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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 

 

  



 
 

3 
 

PENDAHULUAN 

 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. 

 Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu 

perusahaan. Jika anda membeli saham berarti anda membeli sebagian kepemilikan 

atas perusahaan tersebut. Dan  anda berhak atas keuntungan perusahaan dalam 

bentuk dividen, jika perusahaan membukukan keuntungan. Anda juga bisa 

mengambil keuntungan dari naiknya harga saham tersebut dari waktu ke waktu. 

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

teknikal. Analisis fundamental adalah analisis mendalam yang menitik beratkan 

pada laporan keuangan dengan melihat sisi: Profitabilitas (laba), Solvability 

(kewajiban vs aset), Liquidity (kemampuan melunasi utang jangka pendek) dan 

Activity (kelancaran usaha). Untuk dapat menganalisis secara fundamental maka 

kita dituntut untuk akrab dengan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

setiap kuartal dengan melihat dari ke-4 sudut diatas dan menghitung nilai wajar 

suatu saham secara laporan keuangan sehingga dapat diketahui apakah harga pada 

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

2014). 

  Sedangkan untuk teknikal analisis adalah analisa pergerakan saham melalui data 

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

perdagangan suatu saham setiap saat. Dalam menganalisa saham secara teknikal 

nantinya kita dapat melihat dari sudut pandang harga rata-rata, harga terendah 

maupun tertinggi pada suatu masa, target harga berikutnya, likuiditas (banyaknya 
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transaksi saham yang sudah terjadi) sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu 

analisis dalam menentukan nilai jual dan beli (Siswoyo, 2013). 

 Analisa teknikal merupakan teknik yang menganalisa fluktuasi harga dalam 

rentang waktu tertentu atau dalam hubungannya dengan faktor lain, misalnya 

volume transaksi. Karena itu analisa teknikal banyak menggunakan grafik, 

sehingga dengan penggunaan metode indikator moving average yaitu menghitung 

pergerakan harga rata-rata dari suatu rentan waktu tertentu, macd indicator yang 

menentukn tren harga saham  dan stochastic oscillator indicator yang menentukan 

kondisi jenuh beli (overbought) dan jenuh jual (oversold). Dari pergerakan tersebut 

akan terlihat pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan 

pembelian atau penjualan saham. Pada dasarnya analisa teknikal digunakan untuk 

menentukan apakah suatu harga saham sudah overbought (jenuh beli) atau oversold 

(jenuh jual). Maka dari itu dapat memperoleh profit optimal dan syar’i dalam 

investasi jangka panjang dengan menggunakan metode indikator tersebut. Pada 

dasarnya analisis teknikal sangat dibutuhkan guna menentukan kapan harus 

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

mendapatkan profit yang optimal dan syar’i juga dapat mengurangi resiko kerugian 

lebih dalam. 

 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). 
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KERANGKA TEORI 

Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 

menjadi bahan perbandingan dengan penilitian yang dilakukan penulis, antara lain:   

1. 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 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). 

2. 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 
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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). 

3. 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 

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 M. W., 2013). 

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 
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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. 

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). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan 

pergerakan harga saham individual saham-saham yang ada  pada Indeks JII periode 

2014 – 2016. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 

(software Host30). Pengamatan dilakukan secara online sehingga bisa dilakukan 

dimana saja. 

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. 
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PEMBAHASAN 

JII (Jakarta Islamic Index) 

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat beberapa jenis indeks. Namun 

diantara Indeks tersebut yang beroprasi berdasarkan prinsip syariah hanya Jakarta 

Islamic Index (JII). JII dibentuk dari hasil kerjasama antara PT BEI (saat itu bursa 

Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII 

beroprasi sejak tanggal 3 juli 2000 dan menggunakan tahun 1 Januari 1995 sebagai 

base date (dengan nilai 100). Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan 

kepercayaan Investor agar melakukan Investasi pada saham berbasis syariah dan 

memberikan manfaat keuntungan bagi pemodal yang berinvestasi di bursa efek. 

JII merupakan indeks saham di Indonesia yang menghitung indeks harga 

rata-rata saham untuk jenis kegiatan usaha yang memenuhi kreteria saham Syariah. 

Dikatakan demikian karena saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah 

emiten yang kegiatan usahannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. 

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

umum penerapan prinsip syariah dibidang pasar modal, menetapkan bahwa kreteria 

kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan/ prinsip syariah ialah: 

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

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

asuransi konvensional. 

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

yang merusak moral dan bersifat mudarat 

d. Produsen, distributor, serta pedagang makanan minuman yang 

haram. 

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

transaksi (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan 

ribawi lebih dominan dari modalnya. 

Kemudian selain dari segi kegiatan usaha, kreteria perusahan juga di 

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

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

tahun.  

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

indeks syariah ialah sebagai berikut: 

a. Memiliki kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 

3 bulan, kecuali termasuk dalam kapitalisasi besar. 

b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau 

tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap 

aktiva maksimal sebesar 90%. 

c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan 

rata-rata kapitalisai pasar (market capitalization) terbesar selama 

satu tahun terakhir.  

d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas 

rata-rata nilai perdagangan regular selama (satu) tahun terakhir. 

e. Evaluasi terhadap komponen indeks dilakukan setiap 6 bulan 

sekali. 

Perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus 

menerus berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini 

bisnisnya sehingga menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan 
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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) 

 

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) 

 

Hasil Penelitian 

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. 
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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. 
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