
 
 
 
ABSTRAKSI 
Investasi adalah salah satu cara memaksimalkan asset yang dimiliki oleh 
investor. Salah satu cara investasi adalah dengan mengalokasikan asset pada 
sekuritas jangka panjang di pasar modal, contohnya yaitu dengan saham. Akan 
tetapi, banyaknya pilihan saham dan banyaknya klasifikasi sektor dalam pasar 
modal menyebabkan para investor harus berhati-hati dalam melakukan analisis 
saham. Analisis saham terdiri dari analisis fundamental dan teknikal yang 
bertujuan untuk memilih saham yang memiliki performa baik dalam 
menghasilkan keuntungan berupa pendapatan (return) dari selisih harga beli dan 
harga jual saham (current yield). 
Selain itu adanya risiko yang mungkin timbul dari kesalahan pemilihan saham 
menyebabkan calon investor berisiko mendapatkan kerugian. Risiko kerugian ini 
dapat di antisipasi dengan melakukan analisis saham dengan metode yang 
tepat, salah satunya adalah dengan Metode CAN SLIMTM. Metode ini merupakan 
sebuah akronim yang memiliki singkatan pada masing-masing hurufnya dan 
merupakan gabungan antara analisis teknikal dan fundamental. C untuk Current 
quarterly earning per share, A untuk Annual earning increases, N untuk New 
product, management or high, S untuk Supply and demand, L untuk Leader or 
laggard, I untuk Institutional sponsorship, dan M untuk Market direction. 
Hasil untuk seleksi metode CAN SLIMTM ini pada saham yang konsisten 
masuk pada daftar Indeks LQ45 periode Februari 2009-Januari 2010 adalah 
terdiri dari enam saham, yaitu: ELSA, INTP, ITMG, PTBA, SMGR dan UNTR. 
Dan kemudian untuk menguji kemampuan saham-saham pilihan metode CAN 
SLIMTM ini dalam menghasilkan return, maka pendapatan saham-saham pilihan 
metode CAN SLIMTM yang telah dibentuk portofolio dibandingan dengan return 
pasar (market return) tahun 2010 sebagai benchmark yang di dapat dari 
pergerakan Indeks LQ-45 pada sepanjang tahun 2010. Hasil penelitian 
menggunakan uji beda dua rata-rata independent t-test menunjukkan bahwa 
portofolio saham metode CAN SLIMTM tidak terbukti memiliki return saham lebih 
baik dibandingkan dengan pendapatan pasar, baik pada data perdagangan 
harian, mingguan maupun bulanan. 
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