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Abstrak : Investasi didefinisikan sebagai proses penanaman modal yang dilakukan oleh seorang
investor baik investor asing maupun domestik dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan. Investasi merupakan istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat, baik
masyarakat kalangan atas, sedang maupun kalangan bawah. Akan tetapi,
kebanyakan masyarakat memiliki persepsi bahwa menjadi seorang investor haruslah
orang-orang yang memiliki banyak uang khususnya untuk investasi pada
perusahaan-perusahaan besar yang sudah terkenal. Sebenanrnya, persepsi tersebut
dapat diminimalkan dengan mengajak masyarakat untuk melakukan pelatihan
trading online dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa menjadi investor
bukan hanya kalangan masyarakat yang memiliki banyak uang. Saat ini Bursa Efek
Indonesia telah memberikan kemudahan kepada investor dari kalangan menengah
ke bawah untuk dapat berperan sebagai investor. Solusi yang diberikan oleh Bursa
Efek Indonesia diantaranya adalah menurunkan jumlah lembaran saham dalam 1 lot
yaitu 100 lembar. Akhirnya, diharapkan dengan adanya kegiatan pelatihan trading
online ini, dapat menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal.
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1. PENDAHULUAN
Investasi bukan sesuatu hal yang baru dikalangan masyarakat luas dan lazim untuk diketahui
lebih mendalam. Investasi menurut pakar ekonomi dapat didefenisikan sebagai proses penanaman
modal yang dilakukan oleh seorang investor baik investor asing maupun domestic dengan tujuan
untuk mendapatkan keuntungan (Brigham and Houston, 2010). Sedangkan menurut (Anik, 2006)
Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang di miliki pada suatu
perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang akan datang. Dan
investasi saham adalah pemilikan atau pembelian saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan
lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan diluar pendapatan dari
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usaha pokoknya. Keuntungan yang diperoleh seorang investor dalam melakukan investasi saham
dalam bentuk capital gain dan pembagian dividen. Kedua hal ini sama-sama menerima keuntungan
namun yang membedakan adalah periode waktu penerimaannya. Jika investor mengharapkan
investasi jangka panjang maka pendapatan yang diperoleh dibagikan dalam bentuk dividen, namun
jika mengharapkan invetasi jangka pendek maka yang dibutuhkan adalah capital gain (Bambang
Riyanto, 1995).
Dividen merupakan investasi jangka panjang yang dapat diterima dalam satu periode dan
bahkan bisa lebih dari itu tergantung dari kebijakan pemegang saham dominan atau karena
perusahaan memperoleh keuntungan yang kecil dalam periode tersebut. Sedangkan capital gain/loss
adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham. Jika harga jual lebih dibanding dengan harga
beli, maka investor tersebut akan mendapatkan capital gain. Namun sebaliknya, jika harga beli lebih
tinggi dibanding dengan harga jual maka investor tersebut akan mendapatkan capotal loss.
Menjadi investor pemula tidak harus memiliki modal besar untuk melakukan investasi di
Bursa Efeek Indonesia. Sehingga paradigma yang menyatakan bahwa untuk menjadi investor untuk
berinvestasi di BEI harus memiliki modal besar, hal tersebut tidak benar. Kemudahan yang
dimaksud dengan mengurangi jumlah lembaran saham dalam satu slot yaitu 100 lembar dalam satu
slot. Hal ini sangat memberik kemudaha bagi calon investor untuk membeli saham sebaga investasi
pada perusahaan-perusahaan yang akan dituju.
Untuk menjadi seorang investor maka hal yang pertama kita lakukan adalah menghubungi
sekuritas yang terdekat untuk mengaktifkan akun anda untuk dijadikan sebagai media untuk
investasi. Banyak sekuritas untuk menerima calon investor baru untuk dibuatkan akun. Bahkan
kampus telah bekerja sama dengan pihak sekurita untuk membantu masyarakat menjadi seorang
calon investor. Dalam hal ini bahwa tidak perlu susah-susah untuk mencari sekuritas lain untuk
dibuatkan akun trading online silakan berkunjung di galeri investasi Unmuh Ponorogo di Fakultas
Ekonomi untuk segera dibuatkan akun sebagai investor. Galeri investasi
Unmuh Ponorogo Fakultas Ekonomi telah bekerja sama dengan pihak sekuritas untuk membantu
masyarakat ponorogo untuk menjadi seorang investor.
Permasalahan yang terjadi adalah masih banyaknya masyarakat khususnya di kabupaten
Ponorogo yang belum paham dengan investasi saham di Buarsa Efek Indonesia. Hal ini dapat dilihat
dari data Galeri investasi Fakultas Ekonomi yang masih didominasi Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Ponorogo khususnya Fakultas Ekonomi sementara untuk kalangan masyarakat
masih sedikit. Kurang aktifnya masyarakat dalam melakukan investasi disebabkan oleh faktor
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap investasi di Bursa Efek Indonesia. Kegiatan workshop
bertempat di Balai Desa Ngunut kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Meskipun masyarakat di
desa tersebut telah mengenal tentang internet, namun pada kenyataannya mereka belum paham
mengenai trading saham secara online.
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2. METODE PELAKSANAAN
Merujuk pada permasalahan mitra secara belum memiliki pemahaman dan pemikiran
dalam berinvestsi saham di Bursa Efek Indonesia, sehingga peneliti akan melaksanakan workshop
trading online dengan metode pelaksanaan adalah sebagai berikut:
1) Mengundang masyarakat untuk menghadiri acara pelatihan trading online
2) Memberikan konsep dasar mengenai surat-surat berharga yang diperjual belikan di pasar
3) modal. Pada kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar pada peserta yang
mengikuti kegiatan pengabdian, sehingga akan memberi kemudahan ketika menyebut isttilahistilah yang ada pada aplikasi trading online
4) Memberikan latihan langsung pada masyarakat dengan bantuan aplikasi trading online yang
didukung oleh jaringan internet yang memadai. Pada kegiatan ini, saya memberikan latihan
langsung dengan menggunakan aplikasi trading online dengan menjelaskan cara penggunaan
setiap fungsi yang ada diaplikasi.
5) Menjelaskan prosedur bagaimana langkah untuk menjadi seorang investor. Setelah pemaparan
penggunaan aplikasi trading online, memberikan penjelasan langsung akan mudahnya untuk
menjadi investor dengan menjelaskan ssemua langkah-langkah untuk mendaftarakan diri.
6) Mengajak masyarakat untuk menjadi investor yang teladan yang dibekali dengan analisa yang
baik dan sensitif terhadap pergerakan saham
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan workshop yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2019 di balai desa
Ngunut kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo memberikan hasil yang signifikan. Banyak
peserta bertanya kepada narasumber yang merupakan dosen faultas ekonomi Universitas
Muhammadiyah Ponorogo yang juga aktif berinvestasi di Bursa Efek Indonesia terkait materi
yang disampaikan. Satu pemateri menjelaskan terkait pentingnya berinvestasi dan menabung
mulai saat ini. Pemateri yang lain menjelaskan terkait cara melakukan investasi di Bursa Efek
Indonesia. Peserta berasal dari kalangan mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum antusias
mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan ada beberapa peserta yang membuka akun untuk
berinvestasi di bursa Efek Indonesia. Investasi di Bursa Efek Indonesia tidak memerlukan modal
yang besar. Hanya dengan uang kurang dari seratus ribu bisa membeli 1 lot saham untuk investasi
di suatu perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kemampuan masyarakat dalam
berteknologi bisa menjadi modal untuk mengetahui pergerakan harga saham mereka di Bursa Efek
Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mudahnya bertransaksi saham di Bursa Efek
Indonesia.
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4. KESIMPULAN
Memberikan pemahaman tentang trading saham dimasyarakat perlu dilakukan mengingat
dalam melakukan kegiatan trading saham kebutuhan utamanya adalah pengetahuan dan
kemampuan dalam menganalisis pergerakan saham. Dengan pengetahuan dan kemampuan dalam
memilih saham yang memiliki potensi untuk menaikan return maka calon investor tersebut akan
dengan mudah untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh dari hasil tradingnnya.
Aplikasi trading saham perlu diperkenalkan kepada seluruh peserta/masyarakat dengan tujuan
untuk memperkenalkan aplikasi trading dan masing-masing penggunaan atau fungsi dari setiap
menu atau ikon yang ditampilkan dalam aplikasi trading tersebut. Membantu masyarakan dalam
pembuatan akun trading dengan cara pengisian biodata sampai pada pembuatan nomor rekening
lalu akan diproses lebih lanjut oleh kami untuk mengaktifkan akun mereka
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