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JUARA Para juara lomba Economic Trading Competition yang diselenggarakan oleh 
Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta berfoto bersama usai penyerahan hadiah.

A l Resky dan  Bagus K a lahkan  W a k il Tuan Rum ah
YOGYA, TRIBUN- Dua mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogy- 
karta (FEB UMY) kem bali menorehkan pres
tas i dalam Economic Trading Com petition. 
Mahasiswa yang tergabung dalam  Kelompok 
Studi Pasar Modal (KSPM) tersebut berha
sil meraih juara I dalam  perlombaan yang di
selenggarakan oleh Unversitas Katolik Atma 
Jaya Jakarta pada Jum at (1 7 /1 1 ) kemarin.

Kedua mahasiswa tersebut yakni Al Resky 
(Manajemen 2014) dan Bagus Ardyan Pu
tra (Ilm u Ekonomi 2015). Resky selaku ketua 
tim  mengungkapkan perlombaan ini meru
pakan kom petisi yang kesekian kalinya d iiku ti 
oleh tim  KSPM. Beruntung, dalam  kejuaraan 
kali ini timnya berhasil menjadi juara per
tam a dan mengharumkan nama UMY di kan
cah nasional.

“A lham dulillah kami bisa meraih juara per
tam a dan membawa nama baik UMY di kan
cah nasional,"katanya.

Selama berproses untuk mengikuti perlom
baan ini, Resky mengaku dirinya dan rekannya 
selalu berdiskusi dengan tim  KSPM maupun 
dengan dosen pembimbing. Setelah itu tim  
mengikuti tahapan kualifikasi Online trading 
dengan peserta 30 tim  dari universitas swasta 
maupun negeri dari seluruh tanah air.

Dari jum lah itu, 13 tim  akhirnya lolos ke 
tahapan selanjutnya, yakni presentasi m ateri 
yang diusulkan dalam lom ba. Tim KSPM 
UMY sendiri m ateri presentasi tentang anal
is is salah satu perusahaan yang sedang 
berkembang yaitu PT W askita Karya.

Perusahaan tersebut kam i analisis dengan 
menggunakan analisis top  down (fundamen

ta l) yang mencakup makro ekonomi, analisis 
industri dan analisis perusahaan. Selain itu 
kam i juga menggunakan analisis tekniknal, i 
analisis chart, analisis indikator yang melipu- [ 
ti On Balance Volume (OBV) untuk mengga
bungkan harga dan volum e.

Materi tersebut kemudian dipresentasikan I 
secara medetail dan akhirnya berhasil menjadi ' 
yang terbaik. Tim KSPM berhasil mengalahkan 
wakil dari Unversitas Katolik Atma Jaya Jakarta 
yang hanya meraih juara kedua dan ketiga.

“ Harapan saya untuk kedepannya tim  
KSPM bisa kembali membawa nama baik 
UMY. Untuk para mahasiswa juga agar te tap 
sem angat dalam mengembangkan so ft sk ill 
dan hard sk ill dan yang paling penting banyak 
menabung dengan cara investasi saham dari | 
sekarang juga,” tu tup Resky. (umy.ac.ld)


