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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Jakarta Islamic Index (JII)  dan Pergerakan Arah 

Tren 

1. JII (Jakarta Islamic Index) 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat beberapa jenis 

indeks. Namun diantara Indeks tersebut yang beroprasi berdasarkan 

prinsip syariah hanya Jakarta Islamic Index (JII). JII dibentuk dari 

hasil kerjasama antara PT BEI (saat itu bursa Bursa Efek Jakarta) 

dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII 

beroprasi sejak tanggal 3 juli 2000 dan menggunakan tahun 1 

Januari 1995 sebagai base date (dengan nilai 100). Tujuan 

pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan Investor 

agar melakukan Investasi pada saham berbasis syariah dan 

memberikan manfaat keuntungan bagi pemodal yang berinvestasi di 

bursa efek. 

JII merupakan indeks saham di Indonesia yang menghitung 

indeks harga rata-rata saham untuk jenis kegiatan usaha yang 

memenuhi kreteria saham Syariah. Dikatakan demikian karena 

saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang 

kegiatan usahannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. 

Berdasarkan fatwa No.40 /DSN-MUI/x/2003 tentang pasar modal 

dan pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar 

modal, menetapkan bahwa kreteria kegiatan usaha yang 

bertentangan dengan ketentuan/ prinsip syariah ialah: 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang.
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b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan 

asuransi konvensional. 

c. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang 

merusak moral dan bersifat mudarat 

d. Produsen, distributor, serta pedagang makanan minuman yang haram. 

e. Melakukan Investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi 

(nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih 

dominan dari modalnya. 

Kemudian selain dari segi kegiatan usaha, kreteria perusahan juga di 

tentukan oleh indeks: (a) Kapitalisasi (market capitalization) dari saham dimana JII 

menggunakan rata-rata harian perdagangan regular saham di bursa selama satu 

tahun.  

Dari Kreteria tersebut, saham-saham yang dipilih untuk dapat masuk 

kedalam indeks syariah ialah sebagai berikut: 

a. Memiliki kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk 

dalam kapitalisasi besar. 

b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. 

c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisai pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.  

d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan regular selama (satu) tahun terakhir. 

e. Evaluasi terhadap komponen indeks dilakukan setiap 6 bulan sekali. 

Perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus 

menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini 

bisnisnya sehingga menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan 

dikeluarkan dari indeks. Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti 

oleh saham emiten lain. Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan 

kepercayaan investor agar melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan 
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memberikan manfaat keuntungan bagi pemodal yang berinvestasi dibursa efek 

(Burhanuddin & S, 2009) 

 

2. Pembentukan Tren  

Berdasarkan arah pergerakannya, pembentukan tren dapat dibagi menjadi 3 

yaitu: 

a. Uptren, artinya harga saham cenderung bergerak naik. Pada kondisi seperti 

ini, sentiment dari kebanyakan investor sedang dalam kondisi yang baik 

atau positif. Maka dari itu dalam kondisi seperti ini sebaiknya investor 

melakukan posisi beli karena keuntungan yang di dapatkan relative lebih 

besar. 

b. Downtren, artinya harga saham cenderung bergerak turun. Jika pasar 

menunjukan downtren, sebaiknya investor melakukan posisi jual atau tidak 

mengambil posisi beli sama sekali sehingga dapat terhindar dari kerugian.  

c. Sideways Tren atau pergerakan harga yang stagnan (hanya naik atau turun 

pada kisaran harga tertentu). Pada kondisi Sideways sebaiknya para investor 

menanti pergerakan tren selanjutnya (Liliana, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Keandalan penggunan Indikator Stochastic Oscillator Dalam Menentukan 

Buy Maupun Sell 

Keadalan indikator stochastic oscillator yaitu guna menentukan kondisi jenuh 

beli (overbought) dan jenuh jual (oversold). Dikatakan jenuh beli (overbought) 
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ketika garis %K dan garis %D saling berpotongan di atas garis 80. Disarankan pada 

saat overbought (jenuh beli) para investor melakukan penjualan saham guna 

mengamankan dana agar meminimalisir kerugian. Dikatakan jenuh jual (oversold) 

ketika garis %K memotong dari atas kebawah garis %D saling berpotongan di 

bawah garis 20. Disarankan pada saat oversold (jenuh jual) para investor 

melakukan pembelian saham karena harga saham pada saat itu bisa di katakana 

murah sehingga momen bagus guna membelinnya. Konfirmasi sinyal beli dan jual 

juga terjadi ketika konfirmasi sinyal beli muncul ketika oscillator dari oversold (di 

bawah 20) naik memotong garis 20 pada kondisi ini menujukan bahwa 

kemungkinan besar arah tren akan berbalik arah menjadi tren naik. Konfirmasi 

sinyal jual muncul ketika oscillator dari overbought (diatas 80) turun memotong 

80, pada kondisi ini arah tren kemungkinan besar akan berbalih arah menjadi tren 

turun. 

 

 

 

 

 

a. Gambaran Penggunaan Keandalan Metode Stocastik Oscillator Pada 

Saham Semen Indonesia (persero) Tbk (SMGR)  
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Selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 januari 2014 sampai 31 desember 

2016 terdapat 9 (sembilan) sinyal beli dan 9 (sembilan) sinyal jual. 

 

      

Gambar 4.1 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Saham   Semen   Indonesia 

(persero) Tbk (SMGR) Tahun 2014 

              Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada indikator stochastic oscillator, terdapat dua garis yaitu %K dan 

%D. Kedua garis ini menandakan harga akan naik atau turun. Apabila kedua 

garis ini berpotongan diatas maka akan terjadi death cross yang bearti harga 

sudah terlalu mahal dan memungkinkan harga akan turun (momen untuk 

mejual saham). Sedangkan, apabila kedua garis tersebut berpotongan di 

bawah maka terjadi golden cross yang bearti harga dianggap murah dan 

kemungkinan harga akan naik (momen untuk membeli saham). Keadaan 

overbought / oversold diperoleh bila garis %K telah memasuki batasan 20 

dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 untuk overbought 

(Raharjo, 2009). Investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 

04- Februari 2014 dengan harga Rp13.500 / lot, karena pada saat itu garis 

%K memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada 
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area itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna 

memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada 

tanggal 17 Februari 2014 dengan harga RP15.000 / lot. Karena garis %K 

menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan 

garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan turun.  

Para Investor dapat membeli saham kembali pada tanggal 28 

Februari 2014 dengan harga Rp14.500 lot. Karena garis keduannya 

menyentuh area 20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross 

yang merupakan sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat 

menjual saham kembali pada tanggal 11 Maret 2014 dengan harga 

Rp15.025 / lot. Kemudian pada tanggal 03- Juli  2014 dapat melakukan 

pembelian kembali dengan harga Rp15.500 / lot, karena pada saat itu garis 

%K memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada 

area itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna 

memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada 

tanggal 17 Juli 2014 dengan harga RP17.000 / lot. 

Dan pada tanggal 10 November 2014 para investor dapat melakukan 

pembelian kembali saham SMGR dengan harga Rp 15.00 / lot. Karena garis 

keduannya menyentuh area 20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda 

golden cross yang merupakan sinyal harga saham akan naik. Dan para 

investor dapat menjual saham kembali pada tanggal 24 November 2014 

dengan harga Rp 16.200. 
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Gambar 4.2 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Saham Semen Indonesia (persero) 

Tbk (SMGR) Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Pada tahun 2015, para investor dapat melakukan pembelian saham 

pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan harga Rp7.700 / lot, karena pada saat 

itu garis %K memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) 

sehingga pada area itu banyak investor yang melakukan pembelian saham 

guna memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada 

tanggal 14 September 2015 dengan harga RP10.000 / lot. Karena garis %K 

menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan 

garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan turun.  
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Para Investor dapat membeli saham kembali pada tanggal 02 

November 2015 dengan harga Rp9.725 / lot. Karena garis keduannya 

menyentuh area 20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross 

yang merupakan sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat 

menjual saham kembali pada tanggal 20 November 2015 dengan harga 

Rp11.500 / lot.  

 

Gambar 

4.3 

Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Saham Semen Indonesia (persero) Tbk 

(SMGR) Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Pada tahun 2016 para investor dapat melakukan pembelian saham 

pada tanggal 25 Mei 2016 dengan harga Rp8.750 / lot, karena pada saat itu 

garis %K memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga 

pada area itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna 

memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada 

tanggal 08 Juni 2016 dengan harga RP9.350 / lot. Karena garis %K 

menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan 

garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan turun.  
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Para Investor dapat membeli saham kembali pada tanggal 15  Juni  

2016 dengan harga Rp8.700 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 

20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 13 Juli 2016 dengan harga Rp9.850 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli. 

Dan pada tanggal 25 November 2016 para investor dapat melakukan 

pembelian kembali saham SMGR dengan harga Rp 8.125 / lot. Karena garis 

keduannya menyentuh area 20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda 

golden cross yang merupakan sinyal harga saham akan naik. Dan para 

investor dapat menjual saham kembali pada tanggal 14 Desember 2016 

dengan harga Rp9.300 / lot. Karena garis stochastic oscillator menyentuh 

area 80 yang menandakan overbought atau jenuh beli 

 

b. Keandalan Metode Stochastic Oscillator Dalam Menentukan Buy 

Maupun Sell Pada Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) 

Gambaran penggunaan metode stocastik oscillator pada saham 

KLBF (Kalbe Farma Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 januari 

2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 11 (sebelas) sinyal beli dan 11 

(sebelas) sinyal jual. 
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Gambar 

4.4 

Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Pasa Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) Tahun 

2014 

 Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Pada indikator stochastic oscillator, terdapat dua garis yaitu %K dan 

%D. Kedua garis ini menandakan harga akan naik atau turun. Apabila kedua 

garis ini berpotongan diatas maka akan terjadi death cross yang bearti harga 

sudah terlalu mahal dan memungkinkan harga akan turun (momen untuk 

mejual saham). Sedangkan, apabila kedua garis tersebut berpotongan di 

bawah maka terjadi golden cross yang bearti harga dianggap murah dan 

kemungkinan harga akan naik (momen untuk membeli saham). Keadaan 

overbought / oversold diperoleh bila garis %K telah memasuki batasan 20 

dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 untuk overbought 

(Raharjo, 2009) 

Pegunaan indikator stochastic oscillator pada saham KLBF (Kalbe 

Faema Tbk) pada tahun 2014, para investor dapat melakukan pembelian 

saham pada tanggal 04 Agustus 2014 dengan harga Rp1.585 / lot, karena 

garis %K dan garis %D memasuki area 20 menandakan oversold (jenuh 

jual) sehingga pada area itu banyak investor yang melakukan pembelian 
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saham guna memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan 

saham pada tanggal 27 Oktober 2014 dengan harga RP 1.700 / lot. Karena 

garis %K dan %D menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah 

terlalu mahal dan garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross 

yang merupakan sinyal harga saham akan turun.  

Sinyal Beli yg kedua muncul pada tanggal 15 Oktober 2014, para 

investor dapat membeli pada tanggal tersebut dengan harga Rp 1.605 / lot. 

Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang menandakan jenuh jual 

dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal harga saham akan naik. 

Dan para investor dapat menjual saham kembali pada tanggal 27 Oktober 

2014 dengan harga Rp1.700 / lot. Karena garis stochastic oscillator 

menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau jenuh beli dan 

terjadinya perpotongan (death cross).  

Dan sinyal beli yang ketiga pada tanggal 11 November 2014, para 

investor dapat membeli pada tanggal tersebut dengan harga Rp 1.666 / lot. 

Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang menandakan jenuh jual 

dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal harga saham akan naik. 

Dan para investor dapat menjual saham kembali pada tanggal 20 Oktober 

2014 dengan harga Rp1.795 / lot. Karena garis stochastic oscillator 

menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau jenuh beli dan 

terjadinya perpotongan (death cross).  
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Gambar 4.5 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Pada Saham KLBF (Kalbe Farma 

Tbk) Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Pada tahun 2015, para investor dapat melakukan pembelian saham 

KLBF (Kalbe Farma Tbk) pada tanggal 19 Januari 2015 dengan harga Rp 

1.785 / lot, karena pada saat itu garis %K memasuki batasan 20 menandakan 

oversold (jenuh jual) sehingga pada area itu banyak investor yang 

melakukan pembelian saham guna memperoleh harga yang murah. Dan 

melakukan penjualan saham pada tanggal 28 Januari 2015 dengan harga 

RP1.185/ lot. Karena garis %K menyentuh area 80 yang menunjukan harga 

saham sudah terlalu mahal dan garis stochastic oscillator saling 

berpotongan death cross yang merupakan sinyal harga saham akan turun.  

Para Investor dapat membeli saham kembali pada tanggal 18 Maret 

2015 dengan harga Rp 1.790/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 

20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 6 April 2015 dengan harga Rp1.865/ lot. Karena garis 
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stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

 

Gambar 4.6 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Pada Saham KLBF (Kalbe Farma 

Tbk) Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada Akhir tahun para investor dapat melakukan pembelian saham 

KLBF (Kalbe Farma Tbk)  pada tanggal 11 Desember 2015 dengan harga 

Rp 1.200 / lot, karena pada saat itu garis %K memasuki batasan 20 

menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada area itu banyak investor 

yang melakukan pembelian saham guna memperoleh harga yang murah. 

Dan melakukan penjualan saham pada tanggal 13 Januari 2016 dengan 

harga RP 1.450/ lot. Karena garis %K menyentuh area 80 yang menunjukan 

harga saham sudah terlalu mahal dan garis stochastic oscillator saling 

berpotongan death cross yang merupakan sinyal harga saham akan turun.  

Para Investor dapat membeli saham kembali pada tanggal 19 

Februari 2016 dengan harga Rp 1.300/ lot. Karena garis keduannya 

menyentuh area 20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross 
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yang merupakan sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat 

menjual saham kembali pada tanggal 10 Maret 2016 dengan harga Rp1.345/ 

lot. Karena garis stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan 

overbought atau jenuh beli.  

Kemudian pada tanggal 28 Maret 2016 dapat melakukan pembelian 

saham KLBF (Kalbe Farma Tbk)  dengan harga Rp 1.285 / lot, karena pada 

saat itu garis %K memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) 

sehingga pada area itu banyak investor yang melakukan pembelian saham 

guna memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada 

tanggal 01 april 2016 dengan harga RP 1.450/ lot. Karena garis %K 

menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan 

garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan turun.  

Para Investor dapat membeli saham kembali pada tanggal 17 Mei 

2016 dengan harga Rp 1.300/ lot. Karena garis keduanya menyentuh area 

20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 3 juni 2016 dengan harga Rp1.470/ lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pada tanggal 27 Juni 2016 dapat membeli saham kembali dengan 

harga Rp 1.380/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 12 juli 2016 dengan harga Rp1.615/ lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli. 

Pembelian terakhir dapat dilakukan pada tanggal 28 November 2016 

dengan harga Rp 1.410/lot dan dijual pada tanggal 13 Desember 2016 

dengan harga Rp 1.575/ lot. 
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c. Penggunaan Metode Stochastic Oscillator Dalam Menentukan Buy 

Maupun Sell Pada Saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan metode stocastik oscillator pada 

saham INTP (Indocement Tinggal Prakasa TBK) selama 3 tahun terhitung 

sejak tanggal 1 januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 11 (sebelas) 

sinyal beli dan 11 (sebelas) sinyal jual. 

 

Gambar 4.7 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Pada Saham INTP (Indocement 

Tunggal Prakasa Tbk) Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Pada indikator stochastic oscillator, terdapat dua garis yaitu %K dan 

%D. Kedua garis ini menandakan harga akan naik atau turun. Apabila kedua 

garis ini berpotongan diatas maka akan terjadi death cross yang bearti harga 

sudah terlalu mahal dan memungkinkan harga akan turun (momen untuk 

mejual saham). Sedangkan, apabila kedua garis tersebut berpotongan di 

bawah maka terjadi golden cross yang bearti harga dianggap murah dan 

kemungkinan harga akan naik (momen untuk membeli saham). Keadaan 

overbought / oversold diperoleh bila garis %K telah memasuki batasan 20 
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dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 untuk overbought 

(Raharjo, 2009).  

 

Pada tahun 2014 para investor dapat melakukan pembelian saham 

pada tanggal 05 Mei 2014 dengan harga Rp21.450 / lot, karena pada saat 

itu garis %K dan %D berpotongan dan memasuki batasan 20 menandakan 

oversold (jenuh jual) sehingga pada area itu banyak investor yang 

melakukan pembelian saham guna memperoleh harga yang murah. Investor  

melakukan penjualan saham pada tanggal 17 Juni 2014 dengan harga 

RP24.575 / lot. Karena garis %K dan %D menyentuh area 80 yang 

menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan garis stochastic oscillator 

saling berpotongan death cross yang merupakan sinyal harga saham akan 

turun.  

Pembelian saham dapat dilakukan kembali pada tanggal 03 Oktober 

2014 dengan harga Rp21.000/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 

20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 03 November 2014 dengan harga Rp24.150 / lot.  
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        Gambar 4.8 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Pada Saham    INTP 

(Indocement Tunggal Prakasa Tbk) Tahun 2015 

   Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Para investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 26 

Maret 2015 dengan harga Rp20.900 / lot, karena pada saat itu garis %K dan 

%D berpotongan dan memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh 

jual) sehingga pada area itu banyak investor yang melakukan pembelian 

saham guna memperoleh harga yang murah. Investor  melakukan penjualan 

saham pada tanggal 10 April 2015 dengan harga RP22.900 / lot. Karena 

garis %K dan %D menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah 

terlalu mahal dan garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross 

yang merupakan sinyal harga saham akan turun.  

 

Pembelian saham yang kedua dapat dilakukan pada tanggal 16 Juni 

2015 dengan harga Rp20.900/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 

20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 
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kembali pada tanggal 24 Juni 2015 dengan harga Rp22.000 / lot. Karena 

garis stochastic oscillator menyentuh area 80 dan terjadi death cross  yang 

menandakan overbought atau jenuh beli.  

Pembelian saham ketiga dapat dilakukan kembali pada tanggal 02 

Oktober 2015 dengan harga Rp16.450/ lot. Karena garis keduannya 

menyentuh area 20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross 

yang merupakan sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat 

menjual saham kembali pada tanggal 26 Oktober 2015 dengan harga 

Rp21.000 / lot. Karena garis stochastic oscillator menyentuh area 80 dan 

terjadi death cross  yang menandakan overbought atau jenuh beli.  
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Gambar 4.9 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Pada Saham INTP (Indocement 

Tunggal Prakasa Tbk) Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Para investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 21 

Januari 2016 dengan harga Rp 19.000 / lot, karena pada saat itu garis %K 

dan %D berpotongan dan memasuki batasan 20 menandakan oversold 

(jenuh jual) sehingga pada area itu banyak investor yang melakukan 

pembelian saham guna memperoleh harga yang murah. Investor  melakukan 

penjualan saham pada tanggal 07 Maret 2016 dengan harga RP 20.400 / lot. 

Karena garis %K dan %D menyentuh area 80 yang menunjukan harga 

saham sudah terlalu mahal dan garis stochastic oscillator saling 

berpotongan death cross yang merupakan sinyal harga saham akan turun.  

 

Pembelian saham yang kedua dapat dilakukan pada tanggal 19 Mei 

2016 dengan harga Rp16.275/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 

20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 12 Juli 2016 dengan harga Rp 17.150 / lot. Karena 
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garis stochastic oscillator menyentuh area 80 dan terjadi death cross  yang 

menandakan overbought atau jenuh beli. 

 

d. Keandalan Metode Stochastic Oscillator Dalam Menentukan Buy 

Maupun Sell Pada Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan metode stocastik oscillator pada 

saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) selama 3 tahun terhitung 

sejak tanggal 1 januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 9 (sembilan) 

sinyal beli dan 9 (sembilan) sinyal jual. 

 

 

 

Gambar 4.10 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Pada Saham INDF (Indofood 

Sukses Makmur Tbk) Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada indicator stochastic oscillator, terdapat dua garis yaitu %K dan 

%D. Kedua garis ini menandakan harga akan naik atau turun. Apabila kedua 

garis ini berpotongan diatas maka akan terjadi death cross yang bearti harga 



 
 

21 
 

sudah terlalu mahal dan memungkinkan harga akan turun (momen untuk 

mejual saham). Sedangkan, apabila kedua garis tersebut berpotongan di 

bawah maka terjadi golden cross yang bearti harga dianggap murah dan 

kemungkinan harga akan naik (momen untuk membeli saham). Keadaan 

overbought / oversold diperoleh bila garis %K telah memasuki batasan 20 

dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 untuk overbought 

(Raharjo, 2009).  Pegunaan indikator stochastic oscillator pada saham 

INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) pada tahun 2014 para investor dapat 

melakukan pembelian saham pada tanggal 27 Februari 2014 dengan harga 

Rp6.925 / lot, karena pada saat itu golden cross garis %K dan %D 

memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada area 

itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna memperoleh 

harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada tanggal 17 Maret 

2014 dengan harga RP7.700 / lot. Karena garis %K dan %D menyentuh area 

80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan garis stochastic 

oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan sinyal harga 

saham akan turun.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 23 Mei 2014 dengan 

harga Rp6.775 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 11 Juni 2014 dengan harga Rp7.075 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Investor membeli Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 

kembali pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan harga Rp7.000 / lot. Karena 

garis keduannya menyentuh area 20 yang menandakan jenuh jual dan ada 

tanda golden cross yang merupakan sinyal harga saham akan naik. Dan para 

investor dapat menjual saham kembali pada tanggal 22 September 2014 

dengan harga Rp7.100 / lot. Karena garis stochastic oscillator menyentuh 

area 80 yang menandakan overbought atau jenuh beli. 
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 Gambar 4.11 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator saham INDF (Indofood 

Sukses Makmur Tbk) tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator stochastic oscillator pada saham INDF 

(Indofood Sukses Makmur Tbk) pada tahun 2014 para investor dapat 

melakukan pembelian saham pada tanggal 18 Desember 2015 dengan harga 

Rp6.325 / lot, karena pada saat itu golden cross garis %K dan %D 

memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada area 

itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna memperoleh 

harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada tanggal 05 

Januari 2015 dengan harga RP7.700 / lot. Karena garis %K dan %D 

menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan 

garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan turun.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan 

harga Rp 4.650/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 
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harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 21 Oktober 2015 dengan harga Rp6.325 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

 

Gambar 4.12 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator saham INDF   (Indofood Sukses 

Makmur Tbk) tahun 2015 

      Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator stochastic oscillator pada saham INDF 

(Indofood Sukses Makmur Tbk) pada tahun 2016  para investor dapat 

melakukan pembelian saham pada tanggal 16 Desember 2015 dengan harga 

Rp4.990 / lot, karena pada saat itu golden cross garis %K dan %D 

memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada area 

itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna memperoleh 

harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada tanggal 14 

Januari 2016 dengan harga RP5.750 / lot. Karena garis %K dan %D 

menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan 

garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan turun.  
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Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 24 Mei 2016 dengan 

harga Rp 6.875/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 07 Juni 2016 dengan harga Rp7.400 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Investor membeli saham kembali pada tanggal 29 Agustus 2016 

dengan harga Rp 7.900/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 

yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 29 September 2016 dengan harga Rp9.050 / lot. 

Karena garis stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan 

overbought atau jenuh beli.  

Pembelian terakhir dilakukan investor pada tanggal 29 November 

2016 dengan harga Rp 7.375/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 

20 yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 13 Desember 2016 dengan harga Rp8.050 / lot. 

Karena garis stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan 

overbought atau jenuh beli.  

 

 

e. Keandalan Metode Stochastic Oscillator Dalam Menentukan Buy 

Maupun Sell Pada Saham AALI (Astra Agro Lestari Tbk). 

Berikut ini gambaran penggunaan metode stocastik oscillator pada 

saham AALI (Astra Sukses Makmur Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak 

tanggal 1 januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 9 (sebelas) sinyal 

beli dan 9 (sembilan) sinyal jual. 
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Gambar 4.13 Penggunaan Indikator Stochastic oscillator Pada Saham AALI (Astra agro 

Lestari Tbk) tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada indikator stochastic oscillator, terdapat dua garis yaitu %K dan 

%D. Kedua garis ini menandakan harga akan naik atau turun. Apabila kedua 

garis ini berpotongan diatas maka akan terjadi death cross yang bearti harga 

sudah terlalu mahal dan memungkinkan harga akan turun (momen untuk 

mejual saham). Sedangkan, apabila kedua garis tersebut berpotongan di 

bawah maka terjadi golden cross yang berarti harga dianggap murah dan 

kemungkinan harga akan naik (momen untuk membeli saham). Keadaan 

overbought / oversold diperoleh bila garis %K telah memasuki batasan 20 

dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 untuk overbought 

(Raharjo, 2009).Para investor dapat melakukan pembelian saham pada 

tanggal 17 Januari 2014 dengan harga Rp21.100 / lot, karena pada saat itu 

garis %K dan %D memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) 

sehingga pada area itu banyak investor yang melakukan pembelian saham 

guna memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada 

tanggal 11 Maret 2014 dengan harga RP 27.000 / lot. Karena garis %K dan 
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%D menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal 

dan garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang 

merupakan sinyal harga saham akan turun.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 09 Juni 2014 dengan 

harga Rp26.950 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 26 Juni 2014 dengan harga Rp28.900 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian selanjutnya terjadi pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan 

harga Rp 19.500/lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 05 November 2014 dengan harga Rp23.200 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  
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Gambar 4.14 Penggunaan Indikator Stochastic oscillator Pada Saham AALI (Astra agro 

Lestari Tbk) tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Para investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 17 

Desember 2014 dengan harga Rp22.550 / lot, karena pada saat itu garis %K 

dan %D memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga 

pada area itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna 

memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada 

tanggal 13 Januari 2015 dengan harga RP25.000 / lot. Karena garis %K dan 

%D menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal 

dan garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang 

merupakan sinyal harga saham akan turun.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 02 Februari 2015 dengan 

harga Rp23.600 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 12 Maret 2015 dengan harga Rp26.200 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 30 April 2015 dengan 

harga Rp19.750 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 21 Mei 2015 dengan harga Rp26.900 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli 

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 22 Juni 2015 dengan 

harga Rp22.850 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 
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pada tanggal 07 Juli 2015 dengan harga Rp25.400 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli. 

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan 

harga Rp15.150 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 05 Oktober 2015 dengan harga Rp19.400 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli. 

 

Gambar 4.15 Penggunaan Indikator Stochastic oscillator Pada Saham AALI (Astra agro 

Lestari Tbk) tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Para investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 30 

Desember 2015 dengan harga Rp15.800 / lot, karena pada saat itu garis %K 

dan %D memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga 

pada area itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna 
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memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada 

tanggal 20 Januari 2016 dengan harga RP17.275 / lot. Karena garis %K dan 

%D menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal 

dan garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang 

merupakan sinyal harga saham akan turun.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 29 Februari 2016 dengan 

harga Rp14.200 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 22 Maret 2016 dengan harga Rp17.825 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian dapat dilakukan kembali pada tanggal 1 juni 2016 

dengan harga Rp13.850 /lot ketika keadaan sudah mencapai jenuh jual dan 

dapat dijual pada tanggal 10 Juni 2016 dengan harga Rp14.450 /lot ketika 

keadaan pasar sudah overbought (jenuh beli). Pada tanggal 27 juni 2016 

kembali terjadi jenuh jual dengan ditandai  kedua garisnnya menyentuh area 

20 dan dapat melakukan pembelian ulang pada tanggal terasebut dengan 

harga Rp 14.100 /lot. Kemudian muncul kembali sinyal jual pada tanggal 

21 Juli 2016 dengan harga Rp 15.600 /lot sehingga dianjurka investor 

menjual sahamnya. 

Keadaan oversold terjadi kembali dan investor disarankan membeli 

saham tersebut pada tanggal 04 November 2016 dengan harga Rp 14.625 

/lot, dan menjual pada tanggal 07 Desember 2016 dengan harga Rp 17.900 

/lot karena pada tanggal tersebut garis %K dan %D menyentuh area 80 yang 

menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan garis stochastic oscillator 

saling berpotongan death cross yang merupakan sinyal harga saham akan 

turun. 
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f. Penggunaan  Indikator Stochastic Oscillator Pada Saham ASSI (Astra 

Internasional Tbk) Tahun 2014 Sampai Tahun 2016 

Berikut ini gambaran penggunaan metode stocastik oscillator pada 

saham ASSI (Astra Internasional Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak 

tanggal 1 januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 11 (sebelas) 

sinyal beli dan 11 (sebelas) sinyal jual. 

 

 Gambar 4.16 Penggunaan Indikator Stochastic oscillator Pada Saham ASII (Astra 

Internasional Tbk) tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada indikator stochastic oscillator, terdapat dua garis yaitu %K dan 

%D. Kedua garis ini menandakan harga akan naik atau turun. Apabila kedua 

garis ini berpotongan diatas maka akan terjadi death cross yang bearti harga 

sudah terlalu mahal dan memungkinkan harga akan turun (momen untuk 

mejual saham). Sedangkan, apabila kedua garis tersebut berpotongan di 

bawah maka terjadi golden cross yang bearti harga dianggap murah dan 

kemungkinan harga akan naik (momen untuk membeli saham). Keadaan 

overbought / oversold diperoleh bila garis %K telah memasuki batasan 20 
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dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 untuk overbought 

(Raharjo, 2009). 

Pegunaan indikator stochastic oscillator pada saham ASSI (Astra 

Internasional Tbk) pada tahun 2014 para investor dapat melakukan 

pembelian saham pada tanggal 05 Februari 2014 dengan harga Rp6.300 / 

lot, karena pada saat itu garis %K  dan  %D terjadi  golden cross  dan 

memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada area 

itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna memperoleh 

harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada tanggal 21 

Februari 2014 dengan harga RP 6.960 / lot. Karena garis %K dan %D 

menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan 

garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan turun.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan 

harga Rp6.350 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 07 November 2014 dengan harga Rp6.950 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  
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    Gambar 4.17 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Pada Saham ASII (Astra 

Internasional Tbk) tahun 2015 

 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30 

 

Para investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 13 

Januari 2015 dengan harga Rp7.050 / lot, karena pada saat itu garis %K  dan  

%D terjadi  golden cross  dan memasuki batasan 20 menandakan oversold 

(jenuh jual) sehingga pada area itu banyak investor yang melakukan 

pembelian saham guna memperoleh harga yang murah. Dan melakukan 

penjualan saham pada tanggal 26 Januari 2015 dengan harga RP 8.100 / lot. 

Karena garis %K dan %D menyentuh area 80 yang menunjukan harga 

saham sudah terlalu mahal dan garis stochastic oscillator saling 

berpotongan death cross yang merupakan sinyal harga saham akan turun.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 09 Februari 2015 dengan 

harga Rp7.575 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 26 februari 2015 dengan harga Rp8.050 / lot. Karena garis 
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stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 02 Oktober 2015 dengan 

harga Rp5.200/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan harga Rp6.700 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan 

harga Rp5.750/ lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 12 November 2015 dengan harga Rp6.775 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

       Gambar 4.18 Penggunaan Indikator Stochastic oscillator Pada Saham ASII (Astra 

Internasional Tbk) tahun 2016 
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Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Para investor dapat melakukan pembelian saham pada tanggal 14 

Januari 2016 dengan harga Rp5.850 / lot, karena pada saat itu garis %K  dan  

%D terjadi  golden cross  dan memasuki batasan 20 menandakan oversold 

(jenuh jual) sehingga pada area itu banyak investor yang melakukan 

pembelian saham guna memperoleh harga yang murah. Dan melakukan 

penjualan saham pada tanggal 01 Februari 2016 dengan harga RP 6.500 / 

lot. Karena garis %K dan %D menyentuh area 80 yang menunjukan harga 

saham sudah terlalu mahal dan garis stochastic oscillator saling 

berpotongan death cross yang merupakan sinyal harga saham akan turun.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 16 Mei 2016 dengan 

harga Rp6.250 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 30 Mei 2016 dengan harga Rp6.700 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 17 Juni 2016 dengan 

harga Rp6.625 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 01 Juli 2016 dengan harga Rp7.450 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian kembali dilakukan pada tanggal 14 September 2016 

dengan harga Rp7.900 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 

yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 23 September 2016 dengan harga Rp8.800 / lot. 
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Karena garis stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan 

overbought atau jenuh beli.  

 

g. Keandalan Metode Stochastic Oscillator Dalam Menentukan Buy 

Maupun Sell Pada Saham UNVR (Unilever Indonesia Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan metode stocastik oscillator pada 

saham UNVR (Unilever Indonesia Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak 

tanggal 1 januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 13 (tiga belas) 

sinyal beli dan 13 (tiga belas) sinyal jual. 

Gambar 4.19 Penggunaan Indikator Stochastic oscillator Pada Saham UNVR (Unilever 

Indonesia Tbk) tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada indikator stochastic oscillator, terdapat dua garis yaitu %K dan 

%D. Kedua garis ini menandakan harga akan naik atau turun. Apabila kedua 

garis ini berpotongan diatas maka akan terjadi death cross yang bearti harga 

sudah terlalu mahal dan memungkinkan harga akan turun (momen untuk 
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mejual saham). Sedangkan, apabila kedua garis tersebut berpotongan di 

bawah maka terjadi golden cross yang bearti harga dianggap murah dan 

kemungkinan harga akan naik (momen untuk membeli saham). Keadaan 

overbought / oversold diperoleh bila garis %K telah memasuki batasan 20 

dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 untuk overbought 

(Raharjo, 2009). Pembelian saham pertama dilakukan pada tanggal 25 

Maret 2014 dengan harga Rp28.125 / lot, karena pada saat itu garis %K dan 

%D memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada 

area itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna 

memperoleh harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada 

tanggal 16 April 2014 dengan harga RP30.900 / lot. Karena garis %K 

menyentuh area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan 

garis stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan turun.  

Pembelian Kedua dilakukan pada tanggal 29 April 2014 dengan 

harga Rp28.575 /lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 19 mei 2014 dengan harga Rp30.800 /lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian Ketiga dilakukan pada tanggal 30 Juni 2014 dengan 

harga Rp29.475 /lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 10 Juli 2014 dengan harga Rp31.200 / lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian Keempat dilakukan pada tanggal 10 November 2014 

dengan harga Rp29.700 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 

yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 
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sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 27 November 2014 dengan harga Rp31.300 /lot. 

Karena garis stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan 

overbought atau jenuh beli.  

 

Gambar 4.20 Penggunaan Indikator Stochastic Oscillator Pada Saham (Unilever Indonesia 

Tbk) tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30 

 

Pembelian saham pertama dilakukan pada tanggal 15 Desember 

2014 dengan harga Rp30.550 / lot, karena pada saat itu garis %K dan %D 

memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada area 

itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna memperoleh 

harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada tanggal 06 

Januari 2015 dengan harga RP32.300 / lot. Karena garis %K menyentuh 

area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan garis 

stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan turun.  
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Pembelian Kedua dilakukan pada tanggal 20 April 2015 dengan 

harga Rp38.400 /lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 28 April 2015 dengan harga Rp42.075 /lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian Ketiga dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2015 dengan 

harga Rp35.000 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 02 September 2015 dengan harga Rp37.750/ lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian Keempat dilakukan pada tanggal 28 September 2015 

dengan harga Rp36.250 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 

yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 12 Oktober 2015 dengan harga Rp39.050/ lot. Karena 

garis stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought 

atau jenuh beli.  

Pembelian Kelima dilakukan pada tanggal 12 November 2015 

dengan harga Rp35.200 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 

yang menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan 

sinyal harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 

kembali pada tanggal 27 November 2015 dengan harga Rp37.050/ lot. 

Karena garis stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan 

overbought atau jenuh beli.  
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Gambar 4.21 Penggunaan Indikator Stochastic oscillator Pada Saham UNVR (Unilever 

Indonesia Tbk) tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pembelian saham pertama dilakukan pada tanggal 14 Desember 

2015 dengan harga Rp35.800 / lot, karena pada saat itu garis %K dan %D 

memasuki batasan 20 menandakan oversold (jenuh jual) sehingga pada area 

itu banyak investor yang melakukan pembelian saham guna memperoleh 

harga yang murah. Dan melakukan penjualan saham pada tanggal 30 

Desember 2015 dengan harga RP37.300 / lot. Karena garis %K menyentuh 

area 80 yang menunjukan harga saham sudah terlalu mahal dan garis 

stochastic oscillator saling berpotongan death cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan turun.  

Pembelian Kedua dilakukan pada tanggal 26 januari 2016 dengan 

harga Rp35.800 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 15 februari 2016 dengan harga Rp41.675 / lot. Karena garis 
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stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian Ketiga dilakukan pada tanggal 28 Maret 2016 dengan 

harga Rp42.525 / lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 22 April 2016 dengan harga Rp46.500/ lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli.  

Pembelian Keempat dilakukan pada tanggal 24 Mei 2016 dengan 

harga Rp43.000 /lot. Karena garis keduannya menyentuh area 20 yang 

menandakan jenuh jual dan ada tanda golden cross yang merupakan sinyal 

harga saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham kembali 

pada tanggal 29 Juli 2016 dengan harga Rp47.025 /lot. Karena garis 

stochastic oscillator menyentuh area 80 yang menandakan overbought atau 

jenuh beli. 

 

 

 

 

 

 

2. Keandalan Penggunan Indikator Moving Average Dalam Menentukan Buy 

Maupun Sell 

Moving average adalah garis yang di dapat dari perhitungan terhadap harga 

sebelum hari ini. Jadi bila dikatakan moving average 50 artinya adalah rata-rata 

pergerakan harga 50 hari ke belelakang. Moving average dapat dibuat dari nilai 

opening, closing, high maupun low. 

Moving average berfungsi sebagai penentu arah tren. Bila moving average 

yang lebih kecil menembus ke atas moving average yang blebih besar dapat 

dikatakan bahwa harga mengalami penguatan atau perubahan tren ke atas. Bila 
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moving average yang lebih kecil menembus keatas moving average yang lebih 

besar dapat dikatakan bahwa harga mengalami pelemahan atau arah tren 

berbalik menurun. 

 

a. Keandalan Metode Moving average Dalam Menentukan Buy maupun Sell 

pada Saham Semen Indonesia (persero) Tbk (SMGR) 

Berikut ini gambaran penggunaan metode Moving average pada saham 

Semen Indonesia (persero) Tbk (SMGR) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 

1 januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 3 (tiga) sinyal beli dan 3 (tiga) 

sinyal jual. 

 

       Gambar 4.22 Moving average saham SMGR (Semen Indonesia (persero) Tbk) Tahun 

2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Moving average adalah garis yang di dapat dari perhitungan terhadap harga 

sebelum hari ini. Jadi bila dikatakan moving average (MA) 50 artinya adalah 

pergerakan harga 50 hari ke belakang. Moving average dapat dibuat dari nilai 

opening, closing, high maupun low, namun secara umum digunakan harga 
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penutupan. Moving average sifatnya untuk menentukan arah tren akan bergerak 

bullish (tren bergerak naik) maupun bearish (tren bergerak turun). Pada 

penggunaan 2 Moving average yang berbeda rata-ratanya, bila moving average 

yang lebih kecil menembus ke atas moving average yang lebih besar dapat 

dikatakan bahwa harga mengalami penguatan artinya memberikan sinyal beli . 

Bila moving average yang lebih kecil menembus ke bawah moving average 

lebih besar dapat dikatakan bahwa harga mengalami pelemahan memberi arti 

untuk menjual saham (Wijaya, 2014).   

Pada saham SMGR (Semen Indonesia (persero) Tbk) jika dilihat dengan 

menggunakan indikator moving average mengalami tren naik secara signifikan 

selama periode 2014. Saham SMGR (Semen Indonesia (persero) Tbk) 

mengalami tren kenaikan pertama pada kisaran bulan awal Januari 2014 yang 

mana garis MA 9 dan MA 50 saling berpotongan dan perpotongan tersebut 

mengarah keatas sehingga ini termasuk indikator tren naik atau bullish. 

Sehingga disarankan untuk investor melakukan pembelian pada tanggal 04 Juli 

2014 dengan harga Rp 15.000 / lot. Dan menjual saham pada tanggal 09  

September 2014 dengan harga Rp16.250 / lot, Karena terjadinya perpotongan 

garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga ini termasuk indikator 

tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan untuk melakukan 

penjualan.  
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Gambar 4.23 Moving Average Saham SMGR (Semen Indonesia (persero) Tbk) Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada saham SMGR (Semen Indonesia (persero) Tbk) jika dilihat dengan 

menggunakan indikator moving average mengalami tren turun (bearish) secara 

signifikan selama periode 2015. Saham SMGR (Semen Indonesia (persero) 

Tbk) mengalami tren kenaikan pertama pada kisaran bulan awal Oktober 2015 

yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling berpotongan dan perpotongan tersebut 

mengarah keatas sehingga ini termasuk indikator tren naik atau bullish. 

Sehingga disarankan untuk investor melakukan pembelian pada tanggal 05 

Oktober 2015 dengan harga Rp 9.325 / lot. Dan menjual saham pada tanggal 21 

Desember 2015 dengan harga Rp10.550 / lot, Karena terjadinya perpotongan 

garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga ini termasuk indikator 

tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan untuk melakukan 

penjualan.  
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       Gambar 4.24 Moving Average saham SMGR (Semen Indonesia (persero) Tbk Tahun 

2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada saham SMGR (Semen Indonesia (persero) Tbk) jika dilihat dengan 

menggunakan indikator moving average mengalami tren turun (bearish)  

selama periode 2016. Saham SMGR (Semen Indonesia (persero) Tbk) 

mengalami tren kenaikan pertama pada kisaran bulan awal Juli 2016 yang mana 

garis MA 9 dan MA 50 saling berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah 

keatas sehingga ini termasuk indikator tren naik atau bullish. Sehingga 

disarankan untuk investor melakukan pembelian pada tanggal 12 Juli 2015 

dengan harga Rp 9.725 / lot. Dan menjual saham pada tanggal 09 September 

2016 dengan harga Rp9.950 / lot, Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 

dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga ini termasuk indikator tren 

menurun / bearish sehingga di rekomendasikan untuk melakukan penjualan.  

 

b. Keandalan Metode Moving Average Dalam Menentukan Buy Maupun Sell 

Pada Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) 
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Berikut ini gambaran penggunaan metode Moving average pada saham 

KLBF  (Kalbe Farma TBK) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 januari 

2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 3 (tiga) sinyal beli dan 3 (tiga) sinyal 

jual. 

 

 Gambar 4.25 Moving average Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk)  

         Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30 

 

Moving average adalah garis yang di dapat dari perhitungan terhadap harga 

sebelum hari ini. Jadi bila dikatakan moving average (MA) 50 artinya adalah 

pergerakan harga 50 hari ke belakang. Moving average dapat dibuat dari nilai 

opening, closing, high maupun low, namun secara umum digunakan harga 

penutupan. Moving average sifatnya untuk menentukan arah tren akan bergerak 

bullish (tren bergerak naik) maupun bearish (tren bergerak turun). Pada 

penggunaan 2 Moving average yang berbeda rata-ratanya, bila moving average 

yang lebih kecil menembus ke atas moving average yang lebih besar dapat 

dikatakan bahwa harga mengalami penguatan artinya memberikan sinyal beli . 

Bila moving average yang lebih kecil menembus ke bawah moving average 
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lebih besar dapat dikatakan bahwa harga mengalami pelemahan memberi arti 

untuk menjual saham (Wijaya, 2014).   

Pada saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) jika dilihat dengan menggunakan 

indikator moving average mengalami tren naik secara signifikan selama periode 

2014. Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) mengalami tren kenaikan pertama pada 

kisaran bulan awal Januari 2014 yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 

indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor melakukan 

pembelian pada tanggal 07 Januari 2014 dengan harga Rp 1.310 / lot. Dan 

menjual saham pada tanggal 11 Agustusi 2014 dengan harga Rp1.640 / lot, 

Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah 

sehingga ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di 

rekomendasikan untuk melakukan penjualan.  

Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 27 

November 2014 di harga Rp 1.700 /lot ketka garis Ma 9 berpotongan dengan 

garis MA 50 mengarah ke atas yang meberikan tanda tren naik.  

Gambar 4.26 Moving Average Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) Tahun 

2015 
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Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Dan menjual saham pada tanggal 25 September 2015 dengan harga Rp1.820 

/ lot, Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke 

bawah sehingga ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di 

rekomendasikan untuk melakukan penjualan. Dan pada bulan berikutnya tidak 

di rekomendasikan melakukan pembelian karna tren turun signifikan. 

 

Gambar 4.27 Moving average Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) 

Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) jika dilihat dengan menggunakan 

indikator moving average mengalami tren naik secara signifikan selama periode 

2016. Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) mengalami tren kenaikan pertama pada 

kisaran bulan awal Mei 2016 yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 

indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor melakukan 

pembelian pada tanggal 26 Mei 2014 dengan harga Rp 1.410 / lot. Dan menjual 
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saham pada tanggal 06 November 2014 dengan harga Rp1.720 / lot, Karena 

terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga 

ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan 

untuk  menjual.  

 

c. Keandalan Metode Moving Average Dalam Menentukan Buy Maupun Sell 

Pada Saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan metode moving average pada saham 

INTP  (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak 

tanggal 1 januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 4 (empat) sinyal beli 

dan 4 (empat) sinyal jual. 

       Gambar 4.28 Moving average Saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) Tahun 

2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30 

 

Moving average adalah garis yang di dapat dari perhitungan terhadap harga 

sebelum hari ini. Jadi bila dikatakan moving average (MA) 50 artinya adalah 

pergerakan harga 50 hari ke belakang. Moving average dapat dibuat dari nilai 

opening, closing, high maupun low, namun secara umum digunakan harga 



 
 

49 
 

penutupan. Moving average sifatnya untuk menentukan arah tren akan bergerak 

bullish (tren bergerak naik) maupun bearish (tren bergerak turun). Pada 

penggunaan 2 Moving average yang berbeda rata-ratanya, bila moving average 

yang lebih kecil menembus ke atas moving average yang lebih besar dapat 

dikatakan bahwa harga mengalami penguatan artinya memberikan sinyal beli . 

Bila moving average yang lebih kecil menembus ke bawah moving average 

lebih besar dapat dikatakan bahwa harga mengalami pelemahan memberi arti 

untuk menjual saham (Wijaya, 2014).   

Pada saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) jika dilihat dengan 

menggunakan indikator moving average mengalami tren naik secara signifikan 

selama periode 2014. Saham INTP (Indocement Tunggal Tbk) mengalami tren 

kenaikan pertama pada kisaran bulan awal Juli 2014 yang mana garis MA 9 dan 

MA 50 saling berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga 

ini termasuk indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk 

investor melakukan pembelian pada tanggal 07 Juni 2014 dengan harga Rp 

23.375 / lot. Dan menjual saham pada tanggal 04 September 2014 dengan harga 

Rp24.600 / lot, Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang 

mengarah ke bawah sehingga ini termasuk indikator tren menurun / bearish 

sehingga di rekomendasikan untuk melakukan penjualan saham.  
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Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 274 

November 2014 di harga Rp 23.850  ketka garis Ma 9 berpotongan dengan garis 

MA 50 mengarah ke atas yang meberikan tanda tren naik. 

Gambar 4.29 Moving Average Saham  INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) Tahun 

2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) jika dilihat dengan 

menggunakan indikator moving average mengalami tren turun secara signifikan 

selama periode 2015. Dan disarankan untuk para investor menjual saham pada 

tanggal 15 Januari 2015 dengan harga Rp 24.700 / lot. Karena terjadinya 

perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga ini 

termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan untuk 

melakukan penjualan saham.  

Saham INTP (Indocement Tunggal Tbk) mengalami tren kenaikan pertama 

pada kisaran bulan November 2014 yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 

indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor melakukan 

pembelian pada tanggal 15 November 2015 dengan harga Rp 18.000  / lot.  



 
 

51 
 

 

Gambar 4.30 Moving average Saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) Tahun 

2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Dan menjual saham pada tanggal 15 Januari  2016 dengan harga Rp19.800 

/ lot, Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke 

bawah sehingga ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di 

rekomendasikan untuk melakukan penjualan saham. Saham INTP (Indocement 

Tunggal Tbk) mengalami tren kenaikan pertama pada kisaran bulan Juli 2016 

yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling berpotongan dan perpotongan tersebut 

mengarah keatas sehingga ini termasuk indikator tren naik atau bullish. 

Sehingga disarankan untuk investor melakukan pembelian pada tanggal 18 Juli 

2016 dengan harga Rp 16.625 / lot. Dan menjual saham pada tanggal 09 

September 2016 dengan harga Rp17.300 / lot, Karena terjadinya perpotongan 

garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga ini termasuk indikator 

tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan untuk melakukan 

penjualan saham.  

d. Keandalan Metode Moving Average Dalam Menentukan Buy Maupun Sell 

Pada Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 
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Berikut ini gambaran penggunaan metode moving average pada saham 

INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 

1 januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 4 (empat) sinyal beli dan 4 

(empat) sinyal jual. 

 

Gambar 4.31 Moving average Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) Tahun 2014 

 Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

 

Moving average adalah garis yang di dapat dari perhitungan terhadap harga 

sebelum hari ini. Jadi bila dikatakan moving average (MA) 50 artinya adalah 

pergerakan harga 50 hari ke belakang. Moving average dapat dibuat dari nilai 

opening, closing, high maupun low, namun secara umum digunakan harga 

penutupan. Moving average sifatnya untuk menentukan arah tren akan bergerak 

bullish (tren bergerak naik) maupun bearish (tren bergerak turun). Pada 

penggunaan 2 moving average yang berbeda rata-ratanya, bila moving average 

yang lebih kecil menembus ke atas moving average yang lebih besar dapat 

dikatakan bahwa harga mengalami penguatan artinya memberikan sinyal beli . 

Bila moving average yang lebih kecil menembus ke bawah moving average 
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lebih besar dapat dikatakan bahwa harga mengalami pelemahan memberi arti 

untuk menjual saham (Wijaya, 2014).   

Pada saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) jika dilihat dengan 

menggunakan indikator moving average mengalami tren naik tetapi tidak 

terlalu signifikan. Para Investor dapat melakukan pembelian saham pada 

tanggal 10 Januari 2014 dengan harga Rp6.550 /lot pada saat garis MA 9 dan 

MA 50 saling berpotongan dan garis mengarah ke atas menandakan tren naik. 

Dan menjualnya pada tanggal 16 April 2014 dengan harga Rp 7.150 ketika garis 

Ma 9 berpotongan dengan garis MA 50 mengarah ke bawah yang meberikan 

tanda tren turun.  

Gambar 4.32 Moving average Saham INDF (Inofood Sukses Makmur Tbk) Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) jika dilihat dengan 

menggunakan indikator moving average mengalami tren naik tetapi tidak 

terlalu signifikan. Para Investor dapat melakukan pembelian saham pada 

tanggal 10 Januari 2014 dengan harga Rp6.550 pada saat garis MA 9 dan MA 

50 saling berpotongan dan garis mengarah ke atas menandakan tren naik. Dan 
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menjualnya pada tanggal 16 April 2014 dengan harga Rp 7.150 ketika garis Ma 

9 berpotongan dengan garis MA 50 mengarah ke bawah yang meberikan tanda 

tren turun.  

Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) mengalami tren kenaikan 

pertama pada kisaran bulan awal Januari 2015 yang mana garis MA 9 dan MA 

50 saling berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini 

termasuk indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor 

melakukan pembelian pada tanggal 30 Januari 2015 dengan harga Rp 6.650 / 

lot. Dan menjual saham pada tanggal 12 Maret 2015 dengan harga Rp7.350 / 

lot, Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke 

bawah sehingga ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di 

rekomendasikan untuk melakukan menjual. 

 

Gambar 4.33 Moving Average Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk)  mengalami tren kenaikan 

pertama pada  bulan Januari  2016 yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 
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indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor melakukan 

pembelian pada tanggal 12 Januari 2016 dengan harga Rp 5.575 / lot. Dan 

menjual saham pada tanggal 29 April 2016 dengan harga Rp6.875 / lot, karena 

terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga 

ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan 

untuk melakukan penjualan. 

Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 01 Juli 

2016 di harga Rp 7.275 /lot ketika garis Ma 9 berpotongan dengan garis MA 50 

mengarah ke atas yang meberikan tanda tren naik. Dan menjualnya pada 

tanggal 03 November 2016 dengan harga Rp 8.475 /lot ketika garis Ma 9 

berpotongan dengan garis MA 50 mengarah ke bawah yang meberikan tanda 

tren turun. 

e. Keandalan Metode Moving Average Dalam Menentukan Buy Maupun Sell 

Pada Saham Saham AALI (Astra Agro Lestari Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan metode Moving average pada saham 

AALI (Astra Agro Lestari Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 januari 

2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 3 (tiga) sinyal beli dan 3 (tiga) sinyal 

jual. 

 

Gambar 4.34 Moving Average Saham AALI (Astra Agro Lestari Tbk) 

Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 
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Moving average adalah garis yang di dapat dari perhitungan terhadap harga 

sebelum hari ini. Jadi bila dikatakan moving average (MA) 50 artinya adalah 

pergerakan harga 50 hari ke belakang. Moving average dapat dibuat dari nilai 

opening, closing, high maupun low, namun secara umum digunakan harga 

penutupan. Moving average sifatnya untuk menentukan arah tren akan bergerak 

bullish (tren bergerak naik) maupun bearish (tren bergerak turun). Pada 

penggunaan 2 Moving average yang berbeda rata-ratanya, bila moving average 

yang lebih kecil menembus ke atas moving average yang lebih besar dapat 

dikatakan bahwa harga mengalami penguatan artinya memberikan sinyal beli . 

Bila moving average yang lebih kecil menembus ke bawah moving average 

lebih besar dapat dikatakan bahwa harga mengalami pelemahan memberi arti 

untuk menjual saham (Wijaya, 2014).   

Pada Saham ALII (Astra Agro Lestari Tbk) mengalami tren kenaikan 

pertama pada bulan  Januari 2014 yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 

indikator tren naik atau bullish.  

Sehingga disarankan untuk investor melakukan pembelian pada tanggal 18 

Februari 2014 dengan harga Rp 23.175 / lot. Dan menjual saham pada tanggal 

02 Juni 2014 dengan harga Rp27.025 / lot, Karena terjadinya perpotongan garis  

MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga ini termasuk indikator tren 

menurun / bearish sehingga di rekomendasikan untuk melakukan penjualan 

saham. Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 07 

November 2014 di harga Rp 23.025 /lot  ketka garis Ma 9 berpotongan dengan 

garis MA 50 mengarah ke atas yang meberikan tanda tren naik.  
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    Gambar 4.35 Moving Average Saham AALI (Astra Agro Lestari Tbk)  

Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Dan menjual saham pada tanggal 28 Januari 2015 dengan harga Rp24.225 

/ lot, Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke 

bawah sehingga ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di 

rekomendasikan untuk melakukan penjualan. Dan pada bulan berikutnya tidak 

di rekomendasikan melakukan pembelian karna tren turun signifikan. 
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  Gambar 4.36 Moving Average Saham AALI (Astra Agro Lestari Tbk) 

Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada Saham ALII (Astra Agro Lestari Tbk) mengalami tren kenaikan 

pertama pada bulan  Agustus 2016 yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 

indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor melakukan 

pembelian pada tanggal 8 Agustus 2016 dengan harga Rp 15.125 / lot. Dan 

menjual saham pada tanggal 26 september 2016 dengan harga Rp15.125 / lot, 

Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah 

sehingga ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di 

rekomendasikan untuk melakukan penjualan saham. 
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f. Keandalan Metode Moving Average Dalam Menentukan Buy Maupun Sell 

Pada Saham ASII (Astra Internasional Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan metode moving average pada saham 

ASII (Astra Internasional Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 januari 

2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 6 (enam) sinyal beli dan 6 (enam) 

sinyal jual. 

 

Gambar 4.37 Moving Average Saham ASII (Astra Internasional Tbk) 

       Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Moving average adalah garis yang di dapat dari perhitungan terhadap harga 

sebelum hari ini. Jadi bila dikatakan moving average (MA) 50 artinya adalah 

pergerakan harga 50 hari ke belakang. Moving average dapat dibuat dari nilai 

opening, closing, high maupun low, namun secara umum digunakan harga 

penutupan. Moving average sifatnya untuk menentukan arah tren akan bergerak 

bullish (tren bergerak naik) maupun bearish (tren bergerak turun). Pada 

penggunaan 2 moving average yang berbeda rata-ratanya, bila moving average 

yang lebih kecil menembus ke atas moving average yang lebih besar dapat 
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dikatakan bahwa harga mengalami penguatan artinya memberikan sinyal beli . 

Bila moving average yang lebih kecil menembus ke bawah moving average 

lebih besar dapat dikatakan bahwa harga mengalami pelemahan memberi arti 

untuk menjual saham (Wijaya, 2014).   

Saham ASII (Astra Internasional Tbk) mengalami tren kenaikan pertama 

pada bulan awal Januari 2014 yang mana garis MA 9 dan MA 90 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 

indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor melakukan 

pembelian pada tanggal 14 Februari 2014 dengan harga Rp 6.675 / lot. Dan 

menjual saham pada tanggal 09 Mei 2014 dengan harga Rp 7.525 / lot, Karena 

terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M90 yang mengarah ke bawah sehingga 

ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan 

untuk menjual.  

Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 08 Juni 

2014 di harga Rp 7.575 ketika garis Ma 9 berpotongan dengan garis MA 90 

mengarah ke atas yang meberikan tanda tren naik. Dan menjualnya pada 

tanggal 09 September 2014 dengan harga Rp 7.625 ketika garis Ma 9 

berpotongan dengan garis MA 90 mengarah ke bawah yang meberikan tanda 

tren turun. 

Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 13 

November 2014 di harga Rp 7.100 /lot  ketka garis Ma 9 berpotongan dengan 

garis MA 50 mengarah ke atas yang meberikan tanda tren naik.  
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Gambar 4.38 Moving Average Saham ASII (Astra Internasional Tbk)  

Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Para investor dapat menjual saham pada tanggal 22 April 2015 dengan 

harga Rp 7.950 / lot, Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M90 yang 

mengarah ke bawah sehingga ini termasuk indikator tren menurun / bearish 

sehingga di rekomendasikan untuk menjual. Para investor dapat melakukan 

pembelian kembali pada tanggal 13 Oktober 2015 di harga Rp 6.650 ketika 

garis Ma 9 berpotongan dengan garis MA 90 mengarah ke atas yang meberikan 

tanda tren naik. Dan menjualnya pada tanggal 15 Desember 2015 dengan harga 

Rp 6.150 ketika garis Ma 9 berpotongan dengan garis MA 90 mengarah ke 

bawah yang meberikan tanda tren turun. 



 
 

62 
 

 

Gambar 4.39 Moving Average Saham ASII (Astra Internasional Tbk)  

     Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Saham ASII (Astra Internasional Tbk) mengalami tren kenaikan pertama 

pada bulan awal Februari 2016 yang mana garis MA 9 dan MA 90 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 

indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor melakukan 

pembelian pada tanggal 02 Februari 2016 dengan harga Rp 6.775 / lot. Dan 

menjual saham pada tanggal 02 Mei 2016 dengan harga Rp 6.775 / lot, Karena 

terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M90 yang mengarah ke bawah sehingga 

ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan 

untuk menjual. Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 

27 Juni 2016 di harga Rp 6.550 ketika garis Ma 9 berpotongan dengan garis 

MA 90 mengarah ke atas yang meberikan tanda tren naik. Dan menjualnya pada 

tanggal 27 November 2016 dengan harga Rp 8.200 ketika garis Ma 9 

berpotongan dengan garis MA 90 mengarah ke bawah yang meberikan tanda 

tren turun. 
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g. Keandalan Metode Moving Average Dalam Menentukan Buy Maupun Sell 

Pada Saham UNVR (Unilever Indonesia Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan metode moving average pada saham 

UNVR (Unilever Indonesia Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 

januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 5 (lima) sinyal beli dan 5 (lima) 

sinyal jual. 

 

Gambar 4.40 Moving Average Saham UNVR (Unilever Indonesia Tbk) 

Tahun 2014 

 Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Moving average adalah garis yang di dapat dari perhitungan terhadap harga 

sebelum hari ini. Jadi bila dikatakan moving average (MA) 50 artinya adalah 

pergerakan harga 50 hari ke belakang. Moving average dapat dibuat dari nilai 

opening, closing, high maupun low, namun secara umum digunakan harga 

penutupan. Moving average sifatnya untuk menentukan arah tren akan bergerak 

bullish (tren bergerak naik) maupun bearish (tren bergerak turun). Pada 
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penggunaan 2 moving average yang berbeda rata-ratanya, bila moving average 

yang lebih kecil menembus ke atas moving average yang lebih besar dapat 

dikatakan bahwa harga mengalami penguatan artinya memberikan sinyal beli . 

Bila moving average yang lebih kecil menembus ke bawah moving average 

lebih besar dapat dikatakan bahwa harga mengalami pelemahan memberi arti 

untuk menjual saham (Wijaya, 2014).  

Saham UNVR (Unilever Indonesia Tbk) mengalami tren kenaikan pertama 

pada kisaran bulan Januari 2014 yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 

indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor melakukan 

pembelian pada tanggal 17 Januari 2014 dengan harga Rp 27.850 / lot. Dan 

menjual saham pada tanggal 18 Juni 2014 dengan harga Rp30.000 / lot, karena 

terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga 

ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan 

untuk menjual. Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 

04 Juli 2014 di harga Rp 30.000 / lot ketika garis Ma 9 berpotongan dengan 

garis MA 50 mengarah ke atas yang meberikan tanda tren naik. Dan menjualnya 

pada tanggal 03 Agustus 2014 dengan harga Rp 31.500 / lot ketika garis Ma 5 

berpotongan dengan garis MA 20 mengarah ke bawah yang meberikan tanda 

tren turun. 
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Para investor disarankan untuk membeli  kembali pada tanggal 21 

November 2014 diharga Rp 31.025 karena Ma 9 dan MA 50 saling berpotongan 

mengarah ke atas menandakan sinyal tren naik.  

             Gambar 4.41 Moving Average Saham UNVR (Unilever Indonesia Tbk) Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Para investor dapat menjual saham pada tanggal 11 Juni 2015 dengan harga 

Rp 41.500 / lot, Karena terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang 

mengarah ke bawah sehingga ini termasuk indikator tren menurun / bearish 

sehingga di rekomendasikan untuk  menjual. Dan pada bulan berikutnya tidak 

di rekomendasikan melakukan pembelian karna tren turun signifikan 
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Gambar 4.42 Moving Average Saham UNVR (Unilever Indonesia Tbk) 

Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Saham UNVR (Unilever Indonesia Tbk) mengalami tren kenaikan pertama 

pada kisaran bulan Januari 2016 yang mana garis MA 9 dan MA 50 saling 

berpotongan dan perpotongan tersebut mengarah keatas sehingga ini termasuk 

indikator tren naik atau bullish. Sehingga disarankan untuk investor melakukan 

pembelian pada tanggal 01 Februari 2016 dengan harga Rp 36.700 / lot. Dan 

menjual saham pada tanggal 10 Mei 2016 dengan harga Rp44.450 / lot, karena 

terjadinya perpotongan garis  MA9 dan M50 yang mengarah ke bawah sehingga 

ini termasuk indikator tren menurun / bearish sehingga di rekomendasikan 

untuk menjual. Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 

29 Juni 2016 di harga Rp 43.550 / lot ketika garis Ma 9 berpotongan dengan 

garis MA 50 mengarah ke atas yang meberikan tanda tren naik. Dan menjualnya 

pada tanggal 13 September 2016 dengan harga Rp 45.000 / lot ketika garis Ma 

9 berpotongan dengan garis MA 50 mengarah ke bawah yang meberikan tanda 

tren turun. 
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3. Keandalan Penggunan Indikator MACD ( Moving Average Convergence-

Disvergence) Dalam Menentukan Buy Maupun Sell. 

 

Keandalan macd menunjukan arah tren harga saham, menentukan kondisi 

jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (Oversold) dan bersifat indikator action 

yang bersifat lagging. Menentukan sinyal beli ketika garis macd memotong garis 

sinyal dari bawahke ata. Menentukan sinyal jual ketika garis macd memotong garis 

sinyal dari atas kebawah.  

Selain itu dapat menggunakan garis centerline (garis nol) sebagai alat untuk 

menginterprestasikan arah tren. Sinyal beli ketika garis macd memotong garis nol 

dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi 

bearish dapat berubah menjadi bullish. Sinyal jual jika garis macd memotong garis 

nol dari atas kebawah, maka muncullah sinyal jual yang cukup kuat karena kondisi 

bullis dapat berubah menjadi bearish. 

 

a. Keandalan Indikator MACD Dalam Menentukan Buy maupun Sell pada 

Saham SMGR ( Semen Indonesia Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan keandalan indikator MACD pada saham 

SMGR ( Semen Indonesia Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 januari 

2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 8 (delapan) sinyal beli dan 8 (delapan) 

sinyal jual. 
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Gambar 4.43 MACD Saham SMGR (Semen Indonesia Tbk) 

    Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Penemu MACD (Moving Average Convergence – Divergence) adalah 

Gerald Appel. Kegunaannya untuk menunjukan arah tren harga saham dan 

menentukan kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (Oversosold). 

Memberi sinyal beli bila garis MACD memotong garis sinyal dari bawah ke 

atas. Dan memberi sinyal jual bila garis MACD memotong garis sinyal dari atas 

ke bawah. Selain itu kita juga dapat menggunakan garis center line (garis nol) 

sebagai alat untuk menginterprestasi arah tren.Jika garis macd memotong garis 

nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena 

kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan jika garis macd memotong 

garis Nol dari atas kebawah, maka muncullah sinyal jual yang cukup kuat 

karena kondisi bullis dapat berubah menjadi bearish (Siswoyo, 2011).  
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Pegunaan indikator macd  pada saham SMGR (Semen Indonesia 

(persero)Tbk) pada periode tahun 2014 terjadi tren naik (uptrend). Pada kondisi 

uptrend sebaiknya para investor melakukan pembelian. Di bulan Maret 2014 

terjadi Uptren  dan garis macd memotong garis sinyal dan mengarah keatas 

sehingga disarankan untuk para investor membeli saham pada tgl 05 Maret 

2014 dengan harga Rp14.750 / lot. Dan menjual kembali saham pada tanggal 

26 Maret 2014 di harga Rp 15.800 / lot. Dan pada tanggal 03 Juni 2014 

pembelian kembali karena terjadi perpotongan garis garis macd mengarah ke 

atas sehingga disarankan untuk membeli Saham. Harga saham pada tanggal 

tersebut adalah Rp 14.900/lot. Kemudian berdasarkan sinyal yg ditunjukkan, 

saham dapat dijual pada tanggal 19 Juni 2014 dengan harga Rp 15.350 /lot 

Pembelian ketiga tanggal 03 Juli 2014 dengan harga Rp 15.000 /lot. Karena 

garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli 

yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan 

para investor dapat melakukan penjualan pada tanggal 05 Agustus 2014 dengan 

harga Rp 16.750/lot. 

Untuk Pembelian keempat sinyal beli terjadi pada tanggal 13 Oktober 2014 

dengan harga Rp 14.950/lot. Dan dapat dijual pada tanggal 06 November 2014 

dengan harga Rp 15.700 /lot. 
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Gambar 4.44 MACD Saham SMGR (Semen Indonesia Tbk)  

Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator macd pada saham SMGR (Semen Indonesia 

(persero)Tbk) Pada periode tahun 2015 terjadi tren downtren atau pergerakan 

harga menurun). Pada kondisi downtren sebaiknya para investor melakukan 

posisi jual atau tidak melakukan pembelian sama sekali hingga terjadinya 

perubahan tren selanjutnya. Di bulan Agustus 2015 terjadi Uptren  dan garis 

macd memotong garis sinyal dan mengarah keatas sehingga disarankan untuk 

para investor membeli saham pada tgl 26 Agustus 2015  dengan harga Rp8.677 

/ lot. Dan menjual kembali saham pada tanggal 25 April 2016 di harga Rp 

15.000 / lot.Dan pada tanggal 02 Oktober 2015 pembelian kembali karena 

terjadi perpotongan garis garis macd mengarah ke atas sehingga disarankan 

untuk membeli Saham. Harga saham pada tanggal tersebut adalah Rp 9.175 / 

lot. Kemudian berdasarkan sinyal yg ditunjukkan, saham dapat dijual pada 

tanggal 28 oktober 2015 dengan harga  Rp 10.250 /lot. 
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Gambar 4.45 MACD Saham SMGR (Semen Indonesia Tbk) 

Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator macd pada saham SMGR (Semen Indonesia 

(persero)Tbk) Pada periode tahun 2016 bulan Januari – Mei terjadi tren 

downtren (pergerakan harga menurun). Pada kondisi downtren sebaiknya para 

investor melakukan posisi jual atau tidak melakukan pembelian sama sekali 

hingga terjadinya perubahan tren selanjutnya. Di pertengahan bulan Mei 2016 

terjadi Uptren  dan garis MACD memotong garis sinyal dan mengarah keatas 

sehingga disarankan untuk para investor melakukan pembelia pertama tanggal 

27 Mei 2016 dengan harga Rp 8.850 /lot. Dan menjual kembali saham pada 

tanggal 23 Agustus 2016 dengan harga Rp 11.000 /lot. 

Dan pada tanggal 22 September 2016 pembelian kembali karena terjadi 

perpotongan garis garis macd mengarah ke atas sehingga disarankan untuk 

membeli Saham. Harga saham pada tanggal tersebut adalah Rp 9.950 / lot. 

Kemudian berdasarkan sinyal yang ditunjukkan, saham dapat dijual pada 

tanggal 10 oktober 2016 dengan harga Rp 10.475 /lot. 
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b. Keandalan Indikator MACD Dalam Menentukan Buy Maupun Sell pada 

Saham KLBF ( Kalbe farma Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan keandalan indikator MACD pada saham 

Saham KLBF ( Kalbe farma Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 

januari 2014 sampai 31 Desember 2016 terdapat 10 (sepuluh) sinyal beli dan 

10 (sepuluh) sinyal jual. 

 

Gambar 4.46 MACD Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) 

Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Penemu MACD (Moving average Convergence – Divergence) adalah 

Gerald Appel. Kegunaannya untuk menunjukan arah tren harga saham dan 

menentukan kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (Oversold). 

Memberi sinyal beli bila garis macd memotong garis sinyal dari bawah ke atas. 

Dan memberi sinyal jual bila garis macd memotong garis sinyal dari atas ke 

bawah. Selain itu kita juga dapat menggunakan garis center line (garis nol) 

sebagai alat untuk menginterprestasi arah tren.Jika garis macd memotong garis 

nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena 
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kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan jika garis macd memotong 

garis nol dari atas kebawah, maka muncullah sinyal jual yang cukup kuat karena 

kondisi bullis dapat berubah menjadi bearish (Siswoyo, 2011).  

Pegunaan indikator macd pada saham KLBF (Kalbe Farma Tbk)  pada bulan 

Januari 2014 sampai Desember 2014 terjadi uptren, artinya harga saham 

cenderung bergerak naik. Pada kondisi seperti ini, sentiment dari kebanyakan 

investor sedang dalam kondisi yang baik atau positif. Dan garis macd 

memotong garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup 

kuat, karena kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Disarankan untuk 

melakukan pembelian pada tanggal 27 Maret 2014 pada harga Rp 1.455 / lot. 

Dan Menjualnya kembali pada tanggal 28 April 2014 pada harga Rp 1.550 / lot  

karena garis macd memotong garis sinyal dari bawah ke atas sehingga akan 

mengalami perubahan tren. Dan melakukan pembelian kembali pada tanggal 24 

Juni 2014 pada harga Rp 1.650 / lot Kemudian menjualnya kembali pada 

tanggal 25 Juli 2014 pada harga Rp 1.730 / lot.  

Pembelian ketiga tanggal 20 Agustus 2014 dengan harga Rp 1.640 /lot. 

Dijual pada tanggal 07 November 2014 dengan harga Rp 1.680 /lot. Dan garis 

macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang 

cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. 

Pembelian keempat tanggal 13 November 2014 dengan harga Rp 1.680 /lot. 

Dan melakukan penjualan pada tanggal 08 Desember 2014 dengan harga Rp 

1.790 /lot. 
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Gambar 4.47 MACD Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) 

Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator macd  pada saham KLBF (Kalbe Farma Tbk)  pada bulan 

Januari 2015 sampai April 2015 terjadi tren sideways atau pergerakan harga 

yang stagnan (hanya naik atau turun pada kisaran harga tertentu. Dan pada 

tanggal 20 Maret 2015 garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka 

munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah 

menjadi bullish. Disarankan untuk melakukan Pembelian pada tanggal 20 

Maret 2015 dengan harga Rp 1.805/lot. Dan Menjualnya kembali pada tanggal 

28 April 2015 pada harga Rp 1.830 / lot  karena garis macd memotong garis 

sinyal dari bawah ke atas sehingga akan mengalami perubahan tren.  
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Gambar 4.48 MACD Saham KLBF (Kalbe Farma Tbk) 

Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator macd  pada saham KLBF (Kalbe Farma Tbk)  pada bulan 

Januari 2015 sampai April 2015 terjadi tren Sideways atau pergerakan harga 

yang stagnan (hanya naik atau turun pada kisaran harga tertentu. Muncul sinyal 

beli pertama tanggal 17 Desember 2015 dengan harga Rp 1.270 /lot. Dan para 

investor dapat menjual pada tanggal 21 Januari 2016 dengan harga Rp 1.350/lot. 

Pembelian kedua tanggal 30 Maret 2016 dengan harga Rp 1.300/lot. Dijual pada 

tanggal 19 April 2016 dengan harga Rp 1.420/lot. 

Pegunaan indikator macd  pada saham KLBF (Kalbe Farma Tbk)  pada bulan 

Mei 2016 sampai Juni 2016 terjadi uptren, artinya harga saham cenderung 

bergerak naik. Pada kondisi seperti ini, sentiment dari kebanyakan investor 

sedang dalam kondisi yang baik atau positif. Dan garis macd memotong garis 

nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena 

kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Pembelian ketiga tanggal 18 
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Mei 2016 dengan harga Rp 1.300 /lot. Dan dijual pada tanggal 13 Juni 2016 

dengan harga Rp 1.410 /lot. 

Pembelian keempat tanggal 27 Juni 2016 dengan harga Rp 1.380 /lot. Dijual 

pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan harga Rp 1.725 /lot. Pembelian kelima 

tanggal 29 November 2016 dengan harga Rp 1.380 /lot. Dijual pada tanggal 20 

Desember 2016 dengan harga Rp 1.450/lot. 

 

c. Keandalan Indikator MACD Dalam Menentukan Buy maupun Sell pada 

Saham INTP ( Indocement Tunggal Prakasa Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan keandalan indikator MACD pada saham 

Saham INTP ( Indocement Tunggal Prakasa Tbk) selama 3 tahun terhitung 

sejak tanggal 1 januari 2014 sampai 31 Desember 2016 terdapat 10 (sepuluh) 

sinyal beli dan 10 (sepuluh) sinyal jual. 

 

Gambar 4.49 MACD Saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) 

Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 
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Penemu MACD (Moving average Convergence – Divergence) adalah 

Gerald Appel. Kegunaannya untuk menunjukan arah tren harga saham dan 

menentukan kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (Oversold). 

Memberi sinyal beli bila garis macd memotong garis sinyal dari bawah ke atas. 

Dan memberi sinyal jual bila garis macd memotong garis sinyal dari atas ke 

bawah. Selain itu kita juga dapat menggunakan garis center line (garis nol) 

sebagai alat untuk menginterprestasi arah tren.Jika garis macd memotong garis 

nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena 

kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan jika garis macd memotong 

garis nol dari atas kebawah, maka muncullah sinyal jual yang cukup kuat karena 

kondisi bullis dapat berubah menjadi bearish (Siswoyo, 2011).  

Pegunaan indikator macd  pada saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa 

Tbk) Pada  periode Januari – Juli tahun 2014 terjadi tren uptren atau tren cenderung 

naik. Di bulan Mei 2015 terjadi Uptren  dan garis macd memotong garis nol 

dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi 

bearish dapat berubah menjadi bullish sehingga disarankan untuk para investor 

membeli saham pada tanggal 09 Mei 2014 dengan harga Rp22.300 / lot. Dan 

menjual kembali saham pada tanggal 20 Juni 2014 di harga Rp 23.450 / lot. 

Pembelian kedua tanggal 04 Juli 2014 dengan harga Rp 23.200 /lot karena 

garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli 

yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan 

dijual pada tanggal 25 Juli 2014 dengan harga Rp 25.700/lot. 

 

Para investor dapat melakukan Pembelian ketiga tanggal 08 Oktober 2014 

dengan harga Rp 22.000/lot. Dijual pada tanggal 06 November 2014 dengan 

harga Rp 23.850/lot. Dan untuk Pembelian keempat tanggal 13 November 2014 

dengan harga Rp 23.450/lot. Dijual pada tanggal 09 Desember 2014 dengan 

harga Rp 24.400/lot. 
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Gambar 4.50 MACD Saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) 

Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pembelian pada tanggal 02 Oktober 2015 dengan harga Rp 16.450/lot 

karena garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka munculah 

sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah menjadi 

bullish. Dan menjual pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan harga Rp 19.850 

/lot 
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Gambar 4.51 MACD Saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) 

Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Di bulan Mei 2016 terjadi Uptren dan garis macd memotong garis nol dari 

bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi 

bearish dapat berubah menjadi bullish. Sehingga disarankan pada tgl 27 Mei 

2016 dengan harga Rp16.400 / lot. Dan menjual kembali saham pada tanggal 

19 Agustus 2016 di harga Rp 18.475 / lot. Dan pada tanggal 19 Agustus 2016 

pembelian kembali karena terjadi perpotongan garis garis macd mengarah ke 

atas sehingga disarankan untuk membeli Saham. Harga saham pada tanggal 

tersebut adalah Rp 16.400 /lot. Kemudian berdasarkan sinyal yg ditunjukkan, 

saham dapat dijual pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan harga Rp 18.475 /lot. 

 

 

 

d. Keandalan Indikator MACD Dalam Menentukan Buy Maupun Sell Pada 

Saham INDF ( Indofood Sukses Makmur Tbk) 
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Berikut ini gambaran penggunaan keandalan indikator MACD pada saham 

INDF ( Indofood Sukses Makmur Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 

1 januari 2014 sampai 31 Desember 2016 terdapat 7 (tuju) sinyal beli dan 7 

(tuju) sinyal jual. 

 

Gambar 4.52 MACD Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 

Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Penemu MACD (Moving average Convergence – Divergence) adalah 

Gerald Appel. Kegunaannya untuk menunjukan arah tren harga saham dan 

menentukan kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (Oversosold). 

Memberi sinyal beli bila garis MACD memotong garis sinyal dari bawah ke 

atas. Dan memberi sinyal jual bila garis macd memotong garis sinyal dari atas 

ke bawah. Selain itu kita juga dapat menggunakan garis center line (garis nol) 

sebagai alat untuk menginterpreswtasi arah tren.Jika garis MACD memotong 

garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, 

karena kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan jika garis macd 
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memotong garis Nol dari atas kebawah, maka muncullah sinyal jual yang cukup 

kuat karena kondisi bullis dapat berubah menjadi bearish (Siswoyo, 2011).  

Pegunaan indikator macd pada saham INDF ( Indofood Sukses Makmur 

Tbk) Pada awal bulan Januari 2014 garis macd memotong garis nol dari bawah 

ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat dan disarankan untuk 

membeli saham pada tanggal 02 Januari 2014 pada harga Rp 6.650 / lot dan 

menjualnya pada tanggal 03 Februari 2014 pada harga Rp 6.975 / lot . Dan 

melakukan pembelian kembali pada tanggal 03 Maret 2014 pada harga Rp 

7.100 / lot dan menjualnya pada tanggal 20 Maret 2014 pada harga Rp7.350 / 

lot ketika garis macd memotong garis nol dari atas kebawah, maka muncullah 

sinyal jual yang cukup kuat karena kondisi bullis dapat berubah menjadi 

bearish. Dan melakukan pembelian kembali pada tanggal 01 Juli 2014 dengan 

harga Rp 6.725 / lot kemudian menjualnya kembali pada tanggal 07 Agustus 

2014 pada harga Rp 7.000 / lot. 

 

 

 

Gambar 4.53 MACD Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 

Tahun 2015 
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Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Pada bulan September 2015 garis macd memotong garis nol dari bawah ke 

atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat dan disarankan untuk 

membeli saham pada tanggal 02 September 2015 pada harga Rp 5.125 / lot. 

Dan menjual saham pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan harga Rp 6.050 /lot 

karena garis macd memotong garis nol dari atas kebawah, maka muncullah 

sinyal jual yang cukup kuat karena kondisi bullis dapat berubah menjadi 

bearish.  

 

Gambar 4.54 MACD Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 

Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator macd pada saham INDF ( Indofood Sukses Makmur 

Tbk) Pada  bulan Juni 2016 garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, 

maka munculah sinyal beli yang cukup kuat dan disarankan untuk membeli 

saham pada tanggal 28 Juni 2016 pada harga Rp 7.050 / lot dan menjualnya 

pada tanggal 11 Agustus 2016 pada harga Rp 8.200 / lot . Dan melakukan 
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pembelian kembali pada tanggal 19 September 2016 pada harga Rp 8.000 / lot 

dan menjualnya pada tanggal 07 SOktober 2016 pada harga Rp8.000 /lot ketika 

garis macd memotong garis nol dari atas kebawah, maka muncullah sinyal jual 

yang cukup kuat karena kondisi bullis dapat berubah menjadi bearish. 

 

 

e. Keandalan Indikator MACD Dalam Menentukan Buy Maupun Sell Pada 

Saham AALI ( Astra Agro Lestari Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan keandalan indikator MACD pada Saham 

AALI ( Astra Agro Lestari Tbk)  selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 

januari 2014 sampai 31 desember 2016 terdapat 11 (sebelas) sinyal beli dan 11 

(sebelas) sinyal jual. 

 

Gambar 4.55 MACD Saham AALI (Astra Agro Lestari Tbk)  

Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 
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Penemu MACD (Moving Average Convergence – Divergence) adalah 

Gerald Appel. Kegunaannya untuk menunjukan arah tren harga saham dan 

menentukan kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (Oversosold). 

Memberi sinyal beli bila garis macd memotong garis sinyal dari bawah ke atas. 

Dan memberi sinyal jual bila garis macd memotong garis sinyal dari atas ke 

bawah. Selain itu kita juga dapat menggunakan garis center line (garis nol) 

sebagai alat untuk menginterpreswtasi arah tren.Jika garis macd memotong 

garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, 

karena kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan jika garis macd 

memotong garis nol dari atas kebawah, maka muncullah sinyal jual yang cukup 

kuat karena kondisi bullis dapat berubah menjadi bearish (Siswoyo, 2011).  

Pegunaan indikator macd pada saham AALI ( Astra Agro Lestari Tbk) pada 

bulan Februari 2014 mengalami uptren dan terjadinya garis macd memotong 

garis sinyal dari bawah ke atas sehingga memberi sinyal beli, pada tanggal 05 

Februari 2014 pada harga Rp 21.600 / lot dan menjualnya pada tanggal 14 

Maret 2014 pada harga Rp 26.100 / lot. Dan para investor disarankan untuk beli 

saham pada tanggal 10 April 2014  pada harga Rp 26.200 / lot dan menjualnya 

pada tanggal 08 Mei 2014 pada harga Rp 29.000 / lot. 

Pembelian ketiga pada tanggal 18 Juni 2014 dengan harga Rp 27.050/lot. 

Dijual pada tanggal 04 Juli 2014 dengan harga Rp 27.225/lot. Pembelian 

keempat tanggal 28 Oktober 2014 dengan harga Rp 20.300/lot, karena garis 

MACD memotong garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli 

yang cukup kuat, sehingga kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan 

para investor dapat melakukan penjualan pada tanggal 01 Desember 2014 

dengan harga Rp 23.775 /lot. 



 
 

85 
 

 

Gambar 4.56 MACD Saham AALI (Astra Agro Lestari Tbk) 

Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30 

 

Pegunaan indikator macd pada saham AALI ( Astra Agro Lestari Tbk) pada 

bulan Mei 2015 mengalami uptren dan terjadinya garis macd memotong garis 

sinyal dari bawah ke atas sehingga memberi sinyal beli, pada tanggal 08 Mei 

2015 pada harga Rp 20.800 / lot dan menjualnya pada tanggal 01 Juni  2015 

pada harga Rp 24.800 / lot.  

Dan para investor disarankan untuk membeli saham  kembali pada tanggal 

01 Juni 2015  pada harga Rp 23.100 / lot karena garis macd memotong garis 

nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena 

kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan menjualnya pada tanggal 

23 Juni 2015 pada harga Rp 24.350 / lot. 

Para investor melakukan Pembelian ketiga pada tanggal 27 Agustus 2015 

dengan harga Rp 15.225/lot. Kemudian dijual pada tanggal 30 Oktober 2015 

dengan harga Rp 19.300 /lot. 
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Gambar 4.57 MACD Saham AALI (Astra Agro Lestari Tbk) 

Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator macd pada saham AALI ( Astra Agro Lestari Tbk) pada 

bulan januari 2016 mengalami uptren dan terjadinya garis macd memotong 

garis sinyal dari bawah ke atas sehingga memberi sinyal beli, pada tanggal 04 

Januari 2016 pada harga Rp 15.850 / lot dan menjualnya pada tanggal 23 

februari 2016 pada harga Rp 17.900 / lot. Dan para investor disarankan untuk 

beli saham pada tanggal 08 Maret 2016  pada harga Rp 15.900 / lot dan 

menjualnya pada tanggal 05 April 2016 pada harga Rp 17.000 / lot. 

 

Pembelian ketiga pada tanggal 03 Agustus 2016 dengan harga Rp 

14.400/lot. Dijual pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan harga Rp 16.450 /lot. 

Pembelian keempat tanggal 09 November 2016 dengan harga Rp 15.325 /lot, 

karena garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka munculah 

sinyal beli yang cukup kuat, sehingga kondisi bearish dapat berubah menjadi 
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bullish. Dan para investor dapat melakukan penjualan pada tanggal 15 

Desember 2016 dengan harga Rp 16.900 /lot. 

 

f. Keandalan Indikator MACD Dalam Menentukan Buy Maupun Sell Pada 

Saham ASII ( Astra Internasioanl Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan keandalan indikator MACD pada Saham 

Saham ASII ( Astra Internasioanl Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 

1 januari 2014 sampai 31 Desember 2016 terdapat 8 (Delapan) sinyal beli dan 

8 (Delapan) sinyal jual. 

 

Gambar 4.58 MACD Saham ASII (Astra Internasional Tbk) 

Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Penemu MACD (Moving Average Convergence – Divergence) adalah 

Gerald Appel. Kegunaannya untuk menunjukan arah tren harga saham dan 

menentukan kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (Oversosold). 

Memberi sinyal beli bila garis macd memotong garis sinyal dari bawah ke atas. 
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Dan memberi sinyal jual bila garis macd memotong garis sinyal dari atas ke 

bawah. Selain itu kita juga dapat menggunakan garis center line (garis nol) 

sebagai alat untuk menginterpreswtasi arah tren.Jika garis macd memotong 

garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, 

karena kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish. Dan jika garis macd 

memotong garis nol dari atas kebawah, maka muncullah sinyal jual yang cukup 

kuat karena kondisi bullis dapat berubah menjadi bearish (Siswoyo, 2011).  

Pegunaan indikator macd pada saham ASII ( Astra Internasional Tbk) pada 

bulan Februari  2014 garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka 

munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah 

menjadi bullish.Sehingga di rekomendasikan untuk membeli saham pada 

tanggal 13 Februari 2014 pada harga Rp 6.625 / lot dan menjualnya pada 

tanggal 24 Maret 2014 pada harga Rp 7.400/ lot. Para investor dapat melakukan 

pembelian kembali pada tanggal 26 Februari 2014 pada harga 2014 /lot karena 

garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli 

yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish.  

Pada tanggal 21 November 2014 investor melakukan pembelian kembali 

dengan harga Rp 6.675 /lot. Dan menjual pada tanggal 03 Desember 2014 

dengan harga Rp 7.075 /lot. 
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Gambar 4.59 MACD Saham ASII (Astra Internasional Tbk) 

Tahun 2015 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Sinyal beli pertama garis macd memotong garis sinyal dari bawah ke atas 

pada tanggal 16 Januari 2015 dengan harga Rp 7.200 /lot. Para investor dapat 

melakukan pembelian kembali pada tanggal 05 Agustus 2015 pada harga Rp 

5.200 /lot karena garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka 

munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah 

menjadi bullish. Dan dijual pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan harga Rp 

6.250/lot. 
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Gambar 4.60 MACD Saham ASII (Astra Internasional Tbk) 

Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator macd pada saham ASII ( Astra Internasional Tbk) pada 

bulan Januari  2016 garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka 

munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah 

menjadi bullish.Sehingga di rekomendasikan untuk membeli saham pada 

tanggal 25 Januari 2016 pada harga Rp 5.950 / lot dan menjualnya pada tanggal 

23 Februari 2016 pada harga Rp 6.725/ lot. Para investor dapat melakukan 

pembelian kembali pada tanggal 25 Mei 2016 pada harga Rp 6.475 /lot. Dan 

menjual saham kembali pada tanggal 15 Agustus 2016 dengan harga Rp 8.000 

/lot.  

 

Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 21 

September 2016 pada harga Rp 8.300 /lot. Dan menjual saham kembali pada 

tanggal 30 September 2016 dengan harga Rp 8.500 /lot.  
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g. Keandalan Indikator MACD Dalam Menentukan Buy Maupun Sell Pada 

Saham UNVR( Unilever Indonesia Tbk) 

Berikut ini gambaran penggunaan keandalan indikator MACD pada 

UNVR( Unilever Indonesia Tbk) selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 1 

januari 2014 sampai 31 Desember 2016 terdapat 9 (Sembilan) sinyal beli dan 9 

(DSembilan) sinyal jual. 

 

Gambar 4.61 MACD Saham UNVR (Unilever Indonesia) 

Tahun 2014 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Penemu macd (Moving Average Convergence – Divergence) adalah Gerald 

Appel. Kegunaannya untuk menunjukan arah tren harga saham dan menentukan 

kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh jual (Oversosold). Memberi sinyal 

beli bila garis macd memotong garis sinyal dari bawah ke atas. Dan memberi 

sinyal jual bila garis macd memotong garis sinyal dari atas ke bawah. Selain itu 

kita juga dapat menggunakan garis center line (garis nol) sebagai alat untuk 
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menginterprestasi arah tren.Jika garis macd memotong garis nol dari bawah ke 

atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat 

berubah menjadi bullish. Dan jika garis macd memotong garis nol dari atas 

kebawah, maka muncullah sinyal jual yang cukup kuat karena kondisi bullis 

dapat berubah menjadi bearish (Siswoyo, 2011). Pegunaan indikator macd pada 

saham UNVR ( Unilever  Indonesi Tbk) pada bulan Juli  2014 garis macd 

memotong garis nol dari bawah ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup 

kuat, karena kondisi bearish dapat berubah menjadi bullish.Sehingga di 

rekomendasikan untuk membeli saham pada tanggal 01 Juli 2014 pada harga 

Rp 29.275 / lot dan menjualnya pada tanggal 04 Agustus 2014 pada harga Rp 

29.500 / lot.  

Investor dapat membeli saham kembali pada tanggal 11 November 2014 

dengan harga Rp 29.975 / lot dan menjualnya pada tanggal 08 Desember 2014 

dengan harga Rp 31.700 / lot.  
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Gambar 4.62 MACD Saham UNVR (Unilever Indonesia) 

Tahun 2015 

  Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

Pegunaan indikator macd pada saham UNVR ( Unilever  Indonesi Tbk) pada 

bulan Desember 2014 mengalami uptren dan terjadinya garis macd memotong 

garis sinyal dari bawah ke atas sehingga memberi sinyal beli, pada tanggal 18 

Desember 2014 pada harga Rp 31.100 / lot dan menjualnya pada tanggal 09 

Februari 2015 pada harga Rp 36.900 / lot. Dan para investor disarankan untuk 

beli saham pada tanggal 05 Maret 2015  pada harga Rp 36.300 / lot dan 

menjualnya pada tanggal 18 Maret 2015 pada harga Rp 38.950 / lot. 

Pembelian ketiga pada tanggal 22 April 2015 dengan harga Rp 40.000/lot. 

Dijual pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan harga Rp 43.900 /lot. Pembelian 

keempat tanggal 26 Agustus 2015 dengan harga Rp 37.000 /lot. Dan para 

investor dapat melakukan penjualan pada tanggal 22 September 20165 dengan 

harga Rp 38.750 /lot. 

 

 

Gambar 4.63 MACD Saham UNVR (Unilever Indonesia) 
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Tahun 2016 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pegunaan indikator macd pada saham UNVR ( Unilever  Indonesi Tbk)   pada 

bulan Januari  2016 garis macd memotong garis nol dari bawah ke atas, maka 

munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi bearish dapat berubah 

menjadi bullish. Sehingga di rekomendasikan untuk membeli saham pada 

tanggal 25 Januari 2016 pada harga Rp 35.950 / lot dan menjualnya pada 

tanggal 08 Maret 2016 pada harga Rp 44.150 / lot. Para investor dapat 

melakukan pembelian kembali pada tanggal 15 April 2016 pada harga Rp 

43.200 /lot. Dan menjual saham kembali pada tanggal 26 Agustus 2016 dengan 

harga Rp 44.775 /lot.  

Para investor dapat melakukan pembelian kembali pada tanggal 22 Agustus 

2016 pada harga Rp 45.400 /lot. Dan menjual saham kembali pada tanggal 08 

Agustus 2016 dengan harga Rp 45.400 /lot.  

 

4. Perbandingan Tiga Metode ( Stochastic Oscillator, Moving Average dan 

MACD)  

 

                     Tabel 4.1 Perbandingan Tiga Metode 

Indikator Stochastic Oscillator Moving average MACD 

Kelebihan • Memberikan sinyal 

jenuh beli 

(overbought) dan 

jenuh jual (Ovesold) 

• Memberikan potensi 

sinyal lebih dini. 

 

• Dapat mengetahui 

kondisi jenuh beli 

dengan garis 80 dan 

dapat mengetahui 

• Untuk 

mengetahui tren 

selanjutnya. 

 

• Berfungsi sebagai 

support dan 

resistence. 

 

• Memberikan 

sinyal beli dan 

jual ketika garis 

• Menunjukan arah 

tren harga saham. 

 

• Menentukan 

kondisi jenuh beli 

(overbought) atau 

jenuh jual 

(Oversold). 

• Dapat mengetahui 

tren kuat ketika 

garis macd 

memotong garis 
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jenuh jual dengan 

garis 20. 

 

• Dapat digunakan 

untuk kondisi pasar 

yang sideways dan 

profitable 

 

MA saling 

berpotongan.  

 

nol dari bawah ke 

atas. 

 

• Dapat 

menunjukkan 

kapan trend sudah 

mulai atau kapan 

harus melakukan 

averaging atau 

martiangle. 

Kekurang

an 

• Pada saat pasar 

trending atau break 

out terkadang 

memberikan sinyal 

yang salah 

• Terjadinnya 

sinyal palsu 

ketika 

berpotongan 

• Sinyal terlambat 

karena masuk 

lagging indikator 

sehingga profit 

tidak optimum. 

 

  Sumber: (Siswoyo, 1 Jam Menguasai Teknikal Analisis, 2011) 

 

5. Tabel Estimasi Keuntungan  

a. Tabel Estimasi Keuntungan Investasi Saham Dengan Menggunakan 

Indikator Stochastic Oscillator 

1) SMGR 

Tabel 4.2 Estimasi Keuntungan SMGR Dengan Stockastik Oscillator 

No. 
Beli   Jual   

Untung 
Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 

04-Feb-

14  Rp13.500  17-Feb-14  Rp15.000   Rp  1.500  11% 

2 

28-Feb-

14  Rp14.500  11-Mar-14  Rp15.025   Rp     525  4% 

3 03-Jul-14  Rp15.000  17-Jul-14  Rp17.050   Rp  2.050  14% 
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4 

10-Nov-

14  Rp15.000  24-Nov-14  Rp16.200   Rp  1.200  8% 

5 

24-Agu-

15  Rp  7.700  14-Sep-14  Rp10.000   Rp  2.300  30% 

6 

02-Nov-

15  Rp  9.725  20-Nov-15  Rp11.500   Rp  1.775  18% 

7 

25-Mei-

16  Rp  8.750  08-Jun-16  Rp  9.350   Rp     600  7% 

8 

15-Jun-

16  Rp  8.700  13-Jul-16  Rp  9.850   Rp  1.150  13% 

9 

25-Nov-

16  Rp  8.125  14-Des-16  Rp  9.300   Rp  1.175  14% 

           Rp 2.275    

  Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator stochastic 

Oscillator pada saham SMGR prosentase keuntungan yang didapat antara 7% sampai 

dengan 30% per transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016 keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 12.275 /lot. 

2) KLBF 

Tabel 4.3 Estimasi Keuntungan KLBF Dengan Stockastik Oscillator 

No

. 

Beli Jual 
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 04-Agu-14  Rp  1.585  05-Sep-14  Rp  1.680   Rp       95  6% 

2 15-Okt-14  Rp  1.605  27-Okt-14  Rp  1.700   Rp       95  6% 

3 11-Nov-14  Rp  1.666  20-Nov-14  Rp  1.795   Rp     129  8% 

4 19-Jan-15  Rp  1.785  28-Jan-15  Rp  1.185  -Rp    600  -34% 

5 18-Mar-15  Rp  1.790  06-Apr-15  Rp  1.865   Rp       75  4% 

6 11-Des-15  Rp  1.200  13-Jan-16  Rp  1.450   Rp     250  21% 

7 19-Feb-16  Rp  1.300  10-Mar-16  Rp  1.345   Rp       45  3% 
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8 28-Mar-16  Rp  1.285  01-Apr-16  Rp  1.450   Rp     165  13% 

9 17-Mei-16  Rp  1.300  03-Jun-16  Rp  1.470   Rp     170  13% 

10 27-Jun-16  Rp  1.380  12-Jul-16  Rp  1.615   Rp     235  17% 

11 28-Nov-16  Rp  1.410  13-Des-16  Rp  1.575   Rp     165  12% 

           Rp     824    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator stochastic 

Oscillator pada saham KLBF prosentase keuntungan yang didapat antara 3% sampai 

dengan 21% per transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016 keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 824 /lot. 

3) INTP 

Tabel 4.4 Estimasi Keuntungan INTP Dengan Stockastik Oscillator 

No

. 

Beli Jual 
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 05-Mei-14  Rp21.450  17-Jun-14  Rp24.575   Rp 3.125  15% 

2 03-Okt-14  Rp21.000  03-Nov-14  Rp24.150   Rp  3.150  15% 

3 26-Mar-15  Rp20.900  10-Apr-15  Rp22.900   Rp  2.000  10% 

4 16-Jun-15  Rp20.900  24-Jul-15  Rp22.000   Rp  1.100  5% 

5 02-Okt-15  Rp16.450  26-Okt-15  Rp21.000   Rp  4.550  28% 

6 21-Jan-16  Rp19.000  07-Mar-16  Rp20.400   Rp  1.400  7% 

7 19-Mei-16  Rp16.275  12-Jul-16  Rp17.150   Rp     875  5% 

           Rp  6.200    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator stochastic 

Oscillator pada saham INTP prosentase keuntungan yang didapat antara 5% sampai 

dengan 28% per transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016 keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 16.200/lot. 
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4) INDF 

Tabel 4.5 Estimasi Keuntungan INDF Dengan Stockastik Oscillator 

No. 
Beli Jual 

Untung 
Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 27-Feb-14  Rp 6.925  17-Mar-14  Rp  7.700   Rp     775  11% 

2 23-Mei-14  Rp 6.775  11-Jul-14  Rp  7.075   Rp     300  4% 

3 29-Agu-14  Rp 7.000  22-Sep-14  Rp  7.100   Rp     100  1% 

4 18-Des-14  Rp 6.325  05-Jan-15  Rp  7.400   Rp  1.075  17% 

5 26-Agu-15  Rp 4.650  21-Okt-15  Rp  6.325   Rp  1.675  36% 

6 16-Des-15  Rp 4.990  14-Jan-16  Rp  5.750   Rp     760  15% 

7 24-Mei-16  Rp 6.875  07-Jun-16  Rp  7.400   Rp     525  8% 

8 29-Agu-16  Rp 7.900  29-Sep-16  Rp  9.050   Rp  1.150  15% 

9 29-Nov-16  Rp 7.375  13-Des-16  Rp  8.050   Rp     675  9% 

           Rp  7.035    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator stochastic 

Oscillator pada saham INDF prosentase keuntungan yang didapat antara 1% sampai 

dengan 36% per transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016 keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 7.035 /lot. 
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5) AALI 

Tabel 4.6 Estimasi Keuntungan AALI Dengan Stockastik Oscillator 

No

. 

Beli Jual 
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 07-Jan-14  Rp21.100  11-Mar-14  Rp27.800   Rp  6.700  32% 

2 09-Jun-14  Rp26.950  26-Jun-14  Rp28.900   Rp  1.950  7% 

3 23-Okt-14  Rp29.500  05-Nov-14  Rp23.200   Rp  3.700  19% 

4 17-Des-14  Rp22.550  13-Jan-15  Rp25.000   Rp  2.450  11% 

5 02-Feb-15  Rp23.600  12-Mar-15  Rp26.200   Rp  2.600  11% 

6 30-Apr-15  Rp19.750  21-Mei-15  Rp26.900   Rp  7.150  36% 

7 22-Jun-15  Rp22.850  07-Jul-15  Rp25.400   Rp  2.550  11% 

8 24-Agu-15  Rp15.150  05-Okt-15  Rp19.400   Rp  4.250  28% 

9 23-Des-15  Rp15.800  20-Jan-16  Rp17.275   Rp  1.475  9% 

10 29-Feb-16  Rp14.200  22-Mar-16  Rp17.825   Rp  3.625  26% 

11 01-Jun-16  Rp13.850  10-Okt-16  Rp14.450   Rp     600  4% 

12 27-Jun-16  Rp14.100  21-Jul-16  Rp15.600   Rp  1.500  11% 

13 14-Nov-16  Rp14.625  07-Des-16  Rp17.900   Rp  3.275  22% 

           Rp41.825    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator stochastic 

Oscillator pada saham AALI prosentase keuntungan yang didapat antara 4% sampai 

dengan 36% per transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016 keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 41.825 /lot. 
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6) ASII 

Tabel 4.7 Estimasi Keuntungan ASII Dengan Stockastik Oscillator 

No

. 

Beli   Jual   Untung 

  

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 05-Feb-14  Rp 6.300  21-Feb-14  Rp  6.960   Rp     660  10% 

2 19-Jun-14  Rp  7.200  10-Jul-14  Rp  7.800   Rp     600  8% 

3 16-Okt-14  Rp  6.350  07-Nov-14  Rp  6.950   Rp     600  9% 

4 13-Jan-15  Rp  7.050  26-Jan-15  Rp  8.100   Rp 1.050  15% 

5 09-Feb-15  Rp  7.575  26-Feb-15  Rp  8.050   Rp     475  6% 

6 02-Okt-15  Rp  5.200  12-Okt-15  Rp  6.700   Rp  1.500  29% 

7 30-Okt-15  Rp  5.750  12-Nov-15  Rp  6.775   Rp  1.025  18% 

8 14-Jan-16  Rp  5.850  01-Feb-16  Rp  6.500   Rp     650  11% 

9 16-Mei-16  Rp  6.250  30-Mei-16  Rp  6.700   Rp     450  7% 

10 17-Jun-16  Rp  6.625  01-Jul-16  Rp  7.450   Rp     825  12% 

11 14-Sep-16  Rp  7.900  23-Sep-16  Rp  8.800   Rp     900  11% 

           Rp  8.735    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator stochastic 

Oscillator pada saham ASII prosentase keuntungan yang didapat antara 6% sampai dengan 

29% per transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 

2016 keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 8.735 /lot. 
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7) UNVR 

Tabel 4.8 Estimasi Keuntungan UNVR Dengan Stockastik Oscillator 

No

. 

Beli   Jual   
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 25-Mar-14  Rp28.125  16-Apr-14  Rp30.900   Rp  2.775  10% 

2 29-Apr-14  Rp28.575  19-Mei-14  Rp30.800   Rp  2.225  8% 

3 30-Jun-14  Rp29.475  10-Jul-14  Rp31.200   Rp  1.725  6% 

4 10-Nov-14  Rp29.700  27-Nov-14  Rp31.300   Rp  1.600  5% 

5 15-Des-14  Rp30.550  06-Jan-15  Rp32.300   Rp  1.750  6% 

6 20-Apr-15  Rp38.400  28-Apr-15  Rp42.075   Rp  3.675  10% 

7 24-Agu-15  Rp35.000  02-Sep-15  Rp37.750   Rp  2.750  8% 

8 28-Sep-15  Rp36.250  12-Okt-15  Rp39.050   Rp  2.800  8% 

9 12-Nov-15  Rp35.200  27-Nov-15  Rp37.050   Rp  1.850  5% 

10 14-Des-15  Rp35.800  30-Des-15  Rp37.300   Rp  1.500  4% 

11 26-Jan-16  Rp35.800  15-Feb-16  Rp41.675   Rp  5.875  16% 

12 28-Mar-16  Rp42.525  22-Apr-16  Rp46.500   Rp  3.975  9% 

13 24-Mei-16  Rp43.000  29-Jul-16  Rp47.025   Rp  4.025  9% 

           Rp36.525    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

  

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator stochastic 

Oscillator pada saham UNVR prosentase keuntungan yang didapat antara 4% sampai 

dengan 16% per transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016 keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 36.525 /lot. 
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b. Tabel Estimasi Keuntungan Investasi Saham Dengan Menggunakan 

Indikator Moving Average  

1) SMGR 

Tabel 4.9 Estimasi Keuntungan SMGR Dengan Moving average 

No

. 

Beli   Jual   
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 04-Feb-14  Rp13.500  17-Feb-14  Rp15.000   Rp  1.500  11% 

2 28-Feb-14  Rp14.500  11-Mar-14  Rp15.025   Rp     525  4% 

3 03-Jul-14  Rp15.000  17-Jul-14  Rp17.050   Rp  2.050  14% 

4 10-Nov-14  Rp15.000  24-Nov-14  Rp16.200   Rp  1.200  8% 

5 24-Agu-15  Rp  7.700  14-Sep-14  Rp10.000   Rp  2.300  30% 

6 02-Nov-15  Rp  9.725  20-Nov-15  Rp11.500   Rp  1.775  18% 

7 25-Mei-16  Rp  8.750  08-Jun-16  Rp  9.350   Rp     600  7% 

8 15-Jun-16  Rp  8.700  13-Jul-16  Rp  9.850   Rp  1.150  13% 

9 25-Nov-16  Rp  8.125  14-Des-16  Rp  9.300   Rp  1.175  14% 

           Rp 2.275    

 Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator Moving average 

pada saham SMGR prosentase keuntungan yang didapat antara 2% sampai dengan 13% 

per transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 2.700 /lot. 

 

2) KLBF 

Tabel 4.10 Estimasi Keuntungan KLBF Dengan Moving Average 

No. 
Beli Jual 

Untung 
Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 07-Jan-14  Rp1.310  11-Agu-14  Rp  1.640   Rp     330  25% 

2 27-Okt-14  Rp1.700  25-Feb-15  Rp  1.820   Rp     120  7% 

3 26-Mei-16  Rp1.410  06-Okt-16  Rp  1.720   Rp     310  22% 
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           Rp     760    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator Moving Average 

pada saham KLBF prosentase keuntungan yang didapat antara 7% sampai dengan 22% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 760 /lot. 

 

3) INTP 

Tabel 4.11 Estimasi Keuntungan INTP Dengan Moving Average 

No

. 

Beli Jual 
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 07-Jul-14  Rp23.375  04-Sep-14  Rp24.600   Rp  1.225  5% 

2 24-Okt-14  Rp23.850  15-Jan-15  Rp24.700   Rp     850  4% 

3 15-Okt-15  Rp18.000  15-Jan-16  Rp19.800   Rp  1.800  10% 

4 18-Jul-16  Rp16.625  09-Sep-16  Rp17.300   Rp     675  4% 

           Rp  4.550    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator Moving Average 

pada saham INTP prosentase keuntungan yang didapat antara 4% sampai dengan 10% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 4.550 /lot. 

4) INDF 

Tabel 4.12 Estimasi Keuntungan INDF Dengan Moving average 

No

. 

Beli Jual 
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 10-Jan-14  Rp  6.550  16-Apr-14  Rp  7.150   Rp     600  9% 

2 30-Des-14  Rp  6.650  12-Mar-15  Rp  7.350   Rp     700  11% 

3 12-Jan-16  Rp  5.575  29-Apr-16  Rp 6.875   Rp  1.300  23% 

4 01-Jul-16  Rp  7.275  03-Nov-16  Rp  8.475   Rp  1.200  16% 

           Rp  3.800    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator Moving Average 

pada saham INDF prosentase keuntungan yang didapat antara 9% sampai dengan 23% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 3.800 /lot. 

 

5) AALI 

Tabel 4.13 Estimasi Keuntungan AALI Dengan Moving Average 

No

. 

Beli Jual 
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 18-Feb-14  Rp23.175  02-Jun-14  Rp  7.025   Rp  3.850  17% 

2 07-Nov-14  Rp23.025  08-Jan-15  Rp  4.225   Rp  1.200  5% 

3 08-Agu-16  Rp15.125  26-Sep-16  Rp  5.550   Rp     425  3% 

           Rp  5.475    

 Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator Moving average 

pada saham AALI prosentase keuntungan yang didapat antara 3% sampai dengan 17% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 5.470/lot. 

6) ASII 

Tabel 4.14 Estimasi Keuntungan ASII Dengan Moving Average 

No. 

Beli Jual 

Untung 

Pros

enta

se Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 14-Feb-14  Rp6.675  09-Mei-14  Rp   7.525   Rp   850  13% 

2 08-Jul-14  RP7.575  09-Sep-14  Rp   7.625   Rp     50  1% 

3 13-Nov-14  Rp7.100  22-Apr-15  Rp   7.950   Rp   850  12% 

4 13-Okt-15  Rp6.650  15-Des-15  Rp  6.150  -Rp   500  -8% 

5 02-Feb-16  Rp6.275  02-Mei-16  Rp   6.775   Rp   500  8% 
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6 27-Jun-16  Rp6.550  27-Okt-16  Rp    8.200   Rp1.650  25% 

           Rp3.400    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator Moving average 

pada saham ASII prosentase keuntungan yang didapat antara 1% sampai dengan 25% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 3.400/lot. 

7) UNVR 

Tabel 4.15 Estimasi Keuntungan UNVR Dengan Moving average 

No

. Beli   Jual   Untung 
Prose

ntase 
  Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 07-Jan-14  Rp27.850  18-Jun-14  Rp30.000   Rp2.150  8% 

2 04-Jul-14  Rp30.000  03-Okt-14  Rp31.500   Rp1.500  5% 

3 21-Nov-14  Rp31.025  11-Okt-15  Rp41.500   Rp10.475  34% 

4 01-Feb-16  Rp36.700  10-Mei-16  Rp44.450   Rp  7.750  21% 

5 29-Jun-16  Rp43.550  13-Sep-16  Rp45.000   Rp  1.450  3% 

          

 Rp 

23.325    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator Moving Average 

pada saham UNVR prosentase keuntungan yang didapat antara 3% sampai dengan 34% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 23.325 /lot. 

 

c. Tabel Estimasi Keuntungan Investasi Saham Dengan Menggunakan 

Indikator MACD 

1) SMGR 

Tabel 4.16 Estimasi Keuntungan SMGR Dengan MACD 
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No

. 

Beli   Jual   
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 05-Mar-14 

 Rp 

14.750  26-Mar-14  Rp15.800   Rp  1.050  7% 

2 03-Jun-14  Rp14.900  09-Jun-14  Rp15.350   Rp    450  3% 

3 03-Jul-14  Rp15.000  05-Agu-14  Rp16.750   Rp  1.750  12% 

4 13-Okt-14  Rp14.950  06-Nov-14  Rp15.700   Rp    750  5% 

5 26-Agu-15  Rp 7.600  28-Sep-15  Rp  9.350   Rp 1.750  23% 

6 02-Okt-15  Rp  9.175  28-Okt-15  Rp10.250   Rp 1.075  12% 

7 27-Mei-16  Rp 8.850  23-Agu-16  Rp11.000   Rp  2.150  24% 

8 22-Sep-16  Rp  9.950  10-Okt-16  Rp10.475   Rp     525  5% 

           Rp  9.500    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator MACD pada 

saham SMGR prosentase keuntungan yang didapat antara 3% sampai dengan 24% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 9.500 /lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) KLBF 

Tabel 4.17 Estimasi Keuntungan KLBF Dengan MACD 

No. 
Beli Jual 

Untung 
Prosen

tase Tanggal Harga Tanggal Harga 



 
 

107 
 

1 27-Mar-14  Rp  1.455  28-Apr-14  Rp    1.550   Rp    95  7% 

2 24-Jun-14  Rp  1.650  25-Jul-14  Rp    1.730   Rp    80  5% 

3 20-Agu-14  Rp  1.640  07-Nov-14  Rp    1.680   Rp     40  2% 

4 13-Nov-14  Rp  1.680  08-Des-14  Rp    1.790   Rp   110  7% 

5 20-Mar-15  Rp  1.805  28-Apr-15  Rp    1.830   Rp     25  1% 

6 17-Des-15  Rp  1.270  21-Jan-16  Rp    1.350   Rp     80  6% 

7 30-Mar-16  Rp  1.300  19-Apr-16  Rp    1.420   Rp   120  9% 

8 18-Mei-16  Rp  1.300  13-Jun-16  Rp    1.410   Rp   110  8% 

9 27-Jun-16  Rp  1.380  08-Agu-16  Rp    1.725   Rp   345  25% 

10 29-Nov-16  Rp  1.410  20-Des-16  Rp    1.450   Rp    40  3% 

           Rp1.045    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator macd pada 

saham UNVR prosentase keuntungan yang didapat antara 1% sampai dengan 25% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 1.045 /lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) INTP 

Tabel 4.18 Estimasi Keuntungan INTP Dengan MACD 

Beli Jual Untung 
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N

o. 
Tanggal Harga Tanggal Harga 

Pros

enta

se 

1 09-Mei-14  Rp  22.300  20-Jun-14  Rp 23.450   Rp    1.150  5% 

2 04-Jul-14  Rp  23.200  25-Jul-14  Rp 25.700   Rp   2.500  11% 

3 08-Okt-14  Rp  22.000  06-Nov-14  Rp 23.850   Rp   1.850  8% 

4 13-Nov-14  Rp  23.450  09-Des-14  Rp 24.400   Rp      950  4% 

5 02-Okt-15  Rp  16.450  29-Okt-15  Rp 19.850   Rp    3.400  21% 

6 27-Mei-16  Rp  16.400  19-Agu-16  Rp 18.475   Rp    2.075  13% 

7 25-Nov-16  Rp  14.300  22-Des-16  Rp 15.400   Rp    1.100  8% 

           Rp  13.025    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator macd pada 

saham INTP prosentase keuntungan yang didapat antara 4% sampai dengan 21% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 13.025/lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) INDF 

                 Tabel 4.19 Estimasi Keuntungan INDF Dengan MACD 

Beli Jual Untung 
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No

. 
Tanggal Harga Tanggal Harga 

Pros

enta

se 

1 02-Jan-14  Rp    6.650  03-Feb-14  Rp    6.975   Rp   325  5% 

2 03-Mar-14  Rp    7.100  20-Mar-14  Rp    7.350   Rp   250  4% 

3 01-Jul-14  Rp    6.725  07-Agu-14  Rp    7.000   Rp   275  4% 

4 02-Sep-15  Rp    5.125  29-Okt-15  Rp   6.050   Rp   925  18% 

5 28-Jun-16  Rp    7.050  11-Agu-16  Rp    8.200   Rp1.150  16% 

6 09-Sep-16  Rp    8.000  07-Okt-16  Rp    8.975   Rp   975  12% 

           Rp3.900    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator macd pada 

saham INDF prosentase keuntungan yang didapat antara 4% sampai dengan 18% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 1.045 /lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) AALI 

                 Tabel 4.20 Estimasi Keuntungan AALI Dengan MACD 

Beli Jual Untung 
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No

. 
Tanggal Harga Tanggal Harga 

Pros

enta

se 

1 05-Feb-14  Rp   21.600  14-Mar-14  Rp  26.100   Rp4.500  21% 

2 10-Apr-14  Rp  26.200  08-Mei-14  Rp  29.000   Rp2.800  11% 

3 18-Jun-14  Rp  27.050  04-Jul-14  Rp  27.225   Rp   175  1% 

4 28-Okt-14  Rp  20.300  01-Des-14  Rp  23.775   Rp3.475  17% 

5 08-Mei-15  Rp  20.800  01-Jun-15  Rp  24.800   Rp4.000  19% 

6 01-Jul-15  Rp  23.100  23-Jul-15  Rp  24.350   Rp1.250  5% 

7 27-Agu-15  Rp  15.225  30-Okt-15  Rp  19.300   Rp4.075  27% 

8 04-Jan-16  Rp  15.850  23-Feb-16  Rp  17.900   Rp2.050  13% 

9 08-Mar-16  Rp  15.900  05-Apr-16  Rp  17.500   Rp1.600  10% 

10 03-Agu-16  Rp  14.400  29-Agu-16  Rp  16.450   Rp2.050  14% 

11 09-Nov-16  Rp  15.325  15-Des-16  Rp  16.900   Rp1.575  10% 

           Rp27.550    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator MACD pada 

saham AALI prosentase keuntungan yang didapat antara 1% sampai dengan 27% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 27.550 /lot. 

 

 

 

 

 

 

 

6) ASSI 

Tabel 4.21 Estimasi Keuntungan ASII Dengan MACD 
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No

. 

Beli   Jual   
Untung 

Prose

ntase Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 13-Feb-14  Rp    6.625  24-Mar-14  Rp    7.400   Rp       775  12% 

2 26-Jun-14  Rp    7.200  07-Agu-14  Rp    7.725   Rp       525  7% 

3 21-Okt-14  Rp    6.675  03-Des-14  Rp    7.075   Rp       400  6% 

4 03-Feb-15  Rp    7.200  03-Feb-15  Rp    7.700   Rp       500  7% 

5 05-Okt-15  Rp    5.200  28-Okt-15  Rp    6.250   Rp    1.050  20% 

6 25-Jan-16  Rp    5.950  23-Feb-16  Rp    6.725   Rp       775  13% 

7 25-Mei-16  Rp    6.475  15-Agu-16  Rp    8.000   Rp    1.525  24% 

8 21-Sep-16  Rp    8.300  30-Sep-16  Rp    8.500   Rp       200  2% 

           Rp     5.750    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator MACD pada 

saham ASII prosentase keuntungan yang didapat antara 2% sampai dengan 24% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 5750 /lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) UNVR 

Tabel 4.22 Estimasi Keuntungan UNVR Dengan MACD 
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No

. 

Beli   Jual   

Untung 

Pros

enta

se Tanggal Harga Tanggal Harga 

1 01-Jul-14  Rp  29.275  04-Agu-14  Rp  29.500   Rp       225  1% 

2 11-Nov-14  Rp  29.975  08-Des-14  Rp  31.700   Rp    1.725  6% 

3 18-Des-14  Rp  31.100  09-Feb-15  Rp  36.900   Rp    5.800  19% 

4 05-Mar-15  Rp  36.300  18-Mar-15  Rp  38.950   Rp    2.650  7% 

5 22-Apr-15  Rp  40.000  12-Mei-15  Rp  43.900   Rp    3.900  10% 

6 26-Agu-15  Rp  37.000  22-Sep-15  Rp  38.750   Rp    1.750  5% 

7 25-Jan-16  Rp  35.950  08-Mar-16  Rp  44.150   Rp    8.200  23% 

8 15-Apr-16  Rp  43.200  26-Apr-16  Rp  44.775   Rp    1.575  4% 

9 22-Jul-16  Rp  44.200  08-Agu-16  Rp  45.400   Rp    1.200  3% 

           Rp  27.025    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa dengan menggunakan indikator MACD pada 

saham UNVR prosentase keuntungan yang didapat antara 1% sampai dengan 23% per 

transaksi jual. Dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

keuntungan yang didapat dapat mencapai Rp 27.025 /lot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Perbandingan Perolehan Keuntungan Dengan Menggunakan Metode 

Stochastic Oscillator, MACD dan Moving Average. 

 

Tabel 4.23 Estimasi Keuntungan 
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kode 

perusah

aan 

INDIKATOR 
TERTING

GI 

TERREND

AH 
MA MACD STOCHASTIC 

SMGR  Rp   2.700   Rp    9.500   Rp   12.275   Rp 12.275   Rp   2.700  

KLBF  Rp      760   Rp    1.045   Rp        824   Rp   1.045   Rp       760  

INTP  Rp   4.550   Rp  13.025   Rp   16.200   Rp 16.200   Rp    4.550  

INDF  Rp   3.800   Rp    3.900   Rp      7.035   Rp    7.035   Rp    3.800  

AALI  Rp   4.575   Rp  27.550   Rp    41.825   Rp 41.825   Rp    4.575  

ASII  Rp   3.400   Rp    5.750   Rp      8.735   Rp    8.735   Rp     3.400  

UNVR  Rp23.325   Rp  27.025   Rp    36.525   Rp 36.525   Rp   23.325  

  Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 

Dari table diatas dapat di ketahui mana dari ketiga indikator yang dapat 

memberikan keuntungan optimal dan syr’i: 

a. Penggunaan keandalan stochastic dengan analisa yang di peroleh bawasannya 

dalam penggunaan stochastic dapat memperoleh keuntungan yang paling 

banyak dari pada indikator lainnya yaitu moving average dan macd. Momen 

yang tepat untuk transaksi saham dengan menggunakan indikator stochastic 

apabila garis stochastic pada angka 0 sampe 20 menunjukan harga sudah 

dikatakan murah yang merupakan momen untuk membeli saham. Apabila garis 

stochastic sudah meyentuh angka 80 sampai 100 maka momentum untuk 

menjual saham. 

b. Penggunaan Keandalan Moving average dengan analisa yang diperoleh dalam 

mengunakan moving average kurang keandalannya dalam memperoleh profit. 

Moving average sifatnya untuk menentukan arah tren akan bergerak bullish 

(tren bergerak naik) maupun bearish (tren bergerak turun). Pada penggunaan 2 

Moving average yang berbeda rata-ratanya, bila moving average yang lebih 

kecil menembus ke atas moving average yang lebih besar dapat dikatakan 

bahwa harga mengalami penguatan artinya memberikan sinyal beli . Bila 

moving average yang lebih kecil menembus ke bawah moving average lebih 

besar dapat dikatakan bahwa harga mengalami pelemahan memberi arti untuk 

menjual saham. 
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c. Penggunaan keandalan macd dengan analisa yang di peroleh dalam 

menggunakan indikator macd memberikan hasil yang tidak terlalu besar seperti 

penggunaan stochastic. Momen yang tepat dalam menggunakan macd adalah 

bila garis macd memotong garis sinyal dari bawah ke atas. Dan memberi sinyal 

jual bila garis macd memotong garis sinyal dari atas ke bawah. Selain itu kita 

juga dapat menggunakan garis center line (garis nol) sebagai alat untuk 

menginterpreswtasi arah tren. Jika garis macd memotong garis nol dari bawah 

ke atas, maka munculah sinyal beli yang cukup kuat, karena kondisi bearish 

dapat berubah menjadi bullish. Dan jika garis macd memotong garis nol dari 

atas kebawah, maka muncullah sinyal jual yang cukup kuat karena kondisi 

bullis dapat berubah menjadi bearish.  

Dari hasil di atas dapat disimpulkan dalam penggunaan metode indikator 

stochastic, moving average, dan macd dari ketiga indikator yang menghasilkan 

profit optimal yaitu dengan penggunaan indikator stochastic. Karena dari table 

penggunaan  3 (tiga) indikator diatas 6 (enam) dari  7 (Tujuh) perusahaan yaitu 

SMGR, INTP,INDF, AALI, ASII, dan UNVR menunjukkan keuntungan investasi 

tertinggi diperoleh menggunakan indikator stochastic oscillator.  

 


