
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Investasi merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan modal atau uang yang 

dilakukan pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. 

Investasi dapat dilakukan pada berbagai instrumen dan tempat, salah satunya adalah 

investasi di pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal 

bertindak sebagai penghubung antara para insvestor dengan perusahaan ataupun institusi 

pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham dan 

lainnya. 

 Dewasa ini, berinvestasi didunia saham sudah mulai dilirik dan diminati oleh 

kebanyakan investor di Indonesia mulai dari wirausahawan, profesional, bahkan meluas 

sampai ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Dari yang hanya sekedar mencari 

keberuntungannya, sampai yang benar-benar bekerja fulltime dengan kosentrasi penuh. Hal 

ini sangatlah wajar melihat berinvestasi dalam instrumen saham dapat memperoleh 

“return” (imbal hasil) yang cukup besar, bahkan dalam waktu yang relatif singkat. 

Tentunnya hal ini bisa terjadi apabila para investor selalu mau belajar dan menambah 

pengetahuan dalam hal pasar modal (saham).  

 Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu 

perusahaan. Jika anda membeli saham berarti anda membeli sebagian kepemilikan atas 

perusahaan tersebut. Dan  anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, 

jika perusahaan membukukan keuntungan. Anda juga bisa mengambil keuntungan dari 

naiknya harga saham tersebut dari waktu ke waktu. 

  

 Peningkatan minat dalam berinvestasi saham juga ditunjukan oleh iklim 

perekonomian yang cukup baik. Terlebih lagi di Indonesia merupakan negara berkembang 

yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Hal ini dapat tercermin 

dalam data indeks harga saham gabungan (IHSG) selama beberapa tahun ini yang memiliki 



tren jangka panjang yang dominan positif (bullish). Adannya kemajuan dibidang teknologi 

dan sistem informasi, serta berkembangnya ilmu tentang pasar modal membuat orang juga 

dapat dengan mudah dan cepat dalam mempelajari segala sesuatu yang berkaitan tentang 

pasar modal (saham). 

 Karena berinvestasi saham bisa memperoleh keuntungan yang cukup besar 

puluhan, bahkan ratusan persen dalam waktu yang singkat (sehari, seminggu, sebulan, 

setahun dan tergantung kondisi). Meskipun hasilnya sangat menguntungkan, tidak mudah 

untuk meraihnya. Namun, apabila salah perhitungan mampu membangkrutkan orang 

dalam waktu yang singkat pula. Banyak juga yang kemudian mengalami kekalahan demi 

kekalahan dalam berinvestasi. Maka, di butuhkan analisis sebagai salah satu faktor kunci 

keberhasilan dalam trading. 

 Ada dua macam analisis dalam dunia saham, yaitu analisis fundamental dan 

teknikal. Analisis fundamental adalah analisis mendalam yang menitik beratkan pada 

laporan keuangan dengan melihat sisi: Profitabilitas (laba), Solvability (kewajiban vs aset), 

Liquidity (kemampuan melunasi utang jangka pendek) dan Activity (kelancaran usaha). 

Untuk dapat menganalisis secara fundamental maka kita dituntut untuk akrab dengan 

laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan setiap kuartal dengan melihat dari ke-4 

sudut diatas dan menghitung nilai wajar suatu saham secara laporan keuangan sehingga 

dapat diketahui apakah harga pada saat ini terlalu mahal ataupun terlalu murah secara 

laporan keuangan (Wijaya, 2014). 

 Sedangkan untuk teknikal analisis adalah analisa pergerakan saham melalui data 

histori pembukaan, penutupan, harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan 

suatu saham setiap saat. Dalam menganalisa saham secara teknikal nantinya kita dapat 

melihat dari sudut pandang harga rata-rata, harga terendah maupun tertinggi pada suatu 

masa, target harga berikutnya, likuiditas (banyaknya transaksi saham yang sudah terjadi) 

sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu analisis dalam menentukan nilai jual dan beli 

(Siswoyo, 2013). 

 Saat ini sudah semakin banyak sekuritas-sekuritas bermunculan yang memberikan 

pelayanan prima dalam berinvestasi saham, apalagi didukung dengan adannya teknologi 

internet dan online trading yang semakin canggih, sehingga orang-orang juga semakin 

mudah dalam mengakses data, menganalisa data, serta memperoleh perkembangan 



informasi lain yang berkaitan tentang saham dan data-data perusahaan yang tercatat dalam 

bursa efek. 

 Dalam beberapa dekade terakhir ini, telah lahir dan berkembang sistem kuangan 

dan bisnis yang berbasis ajaran Islam yang dikenal dengan istilah sistem dan keuangan 

bisnis Islam atau sistem keuangan dan bisnis syariah. Sistem ini menjadi alternatif terhadap 

sistem konvensional yang oleh kalangan Muslim dinilai berbasis pada sistem ribawi. 

Sistem keuangan dan bisnis syariah ini berkembang menjadi suatu sistem yang tidak hanya 

dikenal dan dipakai dikalangan lembaga keuangan dan pembisnis bukan Muslim di negara 

yang menjadi pusat keuangan dan bisnis dunia, seperti London, Singapura, dan bahkan 

New York (Khairandy, 2010).  

 Bangkitnya ekonomi Islam dibelahan dunia saat ini, menjadi fenomena yang 

menarik dan menggembirakan bagi umat Islam pada khususnya, serta umat-umat lainya 

yang turut merasakan kemaslahatan dari hasil penerapannya. Praktek kegiatan ekonomi 

konvensional, terutama melalui kegiatan dipasar modal yang mengandung unsur spekulasi 

(gharar) dan menjadikan sistem riba sebagai landasan oprasionalnya, teryata telah menjadi 

hambatan psikologis bagi umat Islam. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah menuntut 

adannya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan syariah 

dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya pasar 

modal syariah. Keberadaa pasar modal syariah diharapkan akan menjadi media alternatif 

berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil (Burhannuddin, 2009). 

 Dalam pandangan syariah, saham pada hakikatnnya merupakan modifikasi sistem 

patungan (persekutuan) modal dan kekayaan, yang dalam istilah fiqh dikenal dengan nama 

syirkah. Pengertian syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

menjalankan usaha tertentu, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, 

sedangkan resiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi yang 

diberikan. 

 Dalam perkembangannya, saham-saham yang sudah masuk pada indeks syariah 

telah berjumlah 30 emiten. Pertumbuhan ini memberikan investor syariah pilihan yang 

lebih leluasa untuk menanamkan modalnya. Pelarangan maysir dan gharar merupakan 

komitmen Islam. Muslim sebagai investor bukan sebagai spekulator. Spekulasi dalam 

investasi memiliki resiko yang besar dan sangat menyerupai perjudian, sehingga 



diharamkan dalam Islam. Untuk menghindari hal tersebut, investasi yang dilakukan wajib 

dianalisis dengan berbagai metode yang ada.  

 Dalam Berinvestasi, harapan utama investor adalah memperoleh keuntungan dari 

transaksi yang dilakukannya. Kerugian dapat terjadi akibat: Pertama, kesalahan memilih 

saham, dimana emiten memiliki performa yang kurang bagus, seperti tidak membukukan 

laba yang diperoleh, sehingga harga saham bergerak turun. Kedua, kesalahan dalam 

memilih waktu, disini sebenarnya investor sudah benar dalam memilih saham syariah, 

namun karena pemilihan waktu yang tidak tepat, yakni saat pasar secara keseluruhan 

sedang bergerak dalam tren turun (misalnnya saat krisis dunia tahun 2008 atau kesalahan 

lainnya). 

 Analisa teknikal merupakan teknik yang menganalisa fluktuasi harga dalam 

rentang waktu tertentu atau dalam hubungannya dengan faktor lain, misalnya volume 

transaksi. Karena itu analisa teknikal banyak menggunakan grafik, sehingga dengan 

penggunaan metode indikator moving average yaitu menghitung pergerakan harga rata-

rata dari suatu rentan waktu tertentu, macd indicator yang menentukn tren harga saham  

dan stochastic oscillator indicator yang menentukan kondisi jenuh beli (overbought) dan 

jenuh jual (oversold). Dari pergerakan tersebut akan terlihat pola tertentu yang dapat 

dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Pada dasarnya 

analisa teknikal digunakan untuk menentukan apakah suatu harga saham sudah overbought 

(jenuh beli) atau oversold (jenuh jual). Maka dari itu dapat memperoleh profit optimal dan 

syar’i dalam investasi jangka panjang dengan menggunakan metode indikator tersebut. 

Pada dasarnya analisis teknikal sangat dibutuhkan guna menentukan kapan harus membeli 

saham dan kapan harus menjualnya. Dengan adanya analisa teknikal bisa mendapatkan 

profit yang optimal dan syar’i juga dapat mengurangi resiko kerugian lebih dalam. 

 Untuk dapat mengetahui pola pergerakan harga dengan mudah, maka data harga 

pada analisis teknikal digambarkan dalam bentuk grafik, antara lain line chart (garis), bar 

chart (batang), dan candle chart (lilin). Grafik line chart memuat data harga penutupan 

saja, namun data ini paling mudah dibaca. Bar chart dan candlestick chart hampir mirip 

karena pada grafik ini memuat harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi dan 

harga terendah. Namun, grafik candlestick lebih mudah dibaca karena menggunakan warna 

juga mampu menampilkan psikologis pasar dengan lebih mudah. 



 Banyak investor menganggap analisa teknikal sebagai suatu metode yang tidak 

memberikan kepastian. Namun demikian, analisa teknikal diterima sebagai metode yang 

logis oleh institusi-institusi pendidikan dan perusahaan-perusahaan pialang saham. Sangat 

jarang suatu investasi dalam ukuran besar dilakukan tanpa melihat aspek teknis ini (Salim, 

2003). 

 Penelitian mengenai saham sebagian besar cenderung tentang analisis fundamental. 

Pada dasarnya analisis teknikal juga sama pentingnya dalam transaksi jual beli di pasar 

modal terlebih untuk para pemula. Masih sedikitnya penelitian tentang analisis teknikal ini 

melatarbelakangi saya untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparatif 

Penggunaan Metode Stochastic, Moving average dan MACD Dalam Mendapatkan 

Keuntungan Optimal dan SYAR’I (Studi Pada Jakarta Islamic Indeks 2014 – 2016) guna 

menentukan posisi jual dan beli saham serta mengetahui keuntungan yang diperoleh 

dengan mengunakan tiap-tiap metode analisis teknikal yang digunakan dan sesuai dengan 

ketentuan syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah dengan 

beberapa pertannyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keandalan metode stochastic dalam pencapaian keuntungan yang optimal 

dan syar’i? 

2. Bagaimana keandalan metode moving average dalam pencapaiyan keuntungan yang 

optimal dan syar’i? 

3. Bagaimana keandalan metode MACD dalam pencapaian keuntungan yang optimal 

dan syar’i? 

4. Bagaimana perbandingan tiga metode stochastic, moving average dan MACD dalam 

upaya mendapatkan keuntungan yang optimal dan syar’i? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah yang di rumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis keandalan metode stochastic dalam pencapaian keuntungan 

yang optimal dan syar’i. 



2. Untuk menganalisis keandalan metode moving average dalam pencapaian 

keuntungan yang optimal dan syar’i. 

3. Untuk menganalisa keandalan metode macd dalam pencapaian keuntungan yang 

optimal dan syar’i. 

4. Untuk perbandingan tiga metode stochastic, moving average dan macd dalam 

upaya mendapatkan keuntungan yang optimal dan syar’i. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan 

kontribusi sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin 

berinvestasi pada pasar modal, dimana saja, dan kapan saja, maka analisis teknikal 

dapat dijadikan salah satu panduan, sehingga diharapkan memberikan waktu yang 

tepat dalam memutuskan untuk menjual atau membeli saham guna mendapat gain 

yang optimal. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan meningkatkan 

pengetahuan tentang analisis teknikal. Bagi siapa saja yang hendak berinvestasi, 

baik pada saham, emas, minyak, valuta asing, serta berbagai macam komoditas lain 

yang hargannya naik turun, maka metode analisis teknikal dapat mereka terapkan 

untuk memprediksi pergerakan harga selanjutnya, berdasarkan data historis yang 

pernah ada. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif bagi siapa saja agar dapat 

mengetahui lebih lanjut mengenai analisis teknikal dan memahami cara kerja 

metode analisis teknikal dalam memprediksi pergerakan harga saham guna 

mendapatkan profit optimal dan syar’i. 

 b.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan metode 

analisis teknikal. Dengan adannya metode analisis teknikal ini, maka efek spekulasi 

saat trading saham di Bursa Efek dapat diminimalkan. 

 



 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu BAB I 

pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telah pustaka dan sistematika penulisan.  

Pembahasan selanjutnya yaitu BAB II landasan teori dimana bab ini penulis 

mendiskripsikan secara komprehensif mengenai pasar modal, saham dan metode 

penggunaan indikator. Dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti, seperti metode stochastic, moving average dan macd.  

Pembahasan selanjutnya memasuki BAB III metode penelitian pada bab ini peneliti 

akan menguraikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu pelaksanan penelitian, objek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

Masuk pada pembahasan BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yang membahas 

mengenai analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, peneliti akan mencoba 

menguraikan data yang didapat dari grafik saham dan metode penggunaan indikator untuk 

mengetahui keadalan setiap indikator dalam memperoleh keuntungan yang optimal dan 

syar’i.  

Pada bagian terahir adalah BAB V penutup yang merupakan bagian ahir dari 

penulisan penelitian ini. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran yang berasal 

dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek dan 

tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.  

 

 


