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ABSTRAK 

ANALISIS KOMPRATIF PENGGUNAAN METODE STOCHASTIC, 

MOVING AVERAGE, DAN MACD DALAM MENDAPATKAN 

KEUNTUNGAN OPTIMAL DAN SYAR’I 

 (STUDI PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX 2014-2016) 

 

Asep Nugraha 

13423065  

 

Pasar modal menawarkan berbagai macam produk, salah satunya yaitu 

saham. Dalam berinvestasi investor harus mengetahui ilmu dan pengetahuan untuk 

mengambil keputusan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengambil keputusan saat 

yang tepat untuk jual dan beli saham pada Jakarta Islamic Index. Oleh karena itu 

investor harus mengetahui analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan, 

salah satunya ialah analisis teknikal. Dalam analisis ini teknikal indikator yang 

digunakan atara lain stochastic oscillator, moving average dan MACD. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi penelitian ini yaitu pada  Jakarta 

Islamic Index. Periode Januari 2014 – Desember 2016, dengan mengambil sampel 

dari saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Penarikan sampel 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian pada saham yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index dengan menggunakan software HOTS30. Analisis 

data dengan menggunakan analisis teknikal dengan menggunakan tiga indikator 

yaitu stochastic oscillator, moving average dan MACD. 

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga indikator stochastic oscillator, 

moving average dan MACD bahwasannya yang menghasilkan profit lebih besar 

adalah dengan menggunakan stochastic oscillator. Dengan momen, apabila kedua 

garis ini berpotongan diatas maka akan terjadi death cross yang berarti 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 dan oversold diperoleh bila garis %K 

telah memasuki batasan 20 dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan diatas 80 

untuk overbought. 

 

Kata kunci:  Pasar Modal; Jakarta Islam Index (JII); Teknikal 
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ABSTRACT 

 

COMPARATIVE ANALYSIS USING STOCHASTIC, MOVING 

AVERAGE AND MACD METHODS IN GAINING OPTIMAL BENEFIT 

AND SYARIAH COMPLIANT 

(A Study at Jakarta Islamic Index 2014-2016) 

 

Asep Nugraha 

13423065 

 

Capital Market is offering a wide range of product, one of them is stock. 

Investment has many sectors, investors must know the science and knowledge to 

make decisions. The purpose of this research is to make the right decision of 

investor to sell and buy shares in the Jakarta Islamic Index. Therefore investors 

should known the analysis due in decision making, one of them is technical analysis. 

In this technical analysis use the indikators of Stochastic Oscillator, Moving 

Average and Macd. 

 

This research constitue of qualitative research. The data in this research 

taken from secondary data. The population of this research is Jakarta Islamic Index 

Period from January 2014 - December 2016, by taking a stamp from the shares 

listed on the Jakarta Islamic Index (JII). Sample withdrawal is done by purposive 

sampling technique. The location of this research is shares listed in the Jakarta 

Islamic Index using HOTS30 software. Data analysis using technical analysis, by 

using three indikator which is Stochastic Oscillator, Moving Average and Macd. 

 

Based on the results of three stochastic indicator Oscillator, Moving 

Average and MACD results, the bigger profit got from stochastic oscillator. With 

omen if these two lines intersect above then there will be death cross which means 

that the price is too expensive and allows the price to go down (moment to sell the 

stock). Meanwhile, if both lines intersect below then trend golden cross which 

means that the price is considered cheap and the possibility of the price will rise 

(moment to buy the stock). An overbought / oversold condition is obtained when 

the% K line has entered the 20 and 80 thresholds below 20 for oversold and above 

80 for overbought. 

 

Keywords: Capital Market; Jakarta Islam Index (JII); Technical 
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KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Th. 1987 

Nomor: 0543b/U/1987 

TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pendahuluan 

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program 

penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang 

pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil 

rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas 

guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan 

telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional. 

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia 

karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut 

penjelasannya (Al-Qur’an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia 

mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan 

pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia 

yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang 

terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah 

pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar 

berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional. 

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas 

beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan 

sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim 

yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut 

dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan 

Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. 
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Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. 

Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed. 

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, 

Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti 

penting dan strategis karena: 

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan 

gerak majunya pembangunan yang semakin cepat. 

2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap 

kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang 

perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama 

bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. 

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan 

karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan 

Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan 

menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali 

ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan 

kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia. 

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan 

instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan 

pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan 

acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan 

sebaliknya. 

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa 

selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. 

Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun 

perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh 

seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai 

keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional. 
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Pengertian Transliterasi 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu 

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf 

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

Prinsip Pembakuan 

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip 

sebagai berikut: 

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan. 

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin 

dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, 

dengan dasar “satu fonem satu lambang”. 

3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum. 

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin 

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi 

Arab-Latin ini meliputi: 

1. Konsonan 

2. Vokal (tunggal dan rangkap) 

3. Maddah 

4. Ta’marbutah 

5. Syaddah 

6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah) 

7. Hamzah 

8. Penulisan kata 

9. Huruf kapital 

10. Tajwid 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, 
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dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar 

huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
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 Ha H Ha ھـ

 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ى

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ Fathah A A 

  َ Kasrah I I 

  َ  Dhammah U U 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ْي   ...

 fathah dan wau Au a dan u ْو   ...

Contoh:   

 -  ك تب  

kataba 

 - ل  فع  

fa’ala 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan  

Huruf 

Nama Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 fathah dan alif atau ya A a dan ا...ى    ...

garis di 

atas 
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 kasrah dan ya I i dan ى  ...

garis di 

atas 

 Hammah dan wau U u dan و  ...

garis di 

atas 

Contoh:     

 qĭla - ل  قی   qāla -  قال  

مى    -  ل  یق وْ  ramā - ر 

yaqūlu 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah hidup 

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah‘t’. 

b. Ta marbutah mati 

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah ‘h’. 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti 

oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha 

(h). 

Contoh:   

ة  األ  ْطفا   ْوض   raudah al-atfāl - ر 

- raudatul atfāl 

ْینة   د  ة ٌ الم  نوَّ  ر  -al-Madĭnah al - الم 

Munawwarah 

- al-Madĭnatul-

Munawwarah 

ْة  ْلح   talhah - ط 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam 

transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh:    

بَّ ن ا ّج  rabbanā -ر   al-hajj - الح 

ل     - ن ّ  ع م   nazzala -ن َّ ز 

nu’’ima 

 al-birr -البر ّ  
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan 

atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang 

yang diikuti huruf qamariah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sempang. 

Contoh:     

-al -  القل م   ar-rajulu - ل  الرج  

qalamu 

السّی  

 د  

- as-sayyidu  ْی -al - ع  البد 

badĭ’u 

ل   as-syamsu - س  الشمْ  -al -  الج 

jalālu 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah 

dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh:    

 inna - إ َّ ن   ta'khużūna - ذ ْون  تأ خ  

 - ْرت  أم   'an-nau - النَّ ْوء  

umirtu 

 akala - ل  أك   syai'un - ًشْیٌئ 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat 

yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:  
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إ َّ ن    ْیر  هللا  و  قی   ل ھ و  خ   Wa innallāha lahuwa khair ن  الراز 

arrāziqĭn  

Wa innallāha lahuwa 

khairrāziqĭn  

أوْ  ان  و  ْیز  اْلم  ا اْلك ْیل  و   Wa auf al-kaila wa-almĭzān فو 

Wa auf al-kaila wal mĭzān 

لی   ْیم  اْلخ  اھ   Ibrāhĭm al-Khalĭl لإب ر 

Ibrāhĭmul-Khalĭl 

ْرس اھا هللا   بس   م  اھا  و  ْجر   Bismillāhi majrehā wa mursahā م 

ا ع  إل ْیھ   ت  ع لى  النَّ اس  ح    ج اْلبی   و    ن  اْستط  م 

 ل س بی  

Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-

baiti  

manistatā’a 

ilaihi sabĭla 

Walillāhi ‘alan-

nāsi hijjul-baiti 

manistatā’a 

ilaihi sabĭlā 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan 

kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. 

Contoh:  

 

َّ  ر   ح  َّ مدٌ إِل  ا م  م   Wa mā Muhammadun illā rasl س ْوٌل و 

ل   ع  لل نَّ اس   إ َّ ن  أ َّ و  ض  بی ٍت و 

كا للَّ  با ر  ى بب  َّ ك ة  م   ذ 

Inna awwala baitin wudi’a 

linnāsi lallażĭ bibakkata 

mubārakan 

ل   فی  ش ْھر   ان  الَّ ذ ى أْنز  ض  م   ھ  ر 

 ا~ن  الْقرْ 

Syahru Ramadān al-lażĭ unzila 

fĭh al- 

Qur’ānu 

Syahru Ramadān al-lażĭ unzila 

fĭhil  

Qur’ānu 

بی   ا~ه  با ألف ق  اْلم  لق دْ ر   Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn ن  و 
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Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn 

ْمد      Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn ْین  ر  ّ  ب اْلع الم  اْلح 

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

 

Contoh: 

هللا  نْصٌر ّ  من  

فت ٌح قر    ْیٌب و 

Nasrun minallāhi wa fathun 

qarĭb 

ْیعا األمْ  م   Lillāhi al-amru jamĭ’an ر  ج 

Lillāhil-amru jamĭ’an 

َ   بك  هللا  و   ل َّ

لی    ٌم ش ْیٍئ ع 

Wallāha bikulli syai’in 

‘alĭm 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan 

Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu 

disertai dengan pedoman tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum Wr.Wb. 

َ الهَذْي َكاَن َبَعبَاَدَه َخبَْيًرا بََصْيًرا، تَبَاَرَك الهَذْي َجعََل َفي السهَماَء بُُرْوًجا  اَْلَحْمدُ ّلَِله

دًا َعْبدُهُ  َوَجعََل فَْيَها َسَراًجا َوقََمًرا ُمَنْيًرا. أَْشَهدُ اَْن الَ إَلَهَ إاَله هللاُ وأَْشَهدُ اَنه ُمَحمه

َ بَإَْذنََه َوَسَراًجا ُمَنْيًرا.  َ بََشْيًرا َونََذْيًرا، َودَاَعيَا إَلَى اْلَحق  ُوَرُسولُهُ الهَذْي َبعَثَهُ بَاْلَحق 

ا َبْعدُ       اَللهُهمه َصل َ َعلَْيَه َوَعلَى آَلَه َوَصْحبََه َوَسل َْم تَْسلَ ْيًما َكثَْيًرا. أَمه
Segala puji bagi Allah, yang Maha Mengetahui dan  Maha Melihat hamba-

hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, 

dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-

Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi 

peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Investasi merupakan suatu kegiatan untuk menanamkan modal atau 

uang yang dilakukan pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan 

di masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan pada berbagai 

instrumen dan tempat, salah satunya adalah investasi di pasar modal. Pasar 

modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

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

modal bertindak sebagai penghubung antara para insvestor dengan 

perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen 

jangka panjang seperti obligasi, saham dan lainnya. 

 Dewasa ini, berinvestasi didunia saham sudah mulai dilirik dan 

diminati oleh kebanyakan investor di Indonesia mulai dari wirausahawan, 

profesional, bahkan meluas sampai ke kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Dari yang hanya sekedar mencari keberuntungannya, sampai yang benar-

benar bekerja fulltime dengan kosentrasi penuh. Hal ini sangatlah wajar 

melihat berinvestasi dalam instrumen saham dapat memperoleh “return” 

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

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

menambah pengetahuan dalam hal pasar modal (saham).  

 Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian 

kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika anda membeli saham berarti anda 

membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dan  anda berhak 

atas keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, jika perusahaan 

membukukan keuntungan. Anda juga bisa mengambil keuntungan dari 

naiknya harga saham tersebut dari waktu ke wakt
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  Peningkatan minat dalam berinvestasi saham juga ditunjukan oleh 

iklim perekonomian yang cukup baik. Terlebih lagi di Indonesia merupakan 

negara berkembang yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang 

cukup bagus. Hal ini dapat tercermin dalam data indeks harga saham 

gabungan (IHSG) selama beberapa tahun ini yang memiliki tren jangka 

panjang yang dominan positif (bullish). Adannya kemajuan dibidang 

teknologi dan sistem informasi, serta berkembangnya ilmu tentang pasar 

modal membuat orang juga dapat dengan mudah dan cepat dalam 

mempelajari segala sesuatu yang berkaitan tentang pasar modal (saham). 

 Karena berinvestasi saham bisa memperoleh keuntungan yang 

cukup besar puluhan, bahkan ratusan persen dalam waktu yang singkat 

(sehari, seminggu, sebulan, setahun dan tergantung kondisi). Meskipun 

hasilnya sangat menguntungkan, tidak mudah untuk meraihnya. Namun, 

apabila salah perhitungan mampu membangkrutkan orang dalam waktu 

yang singkat pula. Banyak juga yang kemudian mengalami kekalahan demi 

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

faktor kunci keberhasilan dalam trading. 

 Ada dua macam analisis dalam dunia saham, yaitu analisis 

fundamental dan teknikal. Analisis fundamental adalah analisis mendalam 

yang menitik beratkan pada laporan keuangan dengan melihat sisi: 

Profitabilitas (laba), Solvability (kewajiban vs aset), Liquidity (kemampuan 

melunasi utang jangka pendek) dan Activity (kelancaran usaha). Untuk 

dapat menganalisis secara fundamental maka kita dituntut untuk akrab 

dengan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan setiap kuartal dengan 

melihat dari ke-4 sudut diatas dan menghitung nilai wajar suatu saham 

secara laporan keuangan sehingga dapat diketahui apakah harga pada saat 

ini terlalu mahal ataupun terlalu murah secara laporan keuangan (Wijaya, 

2014). 

 Sedangkan untuk teknikal analisis adalah analisa pergerakan saham 

melalui data histori pembukaan, penutupan, harga tertinggi, harga terendah 

dan volume perdagangan suatu saham setiap saat. Dalam menganalisa 
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saham secara teknikal nantinya kita dapat melihat dari sudut pandang harga 

rata-rata, harga terendah maupun tertinggi pada suatu masa, target harga 

berikutnya, likuiditas (banyaknya transaksi saham yang sudah terjadi) 

sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu analisis dalam menentukan nilai 

jual dan beli (Siswoyo, 2013). 

 Saat ini sudah semakin banyak sekuritas-sekuritas bermunculan 

yang memberikan pelayanan prima dalam berinvestasi saham, apalagi 

didukung dengan adannya teknologi internet dan online trading yang 

semakin canggih, sehingga orang-orang juga semakin mudah dalam 

mengakses data, menganalisa data, serta memperoleh perkembangan 

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

tercatat dalam bursa efek. 

 Dalam beberapa dekade terakhir ini, telah lahir dan berkembang 

sistem kuangan dan bisnis yang berbasis ajaran Islam yang dikenal dengan 

istilah sistem dan keuangan bisnis Islam atau sistem keuangan dan bisnis 

syariah. Sistem ini menjadi alternatif terhadap sistem konvensional yang 

oleh kalangan Muslim dinilai berbasis pada sistem ribawi. Sistem keuangan 

dan bisnis syariah ini berkembang menjadi suatu sistem yang tidak hanya 

dikenal dan dipakai dikalangan lembaga keuangan dan pembisnis bukan 

Muslim di negara yang menjadi pusat keuangan dan bisnis dunia, seperti 

London, Singapura, dan bahkan New York (Khairandy, 2010).  

 Bangkitnya ekonomi Islam dibelahan dunia saat ini, menjadi 

fenomena yang menarik dan menggembirakan bagi umat Islam pada 

khususnya, serta umat-umat lainya yang turut merasakan kemaslahatan dari 

hasil penerapannya. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, terutama 

melalui kegiatan dipasar modal yang mengandung unsur spekulasi (gharar) 

dan menjadikan sistem riba sebagai landasan oprasionalnya, teryata telah 

menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam. Pesatnya perkembangan 

ekonomi syariah menuntut adannya instrumen keuangan sebagai sarana 

pendukung. Instrumen keuangan syariah dapat diwujudkan kedalam 

berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya pasar modal syariah. 
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Keberadaa pasar modal syariah diharapkan akan menjadi media alternatif 

berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil 

(Burhannuddin, 2009). 

 Dalam pandangan syariah, saham pada hakikatnnya merupakan 

modifikasi sistem patungan (persekutuan) modal dan kekayaan, yang dalam 

istilah fiqh dikenal dengan nama syirkah. Pengertian syirkah adalah akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, 

dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko 

kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi yang diberikan. 

 Dalam perkembangannya, saham-saham yang sudah masuk pada 

indeks syariah telah berjumlah 30 emiten. Pertumbuhan ini memberikan 

investor syariah pilihan yang lebih leluasa untuk menanamkan modalnya. 

Pelarangan maysir dan gharar merupakan komitmen Islam. Muslim sebagai 

investor bukan sebagai spekulator. Spekulasi dalam investasi memiliki 

resiko yang besar dan sangat menyerupai perjudian, sehingga diharamkan 

dalam Islam. Untuk menghindari hal tersebut, investasi yang dilakukan 

wajib dianalisis dengan berbagai metode yang ada.  

 Dalam Berinvestasi, harapan utama investor adalah memperoleh 

keuntungan dari transaksi yang dilakukannya. Kerugian dapat terjadi akibat: 

Pertama, kesalahan memilih saham, dimana emiten memiliki performa yang 

kurang bagus, seperti tidak membukukan laba yang diperoleh, sehingga 

harga saham bergerak turun. Kedua, kesalahan dalam memilih waktu, disini 

sebenarnya investor sudah benar dalam memilih saham syariah, namun 

karena pemilihan waktu yang tidak tepat, yakni saat pasar secara 

keseluruhan sedang bergerak dalam tren turun (misalnnya saat krisis dunia 

tahun 2008 atau kesalahan lainnya). 

 Analisa teknikal merupakan teknik yang menganalisa fluktuasi 

harga dalam rentang waktu tertentu atau dalam hubungannya dengan faktor 

lain, misalnya volume transaksi. Karena itu analisa teknikal banyak 

menggunakan grafik, sehingga dengan penggunaan metode indikator 

moving average yaitu menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu 
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rentan waktu tertentu, macd indicator yang menentukn tren harga saham  

dan stochastic oscillator indicator yang menentukan kondisi jenuh beli 

(overbought) dan jenuh jual (oversold). Dari pergerakan tersebut akan 

terlihat pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan 

pembelian atau penjualan saham. Pada dasarnya analisa teknikal digunakan 

untuk menentukan apakah suatu harga saham sudah overbought (jenuh beli) 

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

dan syar’i dalam investasi jangka panjang dengan menggunakan metode 

indikator tersebut. Pada dasarnya analisis teknikal sangat dibutuhkan guna 

menentukan kapan harus membeli saham dan kapan harus menjualnya. 

Dengan adanya analisa teknikal bisa mendapatkan profit yang optimal dan 

syar’i juga dapat mengurangi resiko kerugian lebih dalam. 

 Untuk dapat mengetahui pola pergerakan harga dengan mudah, 

maka data harga pada analisis teknikal digambarkan dalam bentuk grafik, 

antara lain line chart (garis), bar chart (batang), dan candle chart (lilin). 

Grafik line chart memuat data harga penutupan saja, namun data ini paling 

mudah dibaca. Bar chart dan candlestick chart hampir mirip karena pada 

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

harga terendah. Namun, grafik candlestick lebih mudah dibaca karena 

menggunakan warna juga mampu menampilkan psikologis pasar dengan 

lebih mudah. 

 Banyak investor menganggap analisa teknikal sebagai suatu metode 

yang tidak memberikan kepastian. Namun demikian, analisa teknikal 

diterima sebagai metode yang logis oleh institusi-institusi pendidikan dan 

perusahaan-perusahaan pialang saham. Sangat jarang suatu investasi dalam 

ukuran besar dilakukan tanpa melihat aspek teknis ini (Salim, 2003). 

 Penelitian mengenai saham sebagian besar cenderung tentang 

analisis fundamental. Pada dasarnya analisis teknikal juga sama pentingnya 

dalam transaksi jual beli di pasar modal terlebih untuk para pemula. Masih 

sedikitnya penelitian tentang analisis teknikal ini melatarbelakangi saya 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparatif 
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Penggunaan Metode Stochastic, Moving average dan MACD Dalam 

Mendapatkan Keuntungan Optimal dan SYAR’I (Studi Pada Jakarta Islamic 

Indeks 2014 – 2016) guna menentukan posisi jual dan beli saham serta 

mengetahui keuntungan yang diperoleh dengan mengunakan tiap-tiap 

metode analisis teknikal yang digunakan dan sesuai dengan ketentuan 

syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah 

dengan beberapa pertannyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana keandalan metode stochastic dalam pencapaian keuntungan 

yang optimal dan syar’i? 

2. Bagaimana keandalan metode moving average dalam pencapaiyan 

keuntungan yang optimal dan syar’i? 

3. Bagaimana keandalan metode MACD dalam pencapaian keuntungan 

yang optimal dan syar’i? 

4. Bagaimana perbandingan tiga metode stochastic, moving average dan 

MACD dalam upaya mendapatkan keuntungan yang optimal dan 

syar’i? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai masalah yang di rumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis keandalan metode stochastic dalam 

pencapaian keuntungan yang optimal dan syar’i. 

2. Untuk menganalisis keandalan metode moving average dalam 

pencapaian keuntungan yang optimal dan syar’i. 

3. Untuk menganalisa keandalan metode macd dalam pencapaian 

keuntungan yang optimal dan syar’i. 

4. Untuk perbandingan tiga metode stochastic, moving average dan 

macd dalam upaya mendapatkan keuntungan yang optimal dan 

syar’i. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat 

memberikan kontribusi sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

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

yang ingin berinvestasi pada pasar modal, dimana saja, dan kapan 

saja, maka analisis teknikal dapat dijadikan salah satu panduan, 

sehingga diharapkan memberikan waktu yang tepat dalam 

memutuskan untuk menjual atau membeli saham guna mendapat 

gain yang optimal. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan 

meningkatkan pengetahuan tentang analisis teknikal. Bagi siapa saja 

yang hendak berinvestasi, baik pada saham, emas, minyak, valuta 

asing, serta berbagai macam komoditas lain yang hargannya naik 

turun, maka metode analisis teknikal dapat mereka terapkan untuk 

memprediksi pergerakan harga selanjutnya, berdasarkan data 

historis yang pernah ada. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi positif bagi siapa saja 

agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai analisis teknikal dan 

memahami cara kerja metode analisis teknikal dalam memprediksi 

pergerakan harga saham guna mendapatkan profit optimal dan 

syar’i. 

 b.  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dan metode analisis teknikal. Dengan adannya metode analisis 

teknikal ini, maka efek spekulasi saat trading saham di Bursa Efek 

dapat diminimalkan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, 

yaitu BAB I pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telah pustaka dan 

sistematika penulisan.  

Pembahasan selanjutnya yaitu BAB II landasan teori dimana bab ini 

penulis mendiskripsikan secara komprehensif mengenai pasar modal, 

saham dan metode penggunaan indikator. Dan menguraikan teori-teori yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti metode stochastic, 

moving average dan macd.  

Pembahasan selanjutnya memasuki BAB III metode penelitian pada 

bab ini peneliti akan menguraikan tentang desain penelitian, lokasi dan 

waktu pelaksanan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data.  

Masuk pada pembahasan BAB IV hasil penelitian dan pembahasan 

yang membahas mengenai analisis menyeluruh atas penelitian yang 

dilakukan, peneliti akan mencoba menguraikan data yang didapat dari 

grafik saham dan metode penggunaan indikator untuk mengetahui keadalan 

setiap indikator dalam memperoleh keuntungan yang optimal dan syar’i.  

Pada bagian terahir adalah BAB V penutup yang merupakan bagian 

ahir dari penulisan penelitian ini. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari 

penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. 

Selain itu juga berisi saran yang berasal dari penulis yang ditujukan kepada 

pihak-pihak yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta 

analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu 

yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis 

melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang 

mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh yang penulis 

ketahui, masih sedikit pembahasan mengenai analisis teknikal. Namun 

belum ada penelitian khusus dan intensif mengenai penggunaan dengan 

indikator dan mengkomparatifkannya. Dalam review studi terdahulu, 

penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan 

beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini.Berikut 

adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu: 

Pada jurnal yang ditulis oleh Desi Pujiati (2013) yang berjudul 

“Analisis teknikal sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dipasar 

modal pada PT Unilever Indonesia Tbk. Hasil dari penelitian ini adalah dari 

hasil perhitungan dan analisis grafik dapat disimpulkan bahwa analisis 

teknikal memang cocok untuk memprediksi harga saham. Titik overbought 

terjadi pada range harga Rp 6.650 sampai dengan Rp 8.800 yang 

mengindikasikan pada range harga tersebut akan terjadi penurunan harga 

(bearish). Sedangkan titik titik oversold terjadi pada range harga Rp 6.150 

sampai dengan Rp 8.000 yang mengindikasikan bahwa pada range harga 

tersebut akan terjadi kenaikan harga (bullish). Dapat di prediksi bahwa 

harga saham PT Unilever sekitar tanggal 10 atau 11 Maret 2008 akan terjadi 

penurunan harga (bearish), dan keputusan yang sebaiknya di ambil pada 

tanggal 9 Maret 2009 jika investor mempunyai saham PT Unilever adalah 

menjual (sell) saham yang dimiliki, dan jika investor belum mempunyai 

saham PT Unilever sebaiknya menunggu (hold) sampai ada sinyal beli pada 

grafik stochastic oscillator. Penggunaan analisis teknikal dengan 
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menggunakan indikator stochastic oscillator terbukti cocok untuk 

memprediksi saham PT Unilever. Dapat diprediksi bahwa harga saham PT 

Unilever pada perdagangan selanjutnya akan mengalami penurunan harga 

(bearish) (Pujiati, 2013). 

Pada jurnal yang ditulis oleh Natica Ardani, Werner R.Murhadi dan 

Deddi Marciano (2012) yang berjudul “Investasi: komparasi strategi buy 

and hold dengan pendekatan teknikal”. Hasil penelitian ini adalah 

penggunaan analisis teknikal dengan moving average terbukti dapat melihat 

tren dari pergerakan saham sesuai asumsi/prinsip dasar yang dijelaskan 

dalam Murphy (1999). Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pasar 

dari suatu negara akan lebih efesien pada saat kondisi ekonomi baik efficient 

market hypothesis terbukti. Namun, pada saat kondisi ekonomi negara 

tersebut buruk, maka pasar saham juga menjadi tidak efesien dan pasar 

cenderung bergerak berdasarkan tren sehingga analisa teknikal menjadi 

lebih memberikan keuntungan. Reaksi pasar negative lebih kuat dan dapat 

di prediksi dibandingkan reaksi positif terhadap stimulus. Hal tersebut dapat 

terjadi karena dipengaruhi oleh adanya pengambilan keputusan secara 

irasional oleh sebagian besar investor dan meyebabkan pasar tidak menjadi 

efesien. Para investor memiliki kecenderungan yang sama dalam 

pengambilan keputusan saat kondisi pasar bearish untuk meminimali 

sasikan kerugian (Ardani, R.Murhadi, & Marciano, 2012). 

Pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Kusuma (2013) 

yang berjudul “Analisa teknikal dengan pergerakan harga saham individual 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di LQ 45 dengan menggunakan 

indikator Candlestick pendekatan ratio fibonancci, dan analisis fuzzy logic”. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa analisis teknikal pergerakan harga saham 

dengan penggunaan pendekatan candlestick, rasio fibonacci dan analisis 

fuzzy logic dapat digunakan dengan baik. Hasil analisa teknikal pada 

pergerakan saham menunjukan bahwa selama periode tahun 2012 

pergerakan saham mengalami tren menurun. Tren menurun merupakan 

sinyal yang baik bagi calon investor yang ingin membeli saham dari sektor 
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pertambangan. Saham-saham yang mengalami tren menurun menunjukan 

ada dua saham yang direkomondasikan daripada kedelapan saham yang 

lain. Saham yang direkomendasikan untuk untuk dibeli adalah saham Bumi 

Resources Tbk dan Energi Mega Persada Tbk. Pergerakan kedua saham 

tengah berada pada level support 100% dan level resistance 78,6%. kedua 

saham yang direkomondasikan untuk dibeli pada kisaran harga hingga Rp 

986,20 untuk Bumi Resources Tbk dan Rp 101,80 untuk Energi Mega 

Persada Tbk. Rekomendasi atas kedua saham berdasarkan analisis rasio 

Fibonacci pada level support dan resistance serta analisi fuzzy logic untuk 

rekomendasi harga beli (Putra, 2013). 

Pada jurnal yang di tulis oleh Kurniawan (2007) yang berjudul 

“Analisis teknikal untuk menentukan keputusan jual dan beli dalam aktifitas 

perdagangan saham”. Hasil penelitian ini adalah indikator teknikal analisis 

membantu investor untuk mengambil keputusan melalui sinyal beli, jual, 

tahan yang dihasilkan masing-masing indikator. Teknikal analisis 

mempunyai kekuatan dalam memprediksi pergerakan harga saham serta 

memberi kesan bahwa teknikal analisi sebaiknya digunakan sebagai alat 

analisis pergerakan harga saham. Tidak semua indikator menunjukan sinyal 

yang sama. Karena setiap indikator menghasilkan sinyal-sinyal yang 

berbeda, maka investor diharuskan lebih berhati-hati dalam mengambil 

keputusan. Semakin banyak indikator yang menunjukan sinyal yang sama, 

maka semakin baik keputusan tersebut. Indikator membantu para investor 

untuk dapat mengambil keputusan dengan rasional bukan dengan emosi. 

Sinyal tersebut merupakan gambaran apa yang sedang terjadi di pasar dan 

mungkin apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, perlu disadari oleh setiap 

investor bahwa analisis teknikal merupakan alat untuk memprediksi 

pergerakan harga dimasa yang akan datang (Kurniawan, 2007). 

Pada jurnal yang ditulis oleh Ilham Syaiful Muchlishin (2011) yang 

berjudul “Prediksi harga saham dalam perspektif analisis teknikal (studi 

pada Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2007-2011)”. Hasil penelitian ini 

adalah waktu yang tepat untuk menentukan keputusan investasi adalah 



12 
 

  
  

membeli saham pada saat harga saham turun (bearish atau downtren), 

menjual saham pada saat harga saham naik (bullish atau uptren), dan 

menahan saham (hold) pada saat posisi menunjukan harga saham mendatar 

(sideway) dan tren yang terbentuk belum begitu kuat. Penggunaan analisis 

teknikal dengan metode moving average berguna untuk melihat tren 

pergerakan harga saham. Panduannya adalah sinyal buy terjadi ketika MA 

periode pendek memotong MA periode panjang dari bawah keatas karena 

harga saham berpeluang untuk menguat. Sebaliknya ketika MA periode 

pendek memotong MA periode panjang dari atas kebawah maka hal tersebu 

menunjukkan sinyal sell, karena saat itu terjadi peluang penurunan. 

Sedangkan MA periode panjang berguna untuk melihat tren harga saham 

secara jangka panjang (Muchlishin, 2011). 

Pada jurnal yang ditulis oleh Yaunar Palimo A.B (2010) yang 

berjudul “Perbandingan efesiensi teknikal indikator simple moving average 

dan exponential moving average pada saham pertambangan batu bara di 

Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian ini adalah pengujian terhadap 

pemakaian beberapa indikator teknikal dari kelompok moving average pada 

saham pertambangan LQ45 ternyata menghasilkan beberapa temuan yang 

menarik. Pola peringkat indikator moving average berdasarkan periode 

yang diambil menunjukkan bahwa indikator simple moving average (SMA) 

lebih efisien dari pada indikator exponential moving average (EMA). Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk saham pertambangan batubara dengan 

pergerakan harga yang fluktuatif, ternyata indikator simple moving average 

(SMA) lebih sesuai. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi kinerja 6 

indikator dengan koefisien variansinya pada 4 saham, dapat disimpulkan 

bahwa indikator SMA (26) adalah yang paling efisien untuk digunakan. 

Dapat dikatakan bahwa secara statistik terbukti terdapat kesepakatan 

indikator yang paling efisien dalam mengestimasi harga saham 

pertambangan batubara LQ45 (A.B, 2010). 

Pada jurnal yang ditulis oleh Marli, Dwi Danesty Deccasari (2013) 

yang berjudul “Penerapan analisis teknikal dengan metode bollinger 
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sebagai salah satu indikator dalam transaksi short time perdagangan saham 

(studi pada PT. E-Trading securities Malang)”. Hasil penelitian ini adalah 

bollinger band merupakan salah satu volatility indikator yang dapat 

digunakan sebagai indikator action dan digunakan bersama indikator lain 

untuk mengambil suatu keputusan investasi. Terdapat 3 macam sinyal yang 

dapat diindikasikan dari pergerakan bollinger band, yakni tren yang akan 

terjadi terhadap pergerakan harga saham, volatilitas pergerakan harga 

saham, dan momentum. Suatu keputusan investasi dapat diambil apabila 

pergerakan bollinger band didukung pula strategi yang digunakan. Dimana 

sangat penting untuk diikuti secara konsisten pergerakan harga saham dalam 

kondisi normal, persiapan break, dan konsolidasi. Jadi, apabila pergerakan 

harga sesuai dengan fase dalam metode bollinger searah dan saling 

mendukung, maka keputusan investasi dapat diambil secara tepat (Marli & 

Deccasari, 2013). 

Pada jurnal yang ditulis oleh Alwiyah dan Liyanto (2012) yang 

berjudul Analisis teknikal untuk mendapatkan profit dalam forex trading 

online”. Hasil penelitian ini adalah bahwa Forex trading online memberikan 

kemudahan untut ikut ambil bagian dalam perdagangan valuta asing, 

sehingga memungkinkan masyarakat untuk mencapai financial dan time 

freedom dari profit transaksi. Untuk mendapatkan profit dalam forex trading 

online memerlukan kemampuan analisis baik analisis teknikal maupun 

fundamental untuk memprediksi harga. Analisis teknikal menggunakan 

grafik candlestick dan didukung dengan indikator-indikator pendukung 

macd dan stochastic oscillator, tidak menjamin 100%  rading  akan  dapat 

menghasilkan profit, dan masih memerlukan faktor lain (Alwiyah & 

Liyanto, 2012). 

 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu 

NO  Judul Penulis Kesamaan Perbedaan 
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1.  Analisis Teknikal 

Sebagai Dasar 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi Dipasar 

Modal Pada PT 

Unilever 

Indonesia, tbk. 

Desi 

Pujianti 

(2013) 

Analisa 

teknikal 

sebagai dasar 

pengambilan 

keputusan 

dengan 

menggunakan 

indikator 

stochastic 

Pengambilan 

keputusan dengan 

menggunakan 3 

indikator selain 

stochastic yaitu macd 

dan moving average 

2.  Investasi 

Komparasi 

Strategi Buy and 

hold Dengan 

Pendekatan 

Teknikal. 

Natica 

Ardani, 

Werner 

R.Murhadi 

dan Deddi 

Marciano 

(2012) 

Penggunaan 

analisis 

teknikal 

dengan moving 

average 

terbukti dapat 

melihat tren 

dari pergerakan 

saham. 

Tidak hanya melihat 

tren bergerak tapi 

menentukan juga 

jenuh jual maupun beli 

dengan indikator 

Stochastic 

3.  Analisa Teknikal 

Dengan 

Pergerakan Harga 

Saham Individual 

Perusahaan 

Pertambangan 

Yang Terdaftar di 

LQ 45 Dengan 

Menggunakan 

indikator 

Candlesticl 

Pedekatan  Ratio 

Fibonancci, dan 

analisis Fuzzy 

logick 

Muhammad 

Wahyu 

Kusuma 

(2013) 

Penggunaan 

analisa teknikal 

guna 

mengetahui 

arah trenn  

Saham yang di teliti 

yang tercantum pada 

JII (Jakarta Islamic 

indek) 

4.  Analisis Teknikal 

Untuk 

Menentukan 

Keputusan Jual 

dan Beli Dalam 

Aktifitas 

Perdagangan 

Saham 

Kurniawan 

(2007) 

Membantu 

investor untuk 

mengambil 

keputusan beli 

maupun jual 

yang di 

hasilkan setiap 

indikator. 

Tidak semua indikator 

menunjukan sinyal 

yang sama.Tetapi 

semakin menunjukan 

sinyal yang sama maka 

keputusan untuk beli 

dan jual saham 

semakin bagus. 
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5.  Prediksi Harga 

Saham Dalam 

Prespektif 

Analisis Teknikal 

(Studi Pada 

Jakarta Islamic 

Indek (JII) Tahun 

2007-2011) 

Ilham 

Syaiful 

Muchlishin 

(2011) 

Untuk 

menentukan 

keputusan 

investasi dalam 

membeli pada 

saat harga 

saham turun 

(bearish atau 

downtrend). 

Menjual saham 

pada harga 

saham naik 

(bullish atau 

uptren). 

Indikator yang 

digunakan hanya 

moving average 

sedangkan indikator 

yang di gunakan oleh 

penulis tiga indikator 

yang berbeda. 

6.  Perbandingan 

Efesiensi 

Teknikal indikator 

Simple Moving 

average Pada 

Saham 

Pertambangan 

Batu Bara di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Yaunar 

Palimo 

(2010) 

Mengunakan 

indikator 

moving 

average untuk 

menentukan 

pembelian dan 

penjualan 

saham 

Penelitian ini meneliti 

mengenai pegunaan 

Ma pada saham batu 

bara yang masuk pada 

LQ45. 

7.  Penerapan 

Analisis Teknikal 

Dengan Metode 

Bollinger Sebagai 

Salah Satu 

Indikator Dalam 

Transaksi Short 

Time 

Perdagangan 

Saham (Studi 

Pada PT.E-

Trading 

Securitties 

malang) 

Marli dan  

Dwi 

Danesty 

Deccasari 

(2013) 

Penggunaan 

analisa teknikal 

dalam 

melakukan 

transaksi beli 

maupun jual. 

Dalam menentukan 

momen beli maupun 

jual indikator yang di 

gunakan adalah 

indikator Bollinger 

band. 

8.  Analisis Teknikal 

Untuk 

Mendapatkan 

Profit Dalam 

Alwiyah 

dan liyanto 

(2012) 

Analisa 

teknikal 

digunakan 

untuk 

mempredikdi 

Dalam penelitian ini 

yg diteliti berbeda 

objek. Dan dalam 

penggunaan analisa 

teknikal indikatornya 
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Forex Tranding 

Online 

harga.dan arah 

tren 

mengunakan 

candlestick 

  Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber Penelitian 

 

Setelah membaca tinjauan pustaka di atas nampak adanya perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang. Penggunaan 

tiga indikator sekaligus yaitu stochastick, moving average, dan macd belum 

ada penelitian sebelumnya dengan menggunakan ketiga indikator tersebut. 

Moving average yang digunakan penelitian sebelumnya dan yang sekarang 

berbeda dalam MA yang digunakan pegunaan moving average guna melihat 

arah tren dan menentukan posisi beli maupun jual. Periode penelitian yang 

dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Metode yang dilakukan 

mengkomparatifkan antara ke 3 metode mana yang paling profit dan syar’i 

dari ke 3 metode tersebut. Sehingga penulis membuat judul penelitian 

“Analisa komparatif penggunaan metode stochastic, moving average dan 

macd dalam mendapatkan keuntungan optimal dan syar’i”. Di dalam skripsi 

ini, penulis berusaha untuk meneliti bagaimana keandalan metode indikator 

yang digunakan untuk menentukan pola sinyal beli dan jual pada saham dan 

mengkomparatifkan dengan metode yang digunakan guna menentukan 

metode yang dapat menghasilkan profit optimal dan syar’i. Data yang di 

ambil melalui saham-saham yang masuk di JII. 

 

B. Landasan Teori 

1. Investasi 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa 

mendatang. Tentunya proses pencarian keuntungan dengan melakukan 

investasi ini adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan 

mendalam dengan tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian 

(prudent principle) (Fahmi, 2012). 
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Dalam ekonomi Islam, anjuran investasi dapat diperoleh dari 

Alquran dan Hadis. Diantara ayat Alquran yang menganjurkan investasi 

adalah QS Al-Baqarah: 261 

 

نَاِبَل ِِف ُكلِ ُسنُْبَلٍ  ْبَع س َ ِ ََكَثَِل َحبذٍة َأنَْبتَْت س َ يَن يُْنِفُقوَن َأْمَوالَهُْم ِِف َسِبيِل اَّللذ ِ   ِماَُُة َحبذٍة   َمثَُل اَّلذ

ُ َواِسٌع عَِليٌ  ُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء   َواَّللذ  َواَّللذ

 

Artinya: “Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh 

orang-orang yang menafkahkan hartannya dijalan Allah adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuan butir, pada 

tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gadakan (ganjaran) bagi 

siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha Luas (Karunian-nya) 

lagi maha mengetahui.” 

Investasi yang dilakukan oleh seorang muslim seharusnya dalam 

usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menurut pandangan Islam, 

investasi memiliki pengertian dan tujuan yang lebih luas karena 

mencakup aspek dunia (materi) dan akhirat (ukhrawi) seperti yang 

dijelaskan oleh Ryandono (2009:70): Investasi syariah adalah 

pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil 

yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa 

yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung serta tetap 

berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (kaffah). Selain 

itu, semua bentuk investasi dilakukan dalam rangka ibadah kepada 

Allah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik 

bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dari 

pengertian dan tujuan investasi yang dikemukakan oleh Ryandono dapat 

terlihat jelas adanya perbedaan antara investasi syariah dengan investasi 

kapitalis, yaitu investasi syariah selalu mengacu pada prinsip-prinsip 

syariah karena tujuannya tidak hanya untuk meraih keuntungan duniawi 

(materi) namun juga untuk meraih kemenangan di akhirat. 
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Di bidang perekonomian, kata investasi sudah lazim dipergunakan 

dan sering diartikan sebagai penanaman uang untuk mendapatkan 

keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam kamus Bahasa Indonesia 

Kontemporer, kata investasi diartikan lebih jelas, yaitu penanaman uang 

atau modal di suatu proyek atau perusahaan dengan tujuan untuk 

mencari untung di masa yang akan datang . Di Indonesia, topik investasi 

sudah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 

No. 13). Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk 

pertumbuhan kekayaan (accreation of wealth) melalui distribusi hasil 

investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa), untuk 

apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang 

berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan 

perdagangan (Mudjiono, 2012). 

Adapun dalam perspektif syariah, investasi dapat diartikan sebagai 

penempatan sejumlah dana dan modal pada suatu instrumen pada 

investasi untuk tujuan memperoleh keuntungan dengan menggunakan 

prinsip-prinsip syariah (Masruroh, 2014). 

2. Pasar Modal  

Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya 

perusahaan menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan 

dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai 

tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan. Sedangkan 

menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim pasar modal adalah pusat 

perdagangan utang jangka panjang dan saham perusahaan.Adapun 

menurut R.J Shook pasar modal merupakan sebuah pasar tempat dana-

dana modal, seperti ekuitas dan hutang diperdagangkan (Fahmi, 2012) 

Pasar Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan 

penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang 

memperjualbelikan surat-surat berharga. UUPM pasal 1 angka 13 

mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang 



19 
 

  
  

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek (Nasarudin & Surya, 2004) 

Secara formal, menurut Suad Husnan, pasar modal dapat 

didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau 

sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam 

bentuk utang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, publik authorities, maupun perusahaan swasta. Dengan 

demikian, pasar modal merupakan satu bentuk kegiatan dari lembaga 

keuangan nonbank sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber 

pembiayaan perusahaan. Aktivitas ini terutama ditujukan bagi 

perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah besar dan 

penggunaannya diperlukan untuk jangka panjang. Dana dalam jumlah 

besar dan penggunaan dalam jangka panjang sering kali tidak dapat 

dipenuhi oleh lembaga perbankan sehingga sumber dana alternatif dapat 

dicari melalui pasar modal (Adrian Sutedi, 2013).  

 

3. Saham Syariah 

Saham adalah sebuah bukti investasi/kepemilikan seseorang dalam 

sebuah perusahaan. Saham sesuai dengan klasifikasinnya terbagi 

menjadi 2 jenis, yaitu saham khusus dan saham biasa. Saham khusus 

adalah saham yang memiliki hak khusus dalam perusahaan (Misalnya: 

mendapat pembagian keuntungan perusahaan terlebih dahulu 

dibandingkan pemilik saham lainnya) sedangkan pada saham biasa tidak 

memiliki hak lebih selain hak umum yaitu mendapatkan pembagian 

keuntungan sesuai dengan jadwal pembagian yang akan didapatkan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Wijaya, 2014). 

Saham adalah tanda bukti peyertaan kepemilikan modal/dana pada 

suatu perusahan, aham juga merupakan persediaan yang siap untuk di 

jual. Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal 

oleh publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa 

(preference stock). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan 
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aturannya masing-masing. Common stock (saham biasa) adalah suatu 

surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai 

nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya 

diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan 

RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak 

untuk menentukan membeli right issue (Penjualan saham terbatas) atau 

tidak, yang selannjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan 

dalam bentuk deviden. Preferred Stock (Saham Istimewa) adalah suatu 

surat berharga yang dijual oleh suatu surat berharga yang dijual oleh 

suatu perusahaan yang menjalankan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, 

dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan 

tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga 

bulanan) (Fahmi, 2012). 

Dalam pandangan Islam saham dapat didefinisikan sebagai sertifikat 

penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu 

perusahaan. Saham merupakan bukti tertulis kepemilikan suatu 

perusahaan yang telah go public bagi para investor. Melalui pembelian 

saham dalam jumlah tertentu, pihak pemegang saham (shareholder) 

memiliki hak dan kewajiban untuk berbagai hasil dan resiko (profit and 

loss sharing) dengan para pengusaha, menghadiri Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), dan bahkan mengambil alih kepemilikan 

perusahaan.  

Dalam Islam, saham pada hakikatnnya merupakan modifikasi sistem 

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

dikenal dengan nama syirkah. Pengertian syirkah adalah akad kerjasama 

antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dengan 

keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko kerugian 

akan ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Pada 

dasarnya tidak terdapat pembedaan antara saham yang syariah dengan 

yang non syariah. Namun saham sebagai bukti kepemilikan suatu 

perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan 
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pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika 

saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahannya 

bergerak dibidang yang halal atau dalam niat pembelian saham tersebut 

adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amannya, 

saham yang delisting dalam Jakarta Islamic Index (JII) merupakan 

saham-saham yang Insya Allah sesuai Syariah. Dikatakan demikian, 

karena emiten yang terdaftar dalam Islamic index akan selalu 

mengalami proses penyaringan (screening) berdasarkan kriteria yang 

telah di tetapkan (Burhannuddin, 2009). 

Terdapat perbedaan yang fundamental pasar modal konvensional 

dan pasar modal syariah.Pasar modal syariah tidak mengenal short 

selling, beli atau jual dalam waktu yang amat singkat untuk 

mendapatkan keuntungan antara selisih beli atau jual dalam waktu yang 

singkat untuk mendapatkan keuntungan antara selisih harga jual dan beli 

(Khairandy, 2010). 

 

4. Indek Saham Syariah  

a. Indeks Harga Saham 

Indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukan 

pergerakan harga saham. Indeks berfungsi sebagai indikator tren bursa 

saham yang mengabarkan kondisi pasar pada suatu kondisi tertentu, 

apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan adannya Indeks, dapat 

diketahui tren pergerakan harga saham apakah sedang mengalami 

kenaikan, stabil atau penurunan. Pergerakan indeks menjadi indikator 

penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan 

menjual, menahan atau membeli saham dalam jumlah tertentu. Karena 

harga saham bergerak dalam hitungan menit bahkan detik, maka nilai 

indeks pun akan selalu berubah turun naik seiring dengan perubahan 

waktu yang cepat (Burhanuddin & S, 2009) . 
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b. JII (Jakarta Islamic Index) 

PT Bursa Efek Jakarta bekerjasama dengan PT Danareksa 

Investment Management membentuk Jakarta Islamic Index (JII). JII 

dimaksut untuk digunakan sebagai tolak ukur (benchmark). Mengukur 

kinerja suatu investasi saham dengan basis syariah. Melalui Index 

diharapkan dapat ditingkatkan kepercayaan investor untuk 

mengembangkan investasi dalam ekuitas secara syariah (Khairandy, 

2010). 

JII merupakan indeks saham di Indonesia yang menghitung indeks 

harga rata-rata saham untuk jenis kegiatan usaha yang memenuhi 

kriteria Syariah. Dikatakan demikian karena saham-saham yang  

masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa No.40 

/DSN-MUI/x/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum 

penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, menetapkan bahwa 

kriteria kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah ialah: 

1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang. 

2. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan 

dan asuransi konvensional. 

3. Produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang ataupun 

jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

4. Produsen, distributor, serta pedagang makanan minuman yang 

haram. 

5. Melakukan Investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat 

transaksi (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan 

ribawi lebih dominan dari modalnya. 

Saham-saham yang dipilih untuk dapat masuk ke dalam indeks 

syariah ialah sebagai berikut: 

1. Memiliki kumpulan saham yang sudah tercatat lebih dari 3 

bulan dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan 
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dengan ketentuan syariah, kecuali termasuk dalam kapitalisasi 

besar. 

2. Memilih saham yang memiliki rasio kewajiban terhadap 

aktiva maksimal sebesar 90% berdasarkan laporan keuangan 

tahunan atau tengah tahunan.  

3. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan 

urutann rata-rata kapitalisai pasar (market capitalization) 

terbesar selama satu tahun terakhir.  

4. Memilih 30 saham dengan tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan regular selama (satu) tahun terakhir secara 

urutan. 

5. Evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap 

komponen indeks. 

Perubahan yang terjadi pada jenis usaha utama emiten akan 

dimonitor berdasarkan data publik yang tersedia secara terus menerus. 

Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya sehingga tidak konsisten 

dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks. Saham emiten 

yang dikeluarkan akan selanjutnya diganti oleh saham emiten lain. 

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan 

investor agar melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan 

memberikan manfaat keuntungan bagi pemodal yang berinvestasi 

dibursa efek (Burhanuddin & S, 2009). 

 

5. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal adalah suatu pendekatan analisis pola pergerakan 

harga dimasa lalu untuk memperkirakan pergerakan harga dimasa 

mendatang. Dalam hal ini, tentunya, analis harus mempunyai grafik 

harga (chart). Komponen utama terbentuknya grafik pergerakan harga 

terdiri atas lima komponen, yaitu harga pembukaan (Open), harga 

tertinggi (High), harga terendah (Low), Harga penutupan (Close), dan 

volume transaksi (V) atau jika disingkat menjadi OHLCV. Dari data 
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OHLCV tersebut kemudian digunakan metode matematika dan statistik 

sehingga tercipta indikator-indikator pada analisis teknikal (Suharto, 

2013) 

Analisa teknikal merupakan analisis pergerakan grafik harga saham. 

Jadi harus ada data harga yang sudah terjadi, karena analisis teknikal 

adalah analisis terhadap data historis harga saham . Melalui data historis 

yang kita miliki, kita diharapkan dapat memprediksi arah pergerakan 

harga saham selanjutnya (Siswoyo, 2013). 

Analisa teknikal adalah analisis pergerakan harga saham melalui 

data historical, yaitu harga pada saat pembukaan, harga penutupan, 

harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan suatu saham 

setiap saat. Secara teknikal dari sudut pandang harga rata-rata, harga 

terendah maupun tertinggi pada suatu masa, target harga selanjutnya, 

likuiditas (banyaknya transaksi suatu saham yang terjadi) sehingga pada 

akhirnya mendapatkan suatu analisis dalam menentukan nilai jual dan 

beli (Wijaya, 2014). 

Pada dasarnya, analisis teknis ini menawarkan pengembangan 

teknik perdagangan saham berdasarkan pengamatan dan pergerakan 

harga serta volume perdangan masa lalu. Dengan membuat suatu tren 

atau pola atas grafik historis, seorang investor saham bisa membuat 

suatu keputusan untuk membeli atau menjual saham. Ibarat pedagang, 

pengguna analisis ini diharapkan bisa membeli saham dengan harga 

rendah dan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Atau jika harga beli 

sudah terlanjur tinggi, mereka bisa menjualnya dengan harga yang lebih 

tinggi. Jenis jenis analisis teknikal saham antara lain : 

1. Bollinger Bands 

2. RSI (Relative Strenght Index) 

3. Moving Average 

4. Stochastic Oscillator 

5. MACD 
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Menurut Murphy (1999) dan Luca (2000) terdapat tiga asumsi / 

anggapan dasar dalam analisis teknis, yaitu: 

a. Market Price Discounts Everything  

Penggunaan analisis ini percaya bahwa semua peristiwa bisa 

berpengaruh terhadap harga saham. Kejadian atau peristiwa 

tersebut akan tercermin pada harga sahamnya. Hal ini terjadi 

karena harga pasar saham tersebut secara alami ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran para pelaku pasar. Peristiwa yang 

dimaksut tersebut bukan hanya aspek fundamental, tetapi juga 

aspek politik, keamanan, psikologi pasar, dan aspek lain baik 

yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Jika mayoritas 

investor memiliki persepsi yang buruk terhadap suatu saham 

dalam suatu waktu, maka saham akan turun. Begitu pula 

sebaliknya, harga saham akan naik jika mayoritas investor 

memiliki persepsi yang baik. Kondisi ini diungkapkan dengan 

ungkapan lama yang dikenal di Wall Street, yaitu “sell on good 

news”. Kondisi tersebut terjadi karena harga yang ada dimarket 

telah merefleksikan berita tersebut sehingga kenaikan harga 

yang terjadi akan terbatas. 

 

b. Price Moves in Trend 

Harga saham bergerak dalam suatu tren. Prinsip dalam 

penggunaan analisis teknis adalah jangan pernah mengambil 

keputusan transaksi yang melawan tren harga. Pengguna analisis 

ini percaya bahwa semua informasi tercermin pada harga pasar 

saham, sehingga tren tersebut menunjukkan sikap para pelaku 

pasar / investor atas suatu saham. Tren turun menunjukkan 

mayoritas pelaku pasar mengharapkan saham tersebut turun, dan 

sebaliknya. Semakin banyak pelaku pasar menginginkan saham 

tersebut (keinginan ini dipicu oleh berbagai informasi, baik 

informasi finansial maupun non-finansial), permintaan akan 
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naik dan akan berakibat pada harga saham yang juga naik. 

Dalam kondisi tersebut jangan pernah mencoba mengambil 

keputusan yang melawan kehendak pasar. Sekali lagi tren adalah 

pencerminan dari keinginan pasar. Pahami tren yang ada dan 

ikuti kemana tren tersebut akan bergerak agar kita bisa 

memanfatkan pergerakan harga tersebut untuk meningkatkan 

hasil investasi. 

 

c. History Repeats it Self 

Data historis dapat digunakan untuk memprediksikan 

data/harga saham di masa mendatang. Hal ini diyakini pengguna 

analisis teknikal mengingat adanya faktor psikologis pada pasar 

umumnya bersifat konstan. Maksudnya adalah manusia 

cenderung bereaksi terhadap sesuatu dengan cara yang sama. 

Misalnya, jika terjadi kecelakaan pesawat terbang maka akan 

ada kecenderungan pada masyarakat takut untuk bepergian 

menggunakan pesawat terbang. Namun kecemasan tersebut 

hanya terjadi selama beberapa saat saja. Setelah beberapa waktu, 

mereka melupakannya dan lupa terhadap kecemasan tersebut. 

Dalam bursa saham, hal ini bisa dilihat ketika terjadi peledakan 

bom di suatu tempat yang strategis atau penting, misalnya 

gedung BEJ di Jakarta atau gedung World Trade Center (WTC) 

di USA, maka harga saham akan turun secara drastis. Penurunan 

ini sebenarnya terjadi karena adanya panik selling atau 

kepanikan investor yang berlebihan sehingga mereka menjual 

saham tanpa banyak pertimbangan. Namun setelah beberapa 

waktu, mereka sadar bahwa harga sudah turun terlalu jauh 

(sangat murah), maka mereka mulai membeli dan harga akan 

kembali kedalam kondisi normal (Sulistiawan & Liliana, 2007). 
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6. Grafik 

Untuk mengetahui pola pergerakan harga dengan mudah, maka data 

harga digambarkan dalam bentuk grafik. Ada beberapa jenis grafik yang 

dapt digunakan, atara lain: 

a. Line Chart  

Line chart (grafik garis) adalah jenis grafik yang paling 

sederhana yaitu grafik untuk General Motors, titik-titik dalam 

garis mencerminkan harga penutup sekuritas pada suatu hari. 

Tanggal ditampilkan di bagian bawah dan harga ditampilkan di 

bagian samping. Keuntungan line chart datang dari 

kesederhanaannya. Grafik ini menampilkan gerakan harga 

sekuritas yang jelas dan mudah dimengerti. Line chart umumnya 

ditampilkan dengan menggunakan harga penutup (Salim, 2003) 

 

Gambar 2.1 Line Chart 

 Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 
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b. Bar Chart  

Bar Chart digambarkan dengan sebuah garis vertikal dan 

dua buah garis horisontal. Garis vertikal menggambarkan kisaran 

harga pada saat tertentu, biasanya harian, tapi bisa juga satuan 

waktu yang lain. Sementara dua buah garis kecil horisontal 

sebelah kiri menggambarkan harga pembukaan dan yang sebelah 

kanan menggambarkan harga penutupan. Puncak/ ujung atas dari 

bar tersebut menggambarkan harga tertinggi pada saat itu, 

sedangkan bottom / ujung bawah dari bar tersebut 

menggambarkan harga terendahnya.  

 

Gambar 2.2 Bar Chart 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 
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c. Chandle Chart atau Candlesticks 

Metode analisis teknikal ini adalah metode analisis grafik  

yang berasal dari Jepang pada beberapa abad yang lalu. Sekarang 

ini metode candlestick semakin populer karena kemudahan 

membacanya. Adapun cara penggambaran dan bentuknya hampir 

sama dengan bar chart tetapi dengan tampilan yang lebih mudah 

dilihat. 

      Gambar 2.3 Chandle Chart Atau Candlesticks 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Sesuai dengan namanya, bentuk grafik ini hampir sama 

dengan lilin. Candles berbentuk persegi panjang vertikal yang 

dikenal sebagai badan utamanya / real body dan menggambarkan 

harga pembukaan dan harga penutupan, dengan 2 garis di atas atau 

di bawahnya yang menggambarkan harga tertinggi dan terendah 

pada hari itu. 
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Jika harga naik atau harga penutupan lebih tinggi daripada 

harga pembukaan, grafik ini akan menggambarkan grafik dengan 

balok warna transparan. Sementara jika harga turun atau harga 

penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan maka grafik 

ini digambarkan dengan balok berwarna gelap. Dengan demikian 

pada  tren yang sedang bullish, grafik ini akan terlihat transparan, 

sedangkan pada tren bearish grafik ini akan terlihat gelap. 

Garis vertikal di grafik ini (baik yang di atas ataupun di 

bawah) akan hilang atau tidak terlihat jika harga tertinggi (atau 

harga terendah) sama dengan harga pembukaan (atau harga 

penutupan). Secara umum, grafik sebenarnya hanya mengacu 

pada harga dan volume sehingga data yang ada masih mentah 

sedangkan analisis teknis jauh lebih luas (Sulistiawan & Liliana, 

2007). 

 

7. Candle Stick Japanese 

Candlestick (CS) adalah bagian dasar terpenting agar kita mampu 

membaca pergerakan saham. Dengan menggunakan Candlestick pada 

chart, maka semua info akan ditampilkan lengkap, baik harga opening, 

close, hihg, hingga low. Serta dengan adanya body kita akan lebih 

mudah melihat apakah market tersebut naik atau market turun dan 

seberapa jauh kenaikan atau penurunannya dari bodi, dan seberapa jauh 

usaha kenaikan dan penurunannya dari panjangnya kaki atau shadow 

pada candle tersebut (Wijaya, 2014). 
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                     Gambar 2.4 Candle Stick Japanese 

       Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

Pada tahun 1600-an investor Jepang menyusun metode analisis 

teknikal untuk melalukan analisa harga kontrak padi. Teknik ini disebut 

dengan grafik candlestick. Steven Nison adalah orang yang 

mempopulerkan grafik candlestick di dunia barat. Grafik candlestick 

menampilkan harga pembuka, harga tertinggi, harga terendah, dan harga 

penutup dalam format yang mirip dengan batang modern, tetapi dengan 

cara yang menekankan hubungan antara harga pembuka dan harga 

penutup. Grafik candlestick adalah cara baru untuk melihat harga dan 

tidak melibatkan perhitungan yang kompleks. Setiap candlestick 

mencerminkan data untuk satu jangka waktu, misalnya satu hari  (Salim, 

2003). 
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Gambar 2.5 Candle Stick 

                     Sumber: Webcache.Googleusercontent.Com 

Candlestick adalah jenis chart yang paling sering digunakan. 

Dengan Candlestick chart, kita dapat dengan mudah membaca kondisi 

pasar. Dengan melihat pola dan tipe candlestick kita dapat melihat tanda-

tanda awal pembalikan arah atau reversal. Diantara sekian banyak pola 

dan tipe candlestick, yang penting adalah: 

a. Marubozu 

Candlestick Marubozu erat kaitannya dengan tren. Pada 

dasarnya, pola candlestick seperti dengan batang warna putih  

adalah kondisi yang sangat bullish karena jelas bahwa saat itu 

pemegang kendali adalah para buyer. Jika Marubozu muncul di 

chart, maka bisa jadi tren bullish akan berlanjut atau akan 

muncul pola reversal bullish. Sebaliknya, batang candle warna 

hitam adalah penanda tren bearish karena seller-lah yang 

memegang kendali atas price action. 
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Gambar 2.6 Morubozu 

          Sumber: www.incrediblecharts.com 

 

Marubozu adalah bar full body tanpa shadow. Biasanya 

merupakan indikasi awal suatu tren akan berkelanjutan. 

Gambar 2.7 Morubozu 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

b. Spinning Top 

Spinning tops yaitu bila body lebih pendek dari pada shadow dan 

berada di tengah-tengah. Body yang pendek menunjukan sedikit 

terjadi pergerakan harga dari opening hingga close, shadow 

http://www.incrediblecharts.com/
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menunjukan selama sesi harga aktif bergerak naik dan turun. 

Spinning tops setelah bar panjang biasannya berpotensi akan 

terjadi perubahan arah tren (Suharto, 2013). 

 

Gambar 2.8 Spinning Tops 

             Sumber: http://forextradingstrategies4u.com 

 Gambaran penggunaan sinyal beli dan jual dengan menggunakan 

candle Spinning tops. 

 

Gambar 2.9 Spinning Tops Perubahan Arah 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

c. Doji 

Doji biasanya menunjukan adannya pergantian tren, baik bullish 

ataupun bearish. Jadi anda perlu waspada jika mendapati 

adannya doji. Anda perlu waspada kalau kemunculan Doji 

http://forextradingstrategies4u.com/
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didahului oleh bar penuh (Marubozu). Hal ini menunjukan 

tekanan jual atau beli sudah jauh berkurang dan pada saat itulah 

saatnya pembalikan arah. Konfirmasi jadi tidaknya pola 

pembalikan tren harus dilihat pada bentuk Candlestick 

selanjutnya (Wira, 2009). 

 

                                   Gambar 2.10 Doji 

Sumber: http://www.binaryoptionsgold.com 

 

http://www.binaryoptionsgold.com/
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Sinyal jual dan Gambaran penggunaan sinyal beli dan jual dengan 

menggunakan candle Doji 

Gambar 2.11 Doji 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

d. Hammer dan Hanging Man 

Ciri-ciri Hammer dan Hanging Man: 

1. Bodi candlestick lebih kecil dari panjang kakinya dengan 

panjang kaki 2x lebih panjang dari bodi candlestick-nya.  

2. Boleh berwarna Hitam maupun Putih.  

Hanging maupun Hammer Classic tidak memiliki upper shadow 

(kaki atas). 
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                        Gambar 2.12 Hamer dan Hanging Man 

                  Sumber: http://disfianoni.blogspot.co.id 

 

Hammer dan hanging man adalah suatu early warning, bila 

muncul hammer menunjukkan bahwa penurunan tren mungkin akan 

segera berakhir, dan sebaliknya bila muncul hanging man maka 

kenaikan tren akan segera berakhir. Namun bukan berarti akan 

selalu terjadi reversal setelah muncul salah satunya, namun 

mungkin setelah muncul akan terjadi sideways atau pergerakan 

netral yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai tren naik ataupun tren 

turun. Yang perlu diingat, hammer dan hanging man bekerja pada 

saat trennya bila: 

 Tren sedang turun dan muncul salah satu CS di atas dinamakan 

hammer.  

 Tren sedang naik dan muncul salah satunya dinamakan hanging 

man (Wijaya, 2014). 

http://disfianoni.blogspot.co.id/
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Gambar 2.13 Tren Hammer dan Hanging Man 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

8. Moving average 

Moving average, sering disingkat MA, menghitung 

pergerakan harga rata-rata dari suatu saham dalam suatu rentang 

waktu, misalnya dalam waktu 5 hari, 20hari, atau 100 hari, indikator 

ini cukup populer. Cara membaca indikator ini: apabila grafik harga 

di atas Ma = Sinyal bullish sedangkan apabila grafik harga di bawah 

Ma= Sinyal bearish (Wira, 2009). 

Moving average adalah indikator yang sederhana bahkan 

dapat dikatakan paling sederhana dalam analisis teknikal yaitu 

memantau pergerakan harga rata-rata dalam periode waktu tertentu. 

Biasanya menggunakan rentang waktu 7 hari 14 hari atau 100 hari 

dan hanya memberikan informasi sinyal bearish atau bullish saja. 

Indikator tren menghaluskan data harga yang bervariasi untuk 

menciptakan komposisi arah pasar. Kita bisa menggunakan satu 

MA, dua MA, atau bahkan tiga MA atau lebih dalam penggunaan 

moving average. Berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu 

penggunaan MA yang paling sederhana, yaitu menggunakan hanya 

1 buah MA. Cara lain untuk mengidentifikasi tren adalah dengan 

menggunakan dua buah moving average yang berbeda periode. 
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Menentukan tren yang sedang terjadi yaitu dengan melihat.  

posisi MA periode yang lebih pendek terhadap MA periode yang 

lebih panjang, apakah di atas atau di bawah. Tren bearish akan 

terjadi apabila MA periode pendek berada di bawah MA periode 

panjang. Dan apabila MA periode pendek berada di atas MA periode 

panjang, maka trennnya adalah bullish. Sedangkan untuk 

menentukan kapan pembalikan arah tren, dapat dilihat dan 

perpotongan antara dua MA. Apabila MA periode pendek 

memotong MA periode panjang dari atas ke bawah, maka tren 

berbalik menjadi bearish atau ini adalah saat untuk menjual saham. 

Dan apabila MA periode pendek memotong MA periode panjang 

dari bawah ke atas, tren berbalik menjadi bullish. 

Bila rentang antar kedua periode garis moving average 

semakin melebar, kemungkinan besar tren akan terus berlangsung 

seperti sebelumnya. Begitu pula sebaliknya bila rentang harga antar 

kedua garis moving average menyempit, maka besar kemungkinan 

tren akan berakhir. Sementara bila kedua garis moving average 

saling berpotongan bisa dijadikan sebagai sinyal tren akan terjadinya 

perubahan arah tren (Sinaga, 2011). 

Banyak para trader yang tidak hanya menggunakan 2(dua) 

MA, mereka juga menggunakan sekaligus 3 MA untuk analisis. Dua 

MA dengan periode pendek digunakan sebagai sinyal untuk trading. 

Dengan mengetahui tren utama tersebut, kita bisa mengantisipasi. 

Misalnya bila membuka posisi berlawanan dengan tren utama, kita 

bisa mengurangi margin yang digunakan, supaya risiko tidak terlalu 

besar. Pada prinsipnya, moving average bisa membantu trader untuk 

trading. Periode yang umum dipakai adalah 200, 100. 50. 20, dan 5. 

Bila dipakai pada chart harian, periode 200 dipakai untuk 

mengetahui tren tahunan. Periode 100 untuk mengetahui tren selama 

setengah tahun. Periode 50 untuk mengetahui tren selama 3 bulanan. 

Periode 20 untuk mengetahui tren dalam waktu mingguan. 
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Sedangkan periode 5 baik digunakan untuk mengetahui tren harian 

(Susanto & Sabardi, Analisis Teknikal di Bursa Efek, 2010) 

 

Gambar 2.14 Moving average 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

9. Stochastics Oscillator  

Metode stochastics atau stochastics oscillator diperkenalkan 

oleh George Lane. Metode ini sangat terkenal di Amerika pada tahun 

1980an karena metode yang digunakan relative sederhana tetapi 

cukup Profitable, selain itu petunjuk yang dalam metode ini mudah 

dipahami. Berdasarkan pada observasi bahwa jika harga mengalami 

kenaikan maka harga penutupan akan cenderung berada pada batas 

atas dari range (kisaran) harga. Demikian juga sebaliknya saat 

downtren, harga akan ditutup dekat dengan batas bawah dari kisaran 

harga.  

Dalam stochastics digunakan dua garis, yaitu %K dan garis 

%D. Kedua garis tersebut akan bergerak dalam skala 0-100. Garis 

%K merupakan garis yang lebih cepat sedangkan garis %D 
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Menggambarkan tren utamannya. Namun untuk mempermudah 

interpretasi indikator ini, umumnya garis %K digambarkan dengan 

garis yang solid, sedangkan garis %D digambarkan dengan garis 

titik-titik (Sulistiawan & Liliana, 2007). 

Stochastic oscillator ditampilkan sebagai dua garis. Garis 

utama disebut sebagai %K. Garis kedua, disebut sebagai %D adalah 

moving average dari garis %K. Garis %K umumnya ditampilkan 

sebagai garis utuh dan garis %D umumnya ditampilkan sebagai garis 

putus-putus. 

Ada beberapa cara untuk menjelaskan stochastic oscillator; 

tiga metode yang populer adalah sebagai berikut: 

a. Membeli ketika osilator, garis %K atau garis %D, turun di 

bawah tingkat tertentu (misalnya, 20) dan kemudian naik ke 

atas tingkat tersebut. Menjual ketika osilator naik keatas 

tingkat tertentu (misalnya, 80) dan kemudian turun di bawah 

tingkat tersebut. 

b. Membeli ketika garis %K naik keatas garis %D dan membeli 

ketika garis %K turun di bawah garis %D. 

c. Melihat penyimpangan; sebagai contoh, ketika harga membuat 

rangkaian harga tertinggi baru sementara stochastic oscillator 

gagal melampaui nilai-nilai tertinggi sebelumnya (Salim, 

2003). 

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 di atas maka akan terjadi 

death cross yang bearti harga sudah terlalu mahal dan 

memuingkinkan 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). 
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Keadaan overbought dan oversold diperoleh bila garis %K telah 

memasuki batasan 20 dan 80 yakni dibawah 20 untuk oversold dan 

diatas 80 untuk overbought (Raharjo, 2009). 

 

  Gambar 2.15 Stochastic Oscillator Sinyal Jual dan Beli 

 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

 

Gambar 2.16 Stochastic Oscillator Sinyal Overbought dan Oversold 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 
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10. MACD (Moving average Convergence Divergent ) 

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). 

 

Gambar 2.17 Moving average Convergence Divergent (MACD) 

Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

  Setiap indicator memiliki keandalan masing-masing. 

Definisi dari kata keandalan sendiri adalah penerapan   perancangan 
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pada komponen  sehingga komponen dapat melaksanakan fungsinya 

dengan baik. Artinya setiap indicator mempunyai keandalan dalam 

menentukan posisi  beli dan posisi jual dengan metodenya masing-

masing.  Dikatakan paling andal  adalah dimana indicator dapat  

memberikan sinyal  yang mendekati posisi paling tepat untuk 

membeli maupun menjual saham.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif diskriptif 

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

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa. Metode diskriptif merupakan 

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

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

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran 

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

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

kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan langsung kepada sumber 

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

terkumpul berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dan mengamati semua 

perilaku dari obyek yang diamati. Karena penelitian ini menggambarkan 

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

 

B. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang 

berbentuk deskriptif yaitu dimana penelitian berusaha mendeskripsikan atau 

mengambarkan tentang kondisi grafik guna menentukan beli dan jual. 

Kemudian dari metode tersebut di komparatifkan atara ke 3 indikator yang 

ada. Sementara berdasarkan cara memperolehnya data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data harga saham pembukaan harian dari periode 

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

Host30 (Mirae Asset Sekuritas). 

 

C. Lokasi Penelitian 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

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

menggunakan perangkat lunak (software Host30). Pengamatan dilakukan 

secara online sehingga bisa dilakukan dimana saja. 

D. Populasi dan Sampel  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang terdaftar 

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

dalam penelitian ini yaitu menggunakan saham dari emiten-emiten yang 

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

Saham-saham yang menjadi sampel penelitian ini yaitu: 

1. SMGR  (Semen Indonesia persero Tbk) 

2. KLBF (Kalbe Farma Tbk) 

3. INTP (Indocement Tunggal Prakasa Tbk) 

4. INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 

5. AALI  (Astra Agro Lestari Tbk) 

6. ASII (Astra International Tbk) 

7. UNVR (Unilever Indonesia Tbk) 

Alasan memilih saham-saham tersebut adalah: 

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

di Jakarta Islamic Indeks. 

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

karena terjadinya evaluasi terhadap komponen indeks yang di 

lakukan setiap 6 bulan sekali. 

 

E. Data dan Sumber Data 

 Penelitian menggunakan data sekunder yaitu mengambil data 

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

menggunakan grafik Candlestick pada Software Host30. Disamping itu 

peneliti juga mencari literatur tentang tentang analisis teknikal dari berbagai 

media. 
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F. Variabel Penelitian  

Variabel Independen (Variabel Bebas) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen). Variabel 

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

stimulus, antecedent, variabel pengaruh, treatment, dan variabel bebas. 

Dapat dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel 

lainnya. Variabel Despenden (Variabel Terikat) adalah variabel yang 

dipengaruhi, akibat dari adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel 

terikat karena variabel terikat dipengaruhi oleh variabel independen 

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

variabel output, Konsekuen, variabel tergantung, kriteria, variabel 

terpengaruh, dan variabel efek. 

 Variable penelitian dalam  terdiri dari variable dependen yaitu gain 

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

dan macd . 

 

G. Metode Pengumpulan Data 

 Data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode 

dokumentasi. Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian 

pendahuluan yaitu melakukan studi keputusan dengan mempelajari buku-

buku dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan pokok bahasan dalam 

penelitian ini. Tahap berikutnya adalah mengamati kegiatan perdagangan 

saham dan pergerakannya melalui Software Host30 serta mengumpulkan, 

meneliti dan menganalisis data yang tersedia. Tahap selanjutnya adalah 

penelitian pokok yang digunakan untuk mengumpulkan keseluruhan data 

yang dibutuhkan guna menjawab persoalan penelitian. 

H. Analisis Data 

 Analisa data yaitu melalui cara memeriksa dan meneliti data-data 

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

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

1. Input Data 

 Langkah awal dalam teknik analisis data adalah melakukan 

input data. Data yang diinput merupakan grafik pergerakan harga 

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

Pergerakan harga saham yang diambil sebagai sampel meliputi 

pergerakan harga selama periode 2014 - 2016. Proses input data 

dilakukan dengan bantuan Sumber: Software Mirae Asset Sekuritas 

(HOST30) proses input data dilakukan secara online. 

 

 

2. Menentukan indikator analisis teknikal 

 Indikator yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu 

moving average, stochastic oscillator dan macd. Semua indikator 

tersebut sudah tersedia di aplikasi Software Mirae Asset Sekuritas 

(HOST30). 

3. Penggunaan Stochastic Oscillator 

Pada tahap ini penggunaan indikator Stochastic Oscillator 

bertujuan untuk mengetahui momen jual dan beli. Pada indikator 

ini dijelaskan juga selama periode tertentu saham termasuk jenuh 

jual (oversold) atau termasuk jenuh beli (overbouht) 

4. Penggunaan Moving average 

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui tren saham selama 

periode 2014 - 2016. Pada penelitian ini indikator moving average 

yang digunakan MA 9 dan MA 50. 

5. Penggunaan MACD 

Indikator ini digunakan untuk menunjukan arah tren harga 

saham dan menentukan kondisi jenuh beli (overbought) atau jenuh 

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

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

sebaliknya. 

6. Analisis Kompararatif 

Pada tahapan ini yaitu membandingkan ke tiga analisis 

teknikal yaitu Stochastic Oscillator, Moving average dan MACD. 

Dan menganalisa dari ketiga metode tersebut guna menentukan 

metode mana yang akan mendapatkan profit optimal dan syar’i
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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 
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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 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) 
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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) 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. 
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a. Gambaran Penggunaan Keandalan Metode Stocastik 

Oscillator Pada Saham Semen Indonesia (persero) Tbk 

(SMGR)  

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 
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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 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 
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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. 

 

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 
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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.  

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) 
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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 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 
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area 80 yang menandakan overbought atau jenuh beli dan 

terjadinya perpotongan (death cross).  

 

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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

 

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. 
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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 dan 80 yakni dibawah 20 untuk 

oversold dan diatas 80 untuk overbought (Raharjo, 2009).  
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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.  
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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 

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.  
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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 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. 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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.  

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.  
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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. 

 

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 
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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 %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 
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Rp23.200 / lot. Karena garis stochastic oscillator menyentuh 

area 80 yang menandakan overbought atau jenuh beli.  

 

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.  
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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 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 
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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 

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.  
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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 
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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 

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 
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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 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.  
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       Gambar 4.18 Penggunaan Indikator Stochastic oscillator Pada Saham 

ASII (Astra Internasional Tbk) tahun 2016 

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 
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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. 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. 
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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 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 
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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 sinyal harga 

saham akan naik. Dan para investor dapat menjual saham 
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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 
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Rp37.050/ lot. Karena garis stochastic oscillator menyentuh 

area 80 yang menandakan overbought atau jenuh beli.  

 

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.  
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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 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. 
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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 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. 
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       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 

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 
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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 
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menurun / bearish sehingga di rekomendasikan untuk 

melakukan penjualan.  

       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 
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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) 

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 
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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 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.  
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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 

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. 
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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 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.  
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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 

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 
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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 
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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.  

 

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 
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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) 

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) 
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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 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.  
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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 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 
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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 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 
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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 
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(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).   

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. 
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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 
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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. 

 

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 
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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).  

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. 



121 

 

 
 

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 
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Rp 45.000 / lot ketika garis Ma 9 berpotongan dengan garis MA 

50 mengarah ke bawah yang meberikan tanda tren turun. 

 

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 
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muncullah sinyal jual yang cukup kuat karena kondisi bullis 

dapat berubah menjadi bearish (Siswoyo, 2011).  

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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) 
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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 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.  
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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. 

 

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 
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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.  

 

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 
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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 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. 
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Gambar 4.49 MACD Saham INTP (Indocement Tunggal Prakasa 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 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 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 



136 

 

 
 

 

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. 
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d. Keandalan Indikator MACD Dalam Menentukan Buy 

Maupun Sell Pada Saham INDF ( Indofood Sukses Makmur 

Tbk) 

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 
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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 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. 
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Gambar 4.53 MACD Saham INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk) 

Tahun 2015 

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.  
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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 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. 
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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) 

 

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 



142 

 

 
 

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. 
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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. 



144 

 

 
 

 

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 
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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 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) 
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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 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.  
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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.  

 

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 
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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). 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 
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melakukan penjualan pada tanggal 22 September 20165 dengan 

harga Rp 38.750 /lot. 

 

 

Gambar 4.63 MACD Saham UNVR (Unilever Indonesia) 

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 
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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 

jenuh jual dengan 

garis 20. 

 

 Dapat digunakan 

untuk kondisi pasar 

yang sideways dan 

profitable 

 

 Untuk 

mengetahui tren 

selanjutnya. 

 

 Berfungsi sebagai 

support dan 

resistence. 

 

 Memberikan 

sinyal beli dan 

jual ketika garis 

MA saling 

berpotongan.  

 

 Menunjukan arah 

tren harga saham. 

 

 Menentukan 

kondisi jenuh beli 

(overbought) atau 

jenuh jual 

(Oversold). 

 Dapat mengetahui 

tren kuat ketika 

garis macd 

memotong garis 

nol dari bawah ke 

atas. 

 

 Dapat 

menunjukkan 

kapan trend sudah 

mulai atau kapan 

harus melakukan 

averaging atau 

martiangle. 
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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% 

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% 
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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% 

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 
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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% 

           Rp     760    

Sumber: Data Sinyal Mirae Asset Diolah 
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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% 
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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% 

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. 
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c. Tabel Estimasi Keuntungan Investasi Saham Dengan 

Menggunakan Indikator MACD 

1) SMGR 

Tabel 4.16 Estimasi Keuntungan SMGR Dengan MACD 

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. 
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2) KLBF 

Tabel 4.17 Estimasi Keuntungan KLBF Dengan MACD 

No. 
Beli Jual 

Untung 
Prosen

tase Tanggal Harga Tanggal Harga 

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. 
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3) INTP 

Tabel 4.18 Estimasi Keuntungan INTP Dengan MACD 

N

o. 

Beli Jual 

Untung 

Pros

enta

se Tanggal Harga Tanggal Harga 

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. 
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4) INDF 

                 Tabel 4.19 Estimasi Keuntungan INDF Dengan MACD 

No

. 

Beli Jual 

Untung 

Pros

enta

se Tanggal Harga Tanggal Harga 

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. 
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5) AALI 

                 Tabel 4.20 Estimasi Keuntungan AALI Dengan MACD 

No

. 

Beli Jual 

Untung 

Pros

enta

se Tanggal Harga Tanggal Harga 

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. 
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6) ASSI 

Tabel 4.21 Estimasi Keuntungan ASII Dengan MACD 

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. 
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7) UNVR 

Tabel 4.22 Estimasi Keuntungan UNVR Dengan MACD 

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. 
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6. Perbandingan Perolehan Keuntungan Dengan Menggunakan 

Metode Stochastic Oscillator, MACD dan Moving Average. 

 

Tabel 4.23 Estimasi Keuntungan 

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 
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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. 

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.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tren harga saham pada Jakarta Islamic Index dengan menggunakan 

indikator moving average pada saham SMGR mengalami tren Sideways 

atau pergerakan harga yang stagnan dan setelah itu downtren, artinya 

harga saham cenderung bergerak turun. Tren Uptren artinya harga 

saham cenderung bergerak naik terjadi pada saham KLBF, tren 

downtren terjadi pada saham INTP, tren sideways dan uptren pada 

saham INDF, tren downtren terjadi pada saham AALI, tren downtren 

terjadi pada saham ASII dan tren uptren terjadi pada saham UNVR yang 

mengalami penikatan setiap tahunnya. 

2. Kondisi Tren naik atau bullish maka merupakan saat yang tepat untuk 

membeli saham, saat kondisi tren turun maka di rekomendasikan untuk 

segera menjual saham agar harga tidak semakin turun.Saat kondisi 

saham sideways maka di rekomendasikan tidak melakukan pembelian 

terdahulu atau melihat pergerakan tren selanjutnya bisa juga dengan 

menunggu garis moving average berpotongan dan mengarah ke atas dan 

memberikan tanda harga saham akan naik kembali. 

3. Momen yang tepat untuk transaksi saham dengan menggunakan 

indikator stochastick oscillator pada angka 0 sampai 20 menunjukan 

harga sudah dikatakan murah yang merupakan moment untuk membeli. 

Apabila garis stochastick oscillator sudah menyentuh angka 80 sampai 

100 maka harga suatu saham tersebut dikatakan mahal momen yang 

tepat untuk menjual saham. Saat ada perpotongan golden cross 

merpakan momen yang tepat untuk menjual saham. Saat ada 

perpotongan golden cross merupakan momen yang tepat untuk membeli 

saham, sedangkan perpotongan deat crross merupakan momen tepat 

untuk menjual saham.
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4. Dalam penggunaan 3 indikator stochastic, moving average, dan macd 

dari ketiga indikator yang menghasilkan profit optimal dan syar’i yaitu 

dengan penggunaan Indikator Stochastic.Syar’I disini adalah 

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

pedoman umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal. 

 

 

B. Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya dan akademisi dalam analisa teknikal 

mempunyai banyak indikator. Indikator yang ada dalam penelitian 

ini hanya ada 3 indikator maka alangkah baiknya untuk di tambah 

dengan indicator-indikator analisa teknikal lainnya, serta 

memperkuat penelitian ini dengan analisa fundamental. 

2. Bagi para investor penelitian ini alangkah baiknya jika diterapkan 

dalam dunia investasi, pertimbangan saat yang baik untuk 

mengambil keputusan yang tepat guna menentukan posisi beli atau 

jual dalam market pasar modal. Selain menggunakan analisa 

fundamental. 
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LAMPIRAN 

 

Software Mirae Asset Sekuritas (HOST30) 

 

 

Indikator Moving Average 

 

Indikator MACD 



180 
 

 
 

 

 

 

Indikator Stockhastick 

 


