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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif diskriptif 

yaitu metode yang meneliti suatu objek, atau suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa. Metode diskriptif merupakan 

suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu istem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh Nazir, 2014). Deskriptif 

kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan langsung kepada sumber 

data untuk mendapatkan data yang fakta, akurat dan mendalam. Data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dan mengamati semua 

perilaku dari obyek yang diamati. Karena penelitian ini menggambarkan 

keadaan sebenarnya dari sumber data (Sugiyono, 2012, p. 17). 

 

B. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang 

berbentuk deskriptif yaitu dimana penelitian berusaha mendeskripsikan atau 

mengambarkan tentang kondisi grafik guna menentukan beli dan jual. 

Kemudian dari metode tersebut di komparatifkan atara ke 3 indikator yang 

ada. Sementara berdasarkan cara memperolehnya data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data harga saham pembukaan harian dari periode 

2014 sampai 2016. Data harga saham harian ini di peroleh dari Software 

Host30 (Mirae Asset Sekuritas). 

 

C. Lokasi Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

pengamatan pergerakan harga saham individual saham-saham yang ada
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pada Indeks JII periode 2014 – 2016. Pengamatan dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak (software Host30). Pengamatan dilakukan 

secara online sehingga bisa dilakukan dimana saja. 

D. Populasi dan Sampel  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index selama periode 2014 - 2016. Sedangkan sampel 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan saham dari emiten-emiten yang 

sahamnya tetap terus terdaftar dalam JII selama periode 2014 – 2016. 

Saham-saham yang menjadi sampel penelitian ini yaitu: 

1. SMGR  (Semen Indonesia persero Tbk) 

2. KLBF (Kalbe Farma Tbk) 

3. INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) 

4. INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 

5. AALI  (Astra Agro Lestari Tbk) 

6. ASII (Astra International Tbk) 

7. UNVR (Unilever Indonesia Tbk) 

Alasan memilih saham-saham tersebut adalah: 

1. Karena dari tahun 2014-2016 saham-saham tersebut masih bertahan 

di Jakarta Islamic Indeks. 

2. Karena pada saham-saham yang lainya tidak mampu bertahan 

karena terjadinya evaluasi terhadap komponen indeks yang di 

lakukan setiap 6 bulan sekali. 

 

E. Data dan Sumber Data 

 Penelitian menggunakan data sekunder yaitu mengambil data 

historis harga saham yang terdaftar di JII periode 2014 – 2016 dengan 

menggunakan grafik Candlestick pada Software Host30. Disamping itu 

peneliti juga mencari literatur tentang tentang analisis teknikal dari berbagai 

media. 
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F. Variabel Penelitian  

Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang 

mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen). 

Variabel Independen disebut juga dengan variabel perlakuan, kausa, risiko, 

variabel stimulus, antecedent, variabel pengaruh, treatment, dan variabel 

bebas. Dapat dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel 

lainnya. Variabel Despenden (Variabel Terikat) adalah variabel yang 

dipengaruhi, akibat dari adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel 

terikat karena variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen 

(variabel bebas). Variabel Despenden disebut juga dengan variabel terikat, 

variabel output, Konsekuen, variabel tergantung, kriteria, variabel 

terpengaruh, dan variabel efek. 

 Variable penelitian dalam  terdiri dari variable dependen yaitu gain 

optimal dan syar’i. Variable independen  yaitu stochastic, moving average 

dan macd . 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

 Data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode 

dokumentasi. Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian 

pendahuluan yaitu melakukan studi keputusan dengan mempelajari buku-

buku dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan pokok bahasan dalam 

penelitian ini. Tahap berikutnya adalah mengamati kegiatan perdagangan 

saham dan pergerakannya melalui Software Host30 serta mengumpulkan, 

meneliti dan menganalisis data yang tersedia. Tahap selanjutnya adalah 

penelitian pokok yang digunakan untuk mengumpulkan keseluruhan data 

yang dibutuhkan guna menjawab persoalan penelitian. 

H. Analisis Data 

 Analisa data yaitu melalui cara memeriksa dan meneliti data-data 

untuk menjamin kebenarannya, mengkategorikan dan mengelompokan data 
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tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Dalam penelitian 

ini, teknik analisi data yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1. Input Data 

 Langkah awal dalam teknik analisis data adalah melakukan 

input data. Data yang diinput merupakan grafik pergerakan harga 

saham yang terdaftar dalam indeks JII periode Juli 2014 - 2016. 

Pergerakan harga saham yang diambil sebagai sampel meliputi 

pergerakan harga selama periode 2014 - 2016. Proses input data 

dilakukan dengan bantuan Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas 

(HOST30) proses input data dilakukan secara online. 

 

 

2. Menentukan indikator analisis teknikal 

 Indikator yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu 

moving average, stochastic oscillator dan macd. Semua indikator 

tersebut sudah tersedia di aplikasi Software Mirae Asset Sekuritas 

(HOST30). 

3. Penggunaan Stochastic Oscillator 

Pada tahap ini penggunaan indikator Stochastic Oscillator 

bertujuan untuk mengetahui momen jual dan beli. Pada indikator 

ini dijelaskan juga selama periode tertentu saham termasuk jenuh 

jual (oversold) atau termasuk jenuh beli (overbouht) 

4. Penggunaan Moving average 

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tren saham selama 

periode 2014 - 2016. Pada penelitian ini indikator moving average 

yang digunakan MA 9 dan MA 50. 

5. Penggunaan MACD 

Indikator ini digunakan untuk menunjukan arah tren harga 

saham dan menentukan kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh 

jual (oversold). Garis center line (garis nol sebagai alat untuk 

menginterprestasi arah tren. Jika garis MACD memotong garis 0 
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dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat dan 

sebaliknya. 

6. Analisis Kompararatif 

Pada tahapan ini yaitu membandingkan ke tiga analisis 

teknikal yaitu Stochastic Oscillator, Moving average dan MACD. 

Dan menganalisa dari ketiga metode tersebut guna menentukan 

metode mana yang akan mendapatkan profit optimal dan syar’i
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