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Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa bimbingan teknis yang bertujuan 
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan berbasis IPTEK, meningkatkan motivasi dan 
minat berinvestasi untuk investor pemula di Kota Jayapura. Bimbingan teknis ini diharapkan 
dapat memberikan kemudahan bagi investor pemula dalam melakukan pemilihan saham. 
Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini berupa ceramah dan demonstrasi yang disertai 
tanya jawab melalui media zoom dengan peserta dikarenakan adanya PPKM. Kendala yang 
dihadapi para investor pemula adalah sulitnya memilih saham yang bagus dan murah 
sehingga hanya “ikut-ikut” dalam melakukan investasi tanpa melakukan analisis terlebih 
dahulu. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan bimtek ini adalah investor pemula dapat 
memperoleh pengetahuan dalam penggunaan platform yahoo finance untuk melakukan 
pemilihan saham yang bagus dan murah menggunakan rasio keuangan. 
 
Kata Kunci: Analisis fundamental; Investasi; Investor pemula; Platform Keuangan 
 
Abstrack: Community service activities in the form of technical guidance aimed at increasing knowledge 
and skills based on science and technology, increasing motivation and interest in investing for novice 
investors in Jayapura City. This technical guidance to expected to make it easier for novice investors to 
make stock selections. The method used in this service is in the form of lectures and demonstrations 
accompanied by questions and answers via zoom media with participants due to PPKM. The obstacle 
faced by novice investors is that it is difficult to choose good and cheap stocks so that they only "go along" 
in investing without doing an analysis first. The benefit of this technical guidance activity is that novice 
investors can gain knowledge in using the yahoo finance platform to make better and cheap stock 
selections using financial ratios. 
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1. Pendahuluan  

Pemerintah melalui melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) mendorong agar masyarakat 
tidak semata menabung, namun berinvestasi dalam jangka panjang termasuk di 
kalangan generasi milenial seperti mahasiswa. Dengan begitu, mengubah dari saving 
society menjadi investment society (Yusuf, 2019). Pemahaman investment society sangat 
diperlukan dengan cara sosialisasi secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai 
pihak agar pemahaman tentang literasi pasar modal kepada masyarakat dapat terus 
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berkembang yaitu dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa investasi di 
pasar modal itu mudah, terencana, dan murah. Sementara, sampai saat ini masih 
banyak masyarakat Indonesia yang menilai bahwa investasi di pasar modal 
merupakan sesuatu hal yang rumit, berisiko, dan mahal. Selain itu penggalakkan 
kampanye “YUK NABUNG SAHAM” dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran 
dan menarik minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi baik investasi saham 
dilakukan secara rutin dan berkala.  

Perguruan tinggi adalah sasaran bagi kampanye “Yuk Nabung Saham”. Hal ini 
dikarenakan pemerintah mengharapkan kalangan akademisi dapat menjadi pelopor 
dalam mencetak generasi yang paham mengenai literasi investasi saham. Melalui 
kampanye tersebut tersebut diharapkan dapat mengedukasi dan meningkatkan 
pemahaman literasi investasi pasar modal sehingga mahasiswa mempunyai minat 
untuk berinvestasi saham. 

Pasar Modal merupakan tempat diperjual-belikan instrumen yang bersifat jangka 
panjang, instrumen tersebut terdiri dari saham, reksadana, obligasi dan instrumen 
derivatif lainnya. Adanya pasar modal membantu pihak yang memerlukan dana 
(perusahaan) dengan pihak yang mempunyai dana (investor) bertemu untuk memulai 
kegiatan investasi dan bagi kalangan investor, instrumen yang paling populer dipasar 
modal adalah saham. Peningkatan jumlah investor yang terdapat di pasar modal 
untuk instrumen saham, obligasi dan reksadana per tanggal 22 Februari 2021 
berjumlah 4,4 juta dengan jumlah investor saham sebanyak 2,01 juta 
(investasi.kontan.co.id, 2021), jumlah investor muda berusia dibawah 40 tahun yang 
terdapat di pasar modal mencapai 1.393.014 investor per tanggal 29 Januari 2021 
(Utami, 2021). 

Investor yang terdapat dipasar modal memiliki latar belakang berinvestasi berbeda-
beda serta memiliki jumlah modal yang berbeda pula, ada investor yang berinvestasi 
dengan modal besar dan ada pula investor yang memulai investasi dengan modal 
kecil. Salah satu kendala bagi investor yang baru memulai berinvestasi di pasar modal 
adalah bagaimana cara memilih (screening) saham yang baik berdasarkan fundamental 
diantara banyaknya jumlah emiten (perusahaan) yang telah listing di pasar modal.  
Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh investor untuk dapat memilih perusahaan 
berfundamental baik adalah dengan meminta saran dari broker pada sekuritas 
investor, melakukan pemilihan sendiri berdasarkan indeks-indeks yang telah 
disediakan Bursa Efek Indonesia, dapat pula menggunakan financial home page atau 
aplikasi keuangan. Pemilihan (screening) saham perlu dilakukan oleh investor agar 
terhindar dari saham gorengan yang mengakibatkan kerugian. 

Pilihan menggunakan financial platform salah satunya yaitu yahoo finance dapat 
digunakan oleh newbie dengan modal kecil yang ada di Papua untuk berinvestasi, 
newbie merupakan sebutan yang digunakan oleh para investor yang ada di pasar 
modal untuk para pendatang baru atau para investor pemula/muda. Financial Platform 
membantu meng-screening saham-saham sesuai dengan kriteria fundamental yang 
ditentukan oleh investor, kemudian investor dapat melakukan pemilihan sesuai 
dengan karakter masing-masing investor serta bagaimana prospek masa depan yang 
dimiliki oleh perusahaan tersebut dilihat berdasarkan keadaan external perusahaan. 
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1.1. Permasalahan Mitra 

Dari uraian pendahuluan di atas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang 
menjadi dasar kegiatan pengabdian masyarakat ini perlu untuk dilaksanakan, yaitu 
diantaranya: 

• Perlunya pengenalan dan bimbingan teknis Platform trading yahoo finance untuk 
meningkatkan kompetensi pemilihan saham berfundamental baik bagi para 
investor pemula (newbie) di Kota Jayapura. 

• Perlunya pengenalan dan bimbingan teknis Platform trading yahoo finance untuk 
meningkatkan motivasi pemilihan saham berfundamental baik bagi para investor 
pemula (newbie) di Kota Jayapura. 

• Platform trading yahoo finance diperlukan untuk meningkatkan minat investasi 
saham bagi para investor pemula (newbie) di Kota Jayapura. 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari kegiatan Bimtek ini adalah: 

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Investor Pemula (newbie) di 
Kota Jayapura dalam penggunaan Platform yahoo finance untuk keperluan pemilihan 
saham berfundamental baik. 

• Meningkatkan motivasi para Investor Pemula/Muda (newbie) di Kota Jayapura 
dalam penggunaan Platform yahoo finance untuk keperluan pemilihan saham 
berfundamental baik. 

• Meningkatkan minat berinvestasi saham bagi para Investor Pemula (newbie) di Kota 
Jayapura dengan pemanfaatan Platform yahoo finance. 

Manfaat dari diadakanya kegiatan Bimtek ini adalah: 

• Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK oleh para Investor 
Pemula (newbie) di Kota Jayapura dalam pemanfaatan/penggunaan platform yahoo 
finance untuk keperluan pemilihan saham berfundamental baik. 

• Meningkatnya Motivasi para Investor Pemula (newbie) di Kota Jayapura dalam 
penggunaan Aplikasi/Platform yahoo finance untuk keperluan pemilihan saham 
berfundamental baik. 

• Meningkatnya minat berinvestasi saham bagi para Investor Pemula (newbie) di Kota 
Jayapura dengan pemanfaatan home page pemilihan saham berlatar teknologi 
informasi berupa Platform yahoo finance. 

 

2. Metode Penelitian 

2.1. Keterkaitan 

Pemilihan saham yang baik dan sehat merupakan keharusan bagi seorang investor, 
pemilihan dapat dilakukan dengan melihat fundamental suatu perusahaan yang 
dilihat berdasarkan rasio-rasio yang ada dalam laporan keuangan yang diterbitkan 
pihak perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan perusahaan, investor dapat 
mengetahui kondisi perusahaan dan prospek perusahaan dimasa depan. 

Investor yang ada di pasar modal terdiri dari investor yang expert dan investor 
pendatang baru/ pemula, dalam pasar modal sebutan untuk investor pendatang 
baru/pemula adalah newbie, dimana seringkali para newbie mengalami kesulitan dalam 
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menentukan perusahaan yang memiliki fundamental yang baik dan prospek bisnis 
bagus karena jumlah perusahaan yang listing di bursa efek indonesia cukup banyak 
sehingga berakibat mereka hanya “ikut-ikut” membeli saham dan berujung 
mengalami kerugian dikarenakan harga saham yang “nyangkut”. 

Sosialisasi pemilihan saham menggunakan platform yahoo finance bagi newbie di Papua 
di harapkan dapat membantu para newbie dalam memilih saham perusahaan 
berdasarkan fundamental serta mengurangi dampak kerugian yang diakibatkan salah 
memilih saham perusahaan karena “ikut-ikutan”. 

2.2. Kendala dan Pemecahan Masalah 

Menyadari akan berbagai resiko/kendala yang sewaktu-waktu dapat menghambat 
pelaksanaan kegiatan Bimtek ini, sehingga dipersiapkan langkah-langkah atisipatif 
sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Pemecahan Masalah 

 

No Resiko Langkah Antisipatif 

1 
(i) Bimtek tidak dihadiri 

orang yang tepat. 

(i) Mengirimkan pemberitahuan dan undangan jauh-jauh 
hari; 

(ii) Mengkonfirmasi kehadiran peserta dan menekankan 
kalau kehadiran tidak bisa diwakilkan. 

2 

(i) Momentum pelaksanaan 
terhambat dan terlambat 
dikarenakan pembatasan 
interaksi sosial dimasa 
Pandemi Covid-19. 

(i) Mempersiapkan penyelenggaraan Bimtek dan 
Sosialisasi secara Teleconfrence melalui Aplikasi Zoom; 

(ii) Melaksanakan komunikasi intensif dengan para 
peserta dan pihak-pihak terlibat untuk membicarakan 
setiap perubahan jadwal pelaksanaan. 

 

2.3. Luaran yang Diharapkan 

Adapun Luaran (Output) yang diharapkan dapat tercapai melalui kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini, adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Luaran Kegiatan 

 

No 
Indikator 

Keberhasilan 
Deskripsi 

1 

(i) Luaran (output) 
hasil Pengabdian 
kepada 
Masyarakat. 

(i) Meningkatnya kompetensi para peserta investor pemula 
berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam 
pemanfaatan penggunaan platform yahoo finance untuk 
pemilihan saham berfundamental baik; 

(ii) Meningkatnya motivasi dan minat para peserta investor 
pemula dalam melakukan investasi di pasar modal dengan 
menggunakan platform yahoo finance yang membantu para 
investor muda/pemula (newbie) dalam pemilihan saham 
berfundamental baik; 

(iii) Hasil pengabdian ini akan dipublikasikan dalam jurnal 
ilmiah pengabdian masyarakat yang terakreditasi. 
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2.4. Komunitas Sasaran 

Sasaran dari Bimbingan Teknis ini adalah para investor pemula/muda (newbie) yang 
berada di wilayah Kota Jayapura yang ditargetkan sebanyak 50 (lima puluh) orang 
peserta, dengan kriteria peserta diantaranya:  

• Para mahasiswa Investor pemula di Lingkungan Universitas Cenderawasih. 

2.5. Rancangan Evaluasi 

Pada akhir tahapan bimbingan teknis akan dilakukan evaluasi dengan melihat sejauh 
mana para investor pemula yang terlibat dalam kegiatan ini menggunakan platform 
yahoo finance dalam memilih saham-saham yang berfundamental baik sebagai pilihan 
investasi jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1.  Hasil  

Berdasarkan hasil pengabdian bimbingan teknis penggunaan platform trading yahoo 
finance untuk pemilihan saham bagi investor pemula (newbie) di Kota Jayapura 
diperoleh bahwa mayoritas dari peserta bimbingan teknis merupakan calon investor 
dan belum pernah mendengar serta mempergunakan fitur-fitur platform yahoo finance 
untuk menganalisis saham-saham perusahaan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan 
secara daring menggunakan aplikasi zoom dengan memberikan pemberitahuan dalam 
bentuk flyer kepada sasaran kegiatan. 

 

 

Gambar 1. Flyer dan Background Zoom 

 

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah bimbingan teknis secara 
singkat mengenai cara memilih saham berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sering 
digunakan oleh para investor untuk memperoleh saham perusahaan yang bagus dan 
murah dengan memakai fitur Tab Screener yang terdapat pada platform yahoo finance. 
Pelatihan dimulai dengan memperkenal kan apa itu saham  dan pasar modal melalui 
video dan power point. 
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Gambar 2. Pembukaan PKM 

 

Pada proses pengabdian terjadi dialog dua arah antara yang cukup aktif dimana salah 
satu peserta bimbingan teknis merupakan investor muda (newbie) tetapi belum pernah 
mendengar dan menggunakan platform yahoo finance. Dalam pemilihan saham yang 
dilakukan oleh newbie yaitu dengan mendengar saran yang diberikan oleh broker dari 
perusahaan sekuritas sehingga saham yang dimiliki merupakan saham yang bagus 
tetapi cukup mahal untuk mahasiswa dan pada awal mengenal saham, dalam 
pemilihannya hanya mengikuti para influencer tanpa melakukan analisis pribadi 
terlebih dahulu. 

 

  

Gambar 3. Penyampaian Materi 
 

Pada akhir bimbingan teknis, peserta pelatihan berbagi pengalaman mereka ketika 
pertama kali mengenal saham dan pasar modal, diperoleh pula informasi bahwa 
investor pemula pada saat pertama kali mengenal saham hanya “ikut-ikut” membeli 
saham yang dimiliki oleh teman dan influencer tanpa melakukan analisis terlebih 
dahulu. Sehingga dengan adanya bimbingan teknis ini memberikan informasi, 
pengalaman dan pengetahuan baru bagi para newbie dalam melakukan pemilihan 
saham perusahaan yang bagus dan murah. 

Hasil dari pengabdian berupa modul penggunaan platform trading yahoo finance untuk 
pemilihan saham bagi investor pemula (newbie). 
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Gambar 4. Peserta Bimtek dan Modul  

 

3.2.  Kendala dan Pemecahan 

Dikarenakan jumlah kasus Covid 19 di Kota jayapura terus mengalami peningkatan, 
sehingga disepakati bahwa pengabdian akan dilakukan secara daring menggunakan 
zoom meeting, pemberitahuan tentang adanya bimbingan teknis melalui flyer yang 
disebar ke mahasiswa melalui WA dan Instagram. Kendala lain yang terjadi saat 
pengabdian adalah lambatnya jaringan internet yang membuat para peserta cukup 
menunggu untuk memulai bimbingan teknis, sehingga agar tidak memakan waktu 
diisi dengan sharing pengalaman mengenai investasi saham. 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan  

Peserta yang mengikuti bimbingan teknis memiliki pengetahuan dan keterampilan 

baru dalam pemanfaatan IPTEK melalui platform yahoo finance untuk melakukan 

pemilihan saham. 

 
4.2. Saran 
Berdasarkan hasil pengabdian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

• Melakukan pengabdian mengenai Analisis Fundamental lebih lanjut agar 
pemahaman mengenai rasio perusahaan menjadi lebih baik. 

• Melakukan pengabdian mengenai Analisis Teknikal untuk periode berikutnya. 

• Adanya kegiatan serupa yang berkelanjutan agar pengetahuan dan ketrampilan 
peserta dalam menggunakan platform trading yahoo finance dapat dipraktekkan 
dengan baik. 
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