tak kenal perusahaan yang di investasikan maka Tak sayang 

pula kalian dengan uang yang dimiliki. 
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III 

BMRI ( Bank Mandiri Persero tbk ) 

Emiten selanjutnya adalah BMRI. Atau biasa kita kenal sebagai PT Bank Mandiri ( Persero ) 

Tbk adalah salah satu Bank besar milik pemerintah. Namun dalam waktu dekat BMRI mungkin 

akan diholding dengan Danareksa karena mengikuti kebijakan pemerintahan yang melakukan 

Holding terhadap Unit usaha milik mereka. 

BMRI menjadi pilihan wajib kami selain beberapa bank BUMN nantinya . Selain menjadi 

kebutuhan Keharusan untuk masyarakat , BMRI sendiri merupakan Bank pemerintah yang 

banyak digunakan oleh kalangan corporate selain BNI , BCA maupun yang lainnya. 

Bank mandiri memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh perseroan untuk membayarkan gaji 

karyawan , kredit rumah dan sebagainya. Hal wajib yang menjadi keharusan masyarakat 

indonesia melakukan pembukaan rekening di perusahaan ini menjadi salah satu sumber 

pendapatannya. 

Selain Bank , Mandiri memiliki unit bisnis lain seperti Multifinance yang dikelola oleh mandiri 

Finance. Selain itu Mandiri memiliki anak usaha Mandiri Syariah dimana mereka menyediakan 

dan mendukung untuk di adakannya ekonomi syariah. 

Selain beberapa nama anak usaha tersebut mandiri juga memiliki anak usaha lain yang Join 

venture dengan beberapa perusahaan. Mandiri Taspen , AXA Mandiri Financial Service , AXA 

Mandiri General Insurance , Mandiri In Health , Mandiri Capital , Mandiri Sekuritas , dan 

masih ada beberapa lagi. 

Unit bisnis Mandiri meliputi semua service, Bahkan mereka membuka bebrapa bank di luar 

negeri seperti Eropa Dan malaysia. [ Source Mandiri Official Web ]. Mungkin bagi kalian yang 

memiliki rekening efek di PT Mandiri Sekuritas bisa bersenang hati jika memiliki saham 

Mandiri ini nanti. Karena Unit bisnis tersebut merupakan Anak usaha dari Mandiri yang secara 

tidak langsung menjadi milik kita juga dengan membeli saham Mandiri . 

Tantangan utama bisnis bank di indonesia mungkin adalah Faktor ekonomi. Apabila keadaan 

ekonomi mengalami penurunan atau perlambatan ini bisa berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perseroan. Harga saham Bank mandiri dengan kode BMRI pada 26/02/19 berada di 

posisi 7.175 pada pukul 11:58 WIB. 

Dilihat dari kirja perusahaan BMRI ini mungkin memang bekerja secara konsisten . Ini 

ditunjukan dari data EPS perusahana yang mengalami naik dan turun . Seperti data di bawah 

ini . 
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Source : Indopremier On IPOT Desktop 

 

Memang terlihat bahwa EPS perusahaan yang kurang stabil memberikan informasi dasar 

yaitu buruk untuk di investasikan. Namun berbeda dengan saham perusahaan financial ini 

dimana mau sampai beberapa tahun kedepan masih akan banyak digunakan oleh kita. 

Ditambah pertambahan jumlah penduduk yang makin banyak di setiap tahunnya. 

Harga saham yang masih belum terlalu maham menjadikan BMRI bisa dilirik untuk dijadikan 

saham proteksi . Banyak juga para manager investasi yang menempatkan dana kelolaan untuk 

di investasikan di saham ini. 

Book value saham ini masih berada di kisaran 1,7x dari harga buku perseroan. Yah kalian 

yang mau bisa melakukan analisa lebih dalam untuk menentukan titik beli terbaik di saham 

ini .  
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IV 

BBNI ( Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk ) 

Yess mungkin ini saham BUMN kapitalis sekelas Bank mandiri juga. Bank BNI merupakan 

pioner andalan pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan selain Bank BRI. Bertindak 

sebagai bank negara indonesia. BNI membantu nasabah untuk lebih mudah dalam membayar 

& menerima dari pemerintah. 

BBNI menjadi salah satu bank penyalur Bantun kepada masyarakat indonesia yang 

ekonominya tergolong kurang mampu. Mungkin dulu kita pernah mendengar istilah BLT 

( Bantual Langsung Tunai ) dan sekarang kita juga mengetahui bahwa sekarang pun pemerintah 

masih menyalurkan bantuannya melalui PT Bank Negera Indonesia ini .  

Selain menjadi penyalur bantuan , BNI pun menjadi gerbang pembayaran pemerintah. Seperti 

Pajak dll . Selain menjadi perbankan nasional terbesar BNI juga memiliki beberapa unit usaha 

lain Seperti : BNI Sekuritas , BNI Multifinance , BNI Asset Management , Swadharma Surya 

Finance, BNI Life , BNI Remittance , BNI Syariah . Yah memang kebanyakan bank bumn 

memiliki Anak usaha yang sama guna menunjang bisnis mereka di sektor Finansial. 

Bank BNI dalam beberapa tahun terakhir membubuhkan pendapatan yang cenderung 

meningkat. Peningkatan ini bisa dilihat dari data EPS yang terus bertambah setiap tahun. 

Dimana dari software OLT Indopremier . Pada Laporan Keuangan 2018 Full Year 

membubuhkan Kinerja EPS sebesar 811,63 ini lebih besar dibandingkan EPS tahun lalu yang 

berada di kisaran 736,08.  

Berikut adalah Grafik perkembangan EPS bank BBNI dalam 5 tahun terakhir : 

 

Source : Indopremier On IPOT Desktop 

Selain kinerja yang konsisten , Bank BNI juga belum masuk kategori mahal. Dimana Book 

Value saham ini berada kurang lebih Rp 6000/lembar . Harga saham BBNI pada 26/02/19 

Jam 13:49 berada di kisaran 8,775/lembarnya . Dengan kinerja yang konsisten Saham 

perusahaan ini mungkin dalam beberapa tahun kedepan bisa bersanding dengan harga saham 
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BBCA. Dan untuk lebih jelasnya lagi Teman – teman semua mungkin harus menganalisa 

lebih dalam lagi mengenai perusahaan ini . 
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V 

BBRI ( Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk ) 

 

Bank Rakyat Indonesia , Siapa yang tidak mengetahui salah satu perusahaan Financial yang 

Anak usahanya nanti akan menjadi pemimpin Holding di sektor Keuangan. Perusahaan yang 

sudah dikenal oleh masyarakat perdesaan hingga kepualan menjadikan Bank BRI sangat 

diandalkan oleh banyak orang. 

Menjadi perusahaan Bank dengan memiliki 1 unit satelit yang dinamakan BRISat menjadikan 

industri BRI semakin maju dan menjangkau seluruh penjuru nusantara. Penyaluran kredit 

umkm yang banyak dimanfaatkan masyarakat menjadikan bisnis bank bri ini berguna untuk 

masyarakat luas. Kantor cabang yang tersedia hingga tempat – tempat perdalaman menjadikan 

bank ini sangat banyak digunakan di perdesaan tersebut. Malah brand BRI banyak melekat 

dalah bahasa sehari – hari. 

Baru – baru ini Bank BRI melakukan Pembelian saham PT Danareksa untuk dijadikan unit 

bisnis pasar modal bagi BRI. Di dalam jajaran bisnis perbankan milik BUMN , hanya Bank 

BRI yang tidak memiliki anak usaha sekuritas . Sedangkan BNI , Mandiri sudah memiliki 

bisnis sekuritas sejak lama.  

Sudah 10.646 kantor pelayanan yang tersebar dari Sabang hingga merauke. Selain menjadi 

Bank tertua di indonesia, Bank mandiri juga memiliki beberapa anak usaha yang menjadi 

penyumbang pendapatan bagi induknya . Perusahaan tersebut Antara lain  : Bank Rakyat 

Indonesia Agroniaga, BRI life , BRI Syariah , BRI Finance , Danareksa , dan BRI Remittance. 

Secara Historis memang Bank BRI konsisten mencetak laba sejak Stock Split maupun sebelum 

stock split. Banyak yang menjadikan saham BBRI sebagi salah satu saham pilihan investasi . 

Ketika masa perang dagang dimana indeks bergerak cenderung melemah. Saham BBRI 

melemah hingga menyentuh titik 2900 /lembarnya. Namun sejak adanya kepastian perang 

dagang antara US & China banyak saham – saham perbankan di indonesia yang mulai reborn. 

Terutama saham BBRI ini yang bergerak hampir di titik Rp 4000/lembarnya. 

Perkembangan profit BRI sebelum dan sesudah stock Split masih memberikan kinerja yang 

baik. Walaupun tidak lompat – lompat seperti perbankan lainnya. EPS bank BRI Sebelum 

Stock Split adalah seperti ini  
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Source : Indopremier On IPOT Desktop 

Memang perkembangan yang tidak terlalu tinggi jika digambarkan menggunakan EPS ini . 

Bank pencetak Profit yang konssisten ini masih bagus untuk dijadikan pilihan insvestasi. 

Karena setelah Stocksplit pun bank BRI masih semangat untuk mencetak laba lebih dari 

tahun sebelumnya. Berikut adalah gambaran EPS Bank BRI dalam 2 tahun terakhir  

 

Source : Indopremier On IPOT Desktop 

Posisi harga saham BBRI sekarang berada di level 3,940 / lembarnya pada 26/02/19 Pukul 

15:43 WIB. Pertumbuhan profit yang konsisten menjadikan saham Bank BRI ini masih layak 

untuk di jadikan portofolio Investasi kita. 
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VI 

BJTM ( Bank Pembangunan Jawa Timur ) 

Salah satu perusahaan finansial yang menurut kami layak untuk di lirik adalah Bank Jatim . 

Perusahaan yang rajin membagikan Deviden ini menurut kami masih cocok untuk di 

perhitungkan.  

Spesialis pembagi deviden di Awal tahun , menjadikan saham BJTM ini banyak di buru oleh 

pencari deviden perusahaan. Dalam beberapa waktu terakhir BJTM konsisten melakukan 

pembagian deviden kepada investornya. Pada 2017 kemarin BJTM membagikan deviden 

sebesar 43,64 per lembarnya. Namun di tahun 2018 ini BJTM hanya membagikan Rp 44,1 

per lembarnya. Memang kenaikan Deviden perusahaan ini tidak terlalu naik signifikan . 

Hanya saja bank sekelas Daerah sudah mampu membagikan Deviden yang sudah bisa 

dibilang cukup . Dan berikut adalah Grafik Deviden bank BJTM dalam 5 tahun terakhir : 

 

Source : RTI Bisnis On Android App 

Terlihat dari tahun ke tahun data deviden Bank Jatim meningkat walaupun tidak signigifikan. 

Sebagai bank milik pemerintah daerah tentunya bank ini akan digunakan untuk keperluan – 

keperluan pemerintahan jawa timur. Dari pembayaran  gaji pagawai negeri hingga 

sebagainya. 

Pada perdagangan hari ini tadi BJTM ditutup pada harga Rp 720/lembarnya . Biasanya jika 

bank BJTM membagikan deviden dimana mendekati tanggal recording harga saham akan 
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bergerak melambung. Berdasarkan pengalaman kami di tahun 2017. Harga saham BJTM bisa 

menembus hingga 800/lembarnya. 

Dilihat dari Perkembangan EPS pun sejalan dengan deviden yang ada.  

 

Source : Indopremier On IPOTStock 

Mungkin untuk kalian yang mau menjadikan BJTM sebagai portofolio investasi bisa 

membelinya setelah mereka membagikan Deviden pada tahun ini . Karena setelah pembagian 

deviden saham BJTM biasanya akan bergerak dalam rentan dibawah 700 perlembarnya. 
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Yah mungkin sampai disini E-Book Edisi 1 kami semoga setelah semua Laporan keuangan 

dirilis bisa kembali menulis E-Book ini. Semua data yang kami tulis merupakan karya kami 

pribadi. Jika ada kesalahan dalam penulisan atau ada sedikit kesalahan data kami memohon 

maaf yang sebesar – besarnya.  

Sedikit Mengenali Teman Saham . Siapakah sebenarnya Teman Saham ?. 

Teman Saham adalah sebuah komunitas investor yang didirikan untuk mewadahi teman – 

teman investor pemula di indonesia. Tujuan utama kami adalah Investasi untuk mendapatkan 

Capital Gain & Deviden. Berinvestasi dengan santai Nyaman adalah acuan kami karena Kami 

percaya bahwa “ Biarkan Portofolio yang bekerja bukan Tangan & Pikiran kita yang bekerja 

“ . 

E-Book yang kami tulis ini adalah Edisi pertama semenjak teman saham berdiri. Semua saham 

– saham yang kami pilih adalah saham yang memiliki kinerja & peluang yang masih bagus 

dalam beberapa tahun kedepan. Market outlook yang kami jadikan Awalan E-Book ini adalah 

rangkuman dari berbagai sumber yang telah mempublish data mereka di internet. Sampai saat 

buku ini kami publish baru sekitar 42 Perusahan yang sudah mempublish Laporan keuangan 

mereka. 

Jadi semoga dengan adanya E-Book dari kami kalian bisa memilih mana saham yang cocok 

untuk di investasikan . Sebagai investor jangan tergiur untuk membeli saham yang harganya 

suka berlari – larian karena sangat berbahaya jika dijadikan saham jangka panjang. 

Simpel kata , Sukses semua dan Semoga kegiatan investasi bisa terlaksanakan Dengan Baik 

dan tidak ada halangan yang melintang. Salam Profit ! 

 

Telegram Channel : https://t.me/sahamanda 

Website : https://temansaham.id 

Contact Us : Info@temansaham.id 
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