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ABSTRAK 

 

Analisis teknikal digunakan sebagai metode dalam investasi 

yang mempelajari pergerakan harga saham. Pada masa pandemi 

covid-19 investasi saham menggunakan analisis teknikal merupakan 

suatu usaha dalam strategi keputusan investasi. Adapun tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan 

dampak pandemi covid-19 terhadap arah trend pergerakan harga 

saham subsektor farmasi periode januari hingga desember 2020, untuk 

mengetahui bagaimana keputusan investasi dengan mengetahui kapan 

yang tepat untuk membeli dan menjual saham subsektor farmasi 

periode januari hingga desember 2020 dengan menggunakan indikator 

analisis teknikal yaitu exponential moving average, serta untuk 

menjelaskan serta mendeskripsikan pergerakan harga saham subsektor 

farmasi pada masa pandemi covid-19 dengan strategi analisis teknikal 

dalam perspektif ekonomi islam.  

      Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif, sumber berupa data sekunder dengan metode pengumpulan 

data dari studi kasus pada pergerakan harga saham subsektor farmasi 

dan studi literatur yang diperoleh dari berbagai jurnal, buku, website, 

serta laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan. Input data 

menggunakan aplikasi investing.com.  Hasil penelitian ini yaitu 

pergerakan harga saham subsektor farmasi pada masa pandemi covid-

19 periode januari hingga desember 2020 bergerak fluktuatif 

membentuk pola downtred (bearish),uptrend (bullish) dan sideways, 

diperoleh keputusan yang tepat untuk membeli saham subsektor 

farmasi dengan indikator analisis teknikal yaitu exponential moving 

average dan dengan strategi investasi saham menggunakan analisis 

teknikal merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan dengan 

baik dan benar agar investasi tersebut terhindar dari transaksi yang 

diharamkan dalam islam. Berinvestasi saham menggunakan strategi 

analisis teknikal membantu memberikan solusi yang tepat dalam 

transaksi di pasar modal syariah karena menghindari praktik gharar 

atau ketidakjelasan yang berujung spekulasi dengan menebak nebak 

demi keuntungan semata, dan perjudian  (maysir), karena analisis 

teknikal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah. 

 

Kata Kunci : Analisis Teknikal, Harga saham 
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MOTTO 

 

                                    

                                

        

 (QS. An-Naml :44) 

 

“ Dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam istana". Maka tatkala dia 

melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan 

disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman: 

"Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca". Berkatalah 

Balqis: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap 

diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan 

semesta alam" 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum membahas secara mendalam pada skripsi ini, maka 

penulis akan menjelaskan arti atau maksud dari judul skripsi ini 

untuk memudahkan membaca skripsi ini. Judul dari skripsi ini 

adalah “Analisis Teknikal Pergerakan Harga Saham Untuk 

Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal Syariah 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada Saham Sub sektor Farmasi yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia)” Beberapa istilah yang digunakan pada 

judull skripsi ini adalah : 

1. Analisis Teknikal adalah suatu strategi dalam investasi 

saham yang bertujuan dalam memprediksi pergerakan harga 

saham dalam keputusan investasi. Analisis teknikal berguna 

dalam menjelaskan fakta yang terjadi pada pergerakan harga 

saham kepada investor untuk menentukan momen yang tepat 

dalam keputusan investasi dengan tujuan bisa memperoleh 

keuntungan.
1
 

2. Saham merupakan suatu pernyataan yang mengklaim bahwa 

seorang pemegang saham itu memiliki bagian dari aset 

perusahaan berdasarkan pada banyaknya jumlah saham yang 

dimiliki oleh pemegang saham.
2
 

3. Investasi adalah pengorbanan seseorang dalam 

mengalokasikan sumber daya termasuk uang untuk disimpan 

                                                           
1 Arie Pratania Putri dan Mesrawati Mesrawati, ―Pengaruh Analisis 

Teknikal Terhadap Trend Pergerakan Harga Saham Perusahaan Subsektor Hotel dan 

Restoran,‖ Ekuitas: (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), Vol. 3 No. 3 (2020), hal 328-

329 
2 Belvin Tannadi, Ilmu Saham, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo 

Kompas Gramedia, 2020), hal 5  



 
 
2 

selama jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk 

mendapatkan imbal hasil investasi atau keuntungan.
3
 

4. Pasar Modal Syariah adalah aktivitas perdagangan suatu 

surat berharga yang dinamakan efek-efek syariah sebagai 

produk keuangan berbasis syariah, dimana mekanisme 

perdagangannya telah memenuhi prinsip prinsip syariah.
4
 

5. Pandemi Covid-19 adalah suatu wabah penyakit yang berasal 

dari china, kemudian meluas dengan cepat ke berbagai 

wilayah dan negara negara di dunia termasuk menyebar ke 

Indonesia.
5
 

6. Ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang penerapannya 

berdasarkan pada sumber dalam hukum islam berupa Al-

Qur‘an, sunnah, ijma, qiyas. Ekonomi islam merupakan studi 

yang membahas mengenai ekonomi dalam masyarakat yang 

dikembangkan oleh nilai nilai islam.
6
 

     Berdasarkan pada uraian-uraian mengenai istilah diatas, 

maka penulis menegaskan kembali bahwa judul pada skripsi 

ini adalah “Analisis Teknikal Pergerakan Harga Saham 

Untuk Pengambilan Keputusan Investasi di Pasar Modal 

Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Pada Saham Subsektor Farmasi 

yang Terdaftar di Indonesia)” 

 

 

 

 

                                                           
3 Nila Firdausi Nuzula dan Ferina Nurlaily, Dasar Dasar Manajemen 

Investasi,  (Malang: Penerbit UB Press, 2020), hal 5 
4 Qari Imtinan, ―Investasi di Pasar Modal Syariah,‖ Dinar: Jurnal Prodi 

Ekonomi Syari’ah, Vol. 1 No. 1 (2018), hal 113  
5 Jefik Zulfikar Hafizd, ―Peran Bank Syariah Mandiri (Bsm) Bagi 

Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,‖ Al-Mustashfa: Jurnal 

Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Vo. 5 No. 2 (2020), hal 140 
6 Catharina Vista Okta Frida, Ekonomi Syariah ; Pengantar Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: Garudhawaca, 2020), hal 5 



 
 

3 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini adalah 

1. Alasan Objektif 

Pergerakan harga saham di pasar modal dipengaruhi oleh 

berbagai hal, baik internal maupun eksternal. Pergerakan 

harga saham yang dipengaruhi oleh faktor internal berasal dari  

dalam perusahaan itu sendiri, seperti kinerja dan performa 

perusahaan, berbagai aktivitas perusahaan, laporan keuangan, 

manajemen perusahaan serta dipengaruhi oleh faktor eksternal 

yaitu kondisi politik, rumor atau berita, bencana, dan kondisi 

ekonomi makro suatu negara. Dengan adanya pandemi covid-

19 yang menyebar hingga ke Indonesia berdampak besar 

terhadap pasar modal Indonesia. Dampak dari adanya covid-

19 tersebut terhadap pasar modal adalah kinerja indeks harga 

saham gabungan dan indeks sektoral berfluktuasi dan 

mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada penelitian ini 

untuk memahami dan mendeskripsikan akibat dari adanya 

pandemi covid-19 terhadap harga saham pada subsektor 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis 

teknikal merupakan suatu ilmu yang mempelajari pergerakan 

harga saham di pasar modal, dengan analisis teknikal 

diharapkan investor bisa lebih cermat dan teliti dalam setiap 

keputusan investasinya terutama di instrumen saham. Pada 

penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan dampak 

pandemi covid-19 terhadap beberapa saham subsektor farmasi 

menggunakan indikator dalam analisis teknikal yaitu 

exponential moving average. 

2. Alasan Subjektif 

a. Memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk penulis 

sendiri dan pembaca tentang keputusan investasi saham 

subsektor farmasi menggunakan analisis teknikal pada 

masa pandemi covid-19 

b. Penulis yang menuntut ilmu di fakultas ekonomi dan 

bisnis islam jurusan manajemen bisnis syariah 
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mempelajari berbagai hal terkait ilmu ekonomi, salah 

satunya pasar modal syariah, oleh karenanya penulis 

tertarik mengambil judul terkait pasar modal syariah yang 

sesuai dengan program studi  

c. Dalam prodi manajemen bisnis syariah juga dipelajari 

tentang pasar modal syariah serta tersedianya cukup 

literatur yang mendukung penelitian ini baik data data dari 

website, buku, dan jurnal ilmiah. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

     Aktivitas perekonomian merupakan hal terpenting dan urgent 

dalam suatu negara. Ajaran dalam islam terdapat larangan dan 

perintah yang harus dilakukan. Anjuran yang harus dilaksanakan 

adalah bahwa aktivitas dalam perekonomian telah sesuai dengan 

prinsip syariat islam yang dinamakan ekonomi islam. Larangan 

dalam ekonomi islam yaitu tidak adanya praktik riba, gharar, 

maisir (perjudian), menumpuk uang dan menumpuk kekayaan. 

Sedangkan anjuran dalam ekonomi islam yaitu segala kegiatan 

ekonomi harus dilakukan dengan yang halal serta mendorong 

pemerataan pendapatan yang adil dan kemakmuran di masyarakat. 

Salah satu upaya untuk menjalankan anjuran ekonomi islam yaitu 

mewujudkan pemerataan pendapatan dan kemakmuran dalam 

masyarakat caranya dengan melakukan investasi.
7
 

     Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‘an surah Al-Baqarah 

ََل رَأ   َٔ  ٕ ٍ  ْا أَي  ُكهُ نَُكى ثَ رُذ  َُُكى ثِٱن  ََٰٕ َٔ ِطِم  ٍ  ُكهُْٕا فَِشٌق  نِزَأ  ُحكَّبِو إِنَى ٱن   نُْٕا ثَِٓب  جََٰ  ب يِّ

ِ أَي   ِل ٱنَُّبِس ثِٱل  أََزُى  ث  ََٰٕ َٔ ٌَ  رَع   ِى  ٕ ًُ  ٨١١هَ

188.  ―Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil 

dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, 

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda 

                                                           
7 Trisno Wardy Putra, ―Investasi Dalam Ekonomi Islam,‖ Ulumul Syar,i 

(Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah), Vol. 7 No. 2  2018), hal 48 
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orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu 

mengetahui” 

 

ٍَ ٌَأ   ٌَ ٱنَِّزٌ اْ  ُكهُٕ َٰٕ ثَ ٌَ  ََل  ٱنشِّ ب إَِلَّ  ٌَقُُٕيٕ ًَ ٍ   ٌَزََخجَّطُُّ  ٱنَِّزي ٌَقُٕوُ  َك ٍُ ٱنشَّ ٍَ  طََٰ  ِي

شِّ  ٱن   ُى   نِكَ َرَٰ  ًَ ٕ   ثِأَََّٓ ب اْ قَبنُ ًَ َّ ٍ  ٱن   إَِ   مُ ِيث   عُ جَ
 
ْا َٰٕ ثَ أََحمَّ  ٱنشِّ َٔ  ُ ٍ  ٱن   ٱّللَّ وَ  عَ جَ َحشَّ َٔ  

 
ْا َٰٕ ثَ  ٱنشِّ

ٍ ًَ ٕ   ۥَءُِ َجب   فَ ٍ ِعظَخ  َي ِّ  يِّ ثِّ أَي   َصهَفَ  َيب ۥفَهَُّ  فَٱَزََٓىَٰ  ۦسَّ ِه  إِنَى ۥ  ُشُِ َٔ ٍ   ٱّللَّ َي  َعبدَ  َٔ

 
نََٰ  ْٔ ُ تُ أَص   ئِكَ فَأ ٌَ  َخَٰ  فٍَِٓب ُْى   نَُّبِسه ٱ َحَٰ  ٥٧٢هُِذٔ

275.  ―Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 

syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal 

di dalamnya‖.
8
 

     Pasar modal syariah merupakan lembaga keuangan berbasis 

syariah yang hadir sebagai bentuk implementasi dari ekonomi 

islam. Kegiatan dalam pasar modal syariah bisa dilakukan secara 

konvensional maupun sesuai dengan prinsip-prinsip dalam islam. 

Berdasarkan undang-undang pasar modal No.8 tahun 1995 

mendefinisikan bahwa pasar modal adalah segala kegiatan 

ekonomi yang berhubungan dengan produk keuangan yang 

bersifat jangka panjang berupa saham maupun obligasi yang 

diperdagangkan di pasar modal.
9
  

     Pengertian tersebut diatas masih bersifat umum, maka pada 

tanggal 4 oktober 2003 dikembangkanlah sistem pasar modal 

                                                           
8 Al-Qur'an Maghfirah (Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2006) Q.S Al-Baqarah Ayat 188 dan 275 
9 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Edisi 

Pertama (Depok: Kencana, 2006), hal 20 
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syariah berdasarkan pada peraturan Dewan Syariah Nasional 

(DSN) nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal syariah 

dan pedoman umum prinsip syariah di pasar modal berdasarkan 

pada hukum dalam islam pada surah An-nisa ayat 29 : 

  ٰ ٍَ  أٌََُّٓبَٰٰ ٕ  رَأ   ََل  َءاَيُُٕاْ  ٱنَِّزٌ نَُكىأَي   اْ ُكهُ ََٰٕ   ٍ ِطمِ ثِٱن   َُُكىثَ ٌَ  أٌَ إَِلَّ   جََٰ َشحً َعٍ  رَُكٕ رَِجَٰ

ُُكى    رََشاض   ََل  يِّ ٕ  رَق   َٔ ٌَّ  أََفَُضُكى    اْ زُهُ َ  إِ ٌَ  ٱّللَّ ً   ثُِكى   َكب   ٥٢  بَسِحٍ

29.  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu‖.
10

 

     Ada perbedaan karakteristik pasar modal syariah dari pasar 

modal konvensional, karakteristik pasar modal syariah yaitu 

kegiatan pada pasar modal syariah harus berdasarkan pada prinsip 

prinsip syariah sesuai ajaran islam yang bersumber dari al-qur‘an, 

hadis dan penafsiran para ulama. Jadi pada dasarnya yang 

membedakan pasar modal syariah daan konvensional adalah pasar 

modal syariah dijalankan sesuai prinsip prinsip syariah.
11

.  

     Ada dua fungsi pasar modal yaitu berfungsi dalam hal ekonomi 

dan berfungsi dalam hal keuangan.
12

 Pasar modal berfungsi dalam 

hal keuangan adalah bahwa pasar modal menjadi sarana untuk 

mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dan 

pihak yang memiliki kekurangan modal. Oleh karena itu 

disediakanlah produk dari pasar modal ini yang merupakan 

instrumen keuangan yang bersifat jangka panjang berupa saham, 

obligasi, reksadana yang dapat diperjualbelikan. Pihak yang 

mempunyai kelebihan modal bisa disebut sebagai investor yang 

bisa membeli produk dari instrumen keuangan tersebut, 

                                                           
10 Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar 

Modal Syariah Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 14  
11 Mul Irawan, ―Penguatan Kerangka Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa 

Pasar Modal Syariah Pada Pengadilan Agama / Strengthening Legal Framework For 

Sharia Capital Market Dispute Resolution In Religious Court,‖ Jurnal Hukum dan 

Peradilan, Vol. 5 No. 3 (2016), hal 353   
12 Faiza Muklis, ―Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia,‖ 

Al Masraf ; (Jurnal Lembaga keuangan dan Perbankan), Vol. 1 No. 1 (2016), 1–

12.hal 65 
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sedangkan pihak yang kekurangan modal bisa dari perusahaan 

yang sedang membutuhkan pendanaan sehingga mengeluarkan 

instrumen keuangan perusahaan baik dalam bentuk saham 

maupun obligasi.
13

 

     Jadi istilah pasar modal sederhana nya adalah suatu tempat 

bernama bursa efek yang didalamnya terdapat beberapa emiten 

yang mengeluarkan instrumen keuangan berupa saham, obligasi 

dan reksadana. Tujuan emiten mengeluarkan instrumen keuangan 

tersebut agar emiten memperoleh manfaat mendapatkan dana 

sebagai modal perusahaan agar dapat mengembangkan bisnisnya. 

Dana yang diperoleh tersebut didapat dari seseorang yang 

mengeluarkan dana nya untuk membeli instrumen tersebut dengan 

tujuan untuk berinvestasi pada instrumen tersebut. Emiten 

merupakan perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia untuk memperoleh modal dari investor, sedangkan 

investor adalah orang perorangan atau badan hukum yang 

mengeluarkan dana untuk membeli berbagai instrumen keuangan 

yang dikeluarkan oleh emiten dengan tujuan untuk beinvestasi 

atau memperoleh keuntungan dari instrumen keuangan tersebut. 

Uang yang diperoleh dari investor inilah yang digunakan oleh 

emiten tersebut sebagai modal. 

     Pasar modal syariah didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

dalam ekonomi muamalah yang memperjualbelikan instrumen 

instrumen keuangan atau surat berharga berbasis syariah, seperti 

contoh saham syariah, obligasi syariah atau sukuk dan reksadana 

syariah. Latar belakang munculnya pasar modal syariah adalah 

untuk mendukung, membantu atau menopang kebutuhan umat 

islam di Indonesia dalam berinvestasi pada produk pasar modal 

berdasarkan prinsip prinsip dasar syariah yang telah diatur dalam 

fatwa DSN-MUI. Dengan adanya sarana, instrumen dan produk-

produk pasar modal syariah diharapkan masyarakat khususnya 

umat islam dapat memilih untuk berinvestasi atau menanamkan 

uangnya di pasar modal syariah, selain lembaga keuangan seperti 

                                                           
13 I Made Angga Adikerta dan Nyoman Abundanti, ―Pengaruh Inflasi, 

Return on Assets, Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham,‖ E-Jurnal 

Manajemen Universitas Udayana, Vol. 9 No. 3 (2020), hal 969. 
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perbankan. Dengan masyarakat yang memilih berinvestasi di 

pasar modal syariah, maka memberikan solusi yang tepat agar 

terhindar dari unsur riba dan ketidakadilan dalam berinvestasi atau 

bertransaksi di pasar modal syariah.
14

 Pasar modal syariah 

berkembang cukup pesat di Indonesia. Seiring berkembangnya 

industri keuangan syariah di Indonesia, pasar modal syariah 

sebagai salah satu nya juga telah ikut berkembang pesat.
15

 

     Ekonomi dalam islam menganjurkan untuk berbisnis dan atau 

berinvestasi. Dalam Al-Qur‘an dianjurkan untuk bernvestasi 

walaupun dalam Al-Qur‘an tidak dijelaskan secara spesifik dan 

terperinci, akan tetapi pada salah satu ayat Al-Qur‘an terdapat 

arahan tentang bagaimana seharusnya kita untuk menggunakan 

harta kita dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Investasi 

adalah salah satu hal yang dianjurkan dalam islam. Investasi 

dalam aspek ekonomi adalah mengeluarkan sejumlah uang, harta 

dan berbagai jenis sumber daya lainnya pada masa sekarang 

dengan tujuan untuk mendapat imbal hasil atau keuntungan pada 

masa mendatang yang dengan uang atau harta tersebut kita 

berkomitmen untuk tidak mengambilnya sampai memperoleh 

imbal hasil yang diharapkan. Investasi bisa berupa pada aset real 

seperti tanah, emas, mesin atau bangunan maupun pada aset 

finansial seperti saham, obligasi, deposito, reksadana.
16

 Dengan 

demikian ada dua jenis investasi, yaitu investasi pada aset real dan 

investasi pada aset finansial. Investasi pada real aset merupakan 

investasi berbentuk yang dapat dilihat secara kasat mata, disentuh, 

dan dirasakan keberadaannya seperti investasi pada bangunan, 

tanah, emas dan lain sebagainya. Sedangkan investasi pada 

finansial aset merupakan jenis investasi yang bersifat tidak dalam 

                                                           
14 Hadi Peristiwo, ―Analisis Minat Investor Di Kota Serang Terhadap 

Investasi Syariah Pada Pasar Modal Syariah,‖ Islamic Economic: Jurnal Ekonomi 

Islam, Vol. 7 No. 1 (2016), hal 38 
15 Mohammad Yusuf, Reza Nurul Ichsan, dan Saparuddin, ―Determinasi 

Investasi dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,‖ 

Jurnal Kajian dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1 (2021), hal 398. 
16 Muhammad Syaifullah et al., ―Manajemen Strategi Galeri Investasi 

Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi di Pasar Modal 

Syariah,‖ Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah, Vol. 3 No. 2 (2019), 

hal 110 
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bentuk konkret berupa pada produk keuangan seperti dokumen 

dan atau instrumen produk keuangan berupa surat berharga yang 

diperdagangkan di pasar modal.
17

 

     Salah satu instrumen produk keuangan yang diperdagangkan di 

pasar modal adalah saham.
18

  Saham merupakan bukti penyertaan 

oleh seseorang kepada usaha berjenis badan hukum dan bukti 

kepemilikan pada suatu perusahaan. Bentuk saham itu sendiri 

berupa dokumen yang menyatakan bahwa pemilik dokumen 

tersebut memiliki hak klaim atas aset perusahaan berdasarkan 

besarnya jumlah saham yang dimiliki. 
19

 

     Menurut data sekunder dari otoritas jasa keungan berdasarkan 

informasi dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah 

investor di pasar modal hingga juni 2021 hampir mencapai 5,56 

juta SID (single investor identification). Angka tersebut 

menunjukan peningkatan sebesar 44,24% dibandingkin SID per 

desember 2020 sebanyak 3,88 juta SID (single investor 

identifitacion).  

                                                           
17 Kamaruddin Ahmad, Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hal 2  
18 Sisca Debyola Widuhung, ―Perbandingan Return dan Risiko Investasi 

pada Saham Syariah dan Emas,‖ Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial,  Vol. 

2 No. 3 (2014), hal 144 
19 Indra Sulistiana, ―Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility Dan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,‖ Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No 2 

(2017), hal 67  
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Sumber : Data Sekunder 

https://www.ksei.co.id/search/results/jumlah+investor), diakses 

juli 2021 

Gambar Grafik 1.1 

Grafik Perkembangan SID hingga juni 2021 

 

     SID atau singkatan dari single investor identification 

merupakan suatu inovasi pada industri pasar modal Indonesia 

yang merupakan bukti identitas investor yang serupa dengan KTP 

yang dikeluarkan oleh PT kustodian sentral efek Indonesia. Pada 

gambar tersebut diatas jumlah investor pasar modal mengalami 

kenaikan. 

     Jumlah investor di pasar modal Indonesia terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahunnya dilihat dari peningkatan single 

investor identification (SID) yang berfungsi sebagai identitas 

seseorang yang telah terdaftar sebagai investor di pasar modal. 

Satu single investor identification (SID) telah mewakili satu orang 

investor. Berdasarkan pada tabel diatas memperlihatkan bahwa 

https://www.ksei.co.id/search/results/jumlah+investor
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jumlah investor di pasar modal mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah investor sebanyak 1,619,372 

(satu juta enam ratus sembilas belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua 

orang), pada tahun 2019 jumlah investor sebanyak 2,484,354 (dua 

juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh 

empat orang), yang artinya pada tahun 2019 jumlah investor 

mengalami peningkatan sebesar 53,41% dibandingkan tahun 

2018, pada tahun 2020 jumlah investor sebanyak 3,880,753 (tiga 

juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga 

orang), yang artinya mengalami peningkatan sebesar 56,21% 

dibandingkan tahun 2019, hingga per juni 2021 jumlah investor 

mencapai 5,597,760 (lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh 

ribu tujuh ratus enam puluh orang), yang artinya mengalami 

peningkatan sebesar 44,24% dibandingkan tahun 2020 lalu. 

 

 

Sumber : Data Sekunder Kustodian Sentral Efek Indonesia 

Gambar Grafik 1.2 

Grafik Perkembangan Jumlah Investor CBEST/Saham 

hingga Juni 2021 
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     Berdasarkan pada tabel tersebut diatas jumlah investor CBEST 

atau investor saham juga mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah investor saham sebanyak 

852,240 (delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh 

orang), pada tahun 2019 jumlah investor saham sebanyak 

1,104,610 (satu juta seratus empat ribu enam ratus sepuluh orang), 

yang artinya mengalami peningkatan sebesar 29,61% 

dibandingkan tahun 2018, pada tahun 2020 jumlah investor 

sebanyak 1,695,268 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima 

ribu dua ratus enam puluh delapan orang), yang artinya 

mengalami peningkatan sebesar 53,47% dibandingkantahun 2019, 

hingga per juni 2021 jumlah investor saham sebanyak 2,514,397 

(dua juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan puluh 

tujuh orang), yang artinya mengalami peningkatan sebesar 

48,32% dibandingkan tahun 2020 lalu. 

     Berdasarkan data dari pasar modal syariah, per juni 2021 

jumlah perusahaan terbuka/emiten yang tercatat sebagai emiten 

syariah mengalami peningkatan sebanyak 459 perusahaan, 

sehingga saham syariah terus meningkat jumlahnya dari waktu ke 

waktu. Dengan dikeluarkannya surat keputusan dewan komisioner 

OJK Nomor KEP-63/D.04/2020 tentang daftar efek syariah pada 

tanggal 23 november 2020 efektif per 1 desember 2020 jumlah 

saham syariah dapat dilihat berdasarkan grafik berikut.
20

 

                                                           
20 Tersedia Online pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan 

(https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-

syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah---Juni-2021), diakses pada 1 juli 2021  
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Sumber data sekunder : Otoritas Jasa Keuangan 

Gambar 1.3 :  Grafik perkembangan jumlah investor 

saham syariah per juni 2021 

 

     Berdasarkan pada tabel diatas bahwa jumlah saham syariah 

terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahunnya. Pada 

tahun 2016 jumlah saham syariah sebanyak 345 yang terdaftar, 

pada tahun 2017 meningkat sebanyak 375 saham syariah yang 

terdaftar, pada tahun 2018 meningkat sebanyak 407 saham syariah 

yang terdaftar, pada tahun 2019 meningkat sebanyak 435 saham 

syariah yang terdaftar, hingga pada tahun 2020 tercatat sebanyak 

459 saham syariah yang telah terdaftar di pasar modal syariah 

Indonesia. 

     Peningkatan jumlah investor, investor saham dan jumlah 

saham syariah yang terus bertambah menunjukkan bahwa pasar 

modal dan pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami 
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perkembangan, hal ini juga dilihat dari jumlah investor syariah 

terus mengalami peningkatan. 

     Berdasarkan data dari penyedia layanan syariah online trading 

system (SOTS) per akhir juni 2021 jumlah investor syariah 

sebanyak 99.383 hampir mencapai 100.000 meningkat sebesar 

15.71% dibandingkan tahun 2020. Hal ini terlihat bahwa investor 

saham syariah mengalami kenaikan yang pesat.
21

 

     Meskipun jumlah investor di pasar modal, jumlah investor 

saham dan jumlah saham syariah mengalami peningkatan hingga 

per juni 2021, menurut data dari Bursa Efek Indonesia secara 

umum indeks harga saham gabungan yaitu indeks yang 

menghitung kemampuan harga seluruh saham yang terdaftar di 

papan utama dan papan pengembangan atau indeks yang 

mencerminkan keseluruhan pergerakan harga saham di pasar 

modal mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 

2019 lalu. Pada tahun 2019 indeks harga saham gabungan 

mencatatkan kinerja dengan harga tertinggi ke level 6,525.274 

harga terendah di level 5,826.868 dan harga penutupan akhir 

periode di level 6,299.539 sedangkan tahun 2020 indeks harga 

saham gabungan hanya mencatatkan kinerja dengan harga 

tertinggi di level 6,325.406 harga terendah di level 3,937.632 dan 

harga penutupan akhir periode di level 5.979.073. Indeks Harga 

Saham Gabungan pada tahun 2020 mengalami penurunan sampai 

-5,09%.
22

 

     Setelah diumumkannya kasus covid-19 pertama kali oleh 

presiden Joko Widodo, IHSG perlahan mengalami penurunan 

tajam dan puncaknya terjadi pada tanggal 24 maret 2020 yang 

terkoreksi sampai ke level 3,937.632. Sejak IHSG awal tahun 

2020 sampai akhir tahun 2020 IHSG belum mampu mencapai titik 

                                                           
21 Tersedia online pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan 

(https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-

modal-syariah/Market), diakses pada 1 juli 2021 
22 ―PT Bursa Efek Indonesia‖ Tersedia online pada 

(https://www.idx.co.id/data-pasar/laporan-statistik/statistik/), diakses 10 september 

2021 
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awal di kisaran semula di level 6,325.406. (Data dari Bursa Efek 

Indonesia) 

 

Sumber : Data dari Bursa Efek Indonesia, pada 

https://www.idx.co.id/media/9628/idx_annually-statistic_2020)   

Gambar 1.4 : IHSG periode 2019-2020 

 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Penurunan indeks harga saham 

gabungan juga berimbas pada indeks sektoral di pasar modal, 

yaitu semua perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek yang 

dikategorikan berdasarkan masing masing industri berdasarkan 

bidang usaha yang dijalankan.
23

 

     Indeks sektoral mengalami penurunan kecuali pada sektor 

pertambangan (mining), sektor sektor tersebut diantaranya adalah 

sektor pertanian (Agriculture) turun -1.74%, sektor industri dasar 

(Basic Industry and Chemicals) turun -5.84%, sektor aneka 

industri (Miscellaneous) turun -11.67%, sektor industri konsumsi 

(Consumer goods industry) turun -10,74%, sektor properti dan 

real estate (Property, real estate and building construction) turun -

                                                           
23 Fajar Sidiq Hidayatullah dan Prima Bintang Pamungkasi, The ArtOf Mr. 

Market (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2019), hal 87  

https://www.idx.co.id/media/9628/idx_annually-statistic_2020
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21,23%, sektor infrastruktur (Infrastructure, utilities, and 

transportation) turun -12%, sektor keuangan (Finance) turun -

1.59%, sektor perdagangan (Trade, services and investment) turun 

0,45%, sektor pertambangan (mining) naik 23,69%. 
24

 IHSG 

terkoreksi sangat parah disebabkan oleh hampir semua harga 

saham di sektor industri mengalami kemerosotan 

 

Sumber : Data dari Bursa Efek Indonesia, pada 

https://www.idx.co.id/media/9628/idx_annually-statistic_2020 

Gambar 1.5 : Kinerja indeks sektoral pada tahun 2020 

 

Jika dibandingkan data sebelum covid-19 menyebar ke Indonesia 

pada tahun 2019 kinerja indeks sektoral tidak mengalami 

penurunan yang signifikan terhadap semua sektor industri, seperti 

pada sektor keuangan (finance) naik 15,22%, sektor industri dasar 

(Basic Industri and Chemicals) naik 14,44%, sektor properti naik 

12,54 %, sektor infrastruktur (infrastructure, utilities, and 

                                                           
24 ―Otoritas Jasa Keuangan‖ Tersedia online pada 

(https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/data-dan-statistik/statistik-pasar-

modal/Documents/5). 

https://www.idx.co.id/media/9628/idx_annually-statistic_2020
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transportation) naik 6,88%, walaupun beberapa beberapa sektor 

industri lain juga mengalami penurunan namun tidak sebesar saat 

terjadi pandemi covid-19. 

 

 

Sumber : data dari Bursa Efek Indonesia, pada 

https://www.idx.co.id/media/7962k/idx_annually-statistic_2019 

Gambar 1.6 : kinerja indeks sektoral pada tahun 2019 

 

     Perekonomian Indonesia sangat berdampak akibat adanya 

wabah pandemi covid-19. Termasuk berdampak pada sektor 

sektor saham di pasar modal. Saham saham sektor industri, sektor 

keuangan, sektor pariwisata, sektor manufaktur, sektor food and 

beverage dan sektor sektor lainnya mengalami dampak negatif 

karena terdapat adanya aksi jual baik di pasar saham maupun 

pasar obligasi yang terjadi mulai bulan  februari 2020, kemudian 

berlanjut parah pada bulan maret 2020 ketika adanya kasus covid-

https://www.idx.co.id/media/7962k/idx_annually-statistic_2019
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19 pertama kali diumumkan di Indonesia dengan dana asing yang 

pergi dari pasar Indonesia.
25

 

     Penurunan harga saham tersebut merupakan dampak dari 

adanya pandemi covid-19. Peristiwa pandemi covid-19 ini 

merupakan salah satu faktor eksternal perusahaan yang bisa 

mempengaruhi harga saham. Dengan adanya pandemi covid-19 

merupakan sentimen negatif/kabar buruk terhadap investor di 

pasar saham. Sentimen negatif ini mengakibatkan para investor 

khawatir terhadap ketididakpastian di masa mendatang. 

Kekhawatiran ini diliputi rasa panik dan rasa takut yang 

berlebihan, yang membuat investor menjual saham secara besar 

besaran dalam waktu yang singkat yang dinamakan panic selling. 

Faktor psikologi para pelaku pasar yang menciptakan hukum 

permintaan dan penawaran di pasar saham. 

     Secara teori hukum permintaan menyatakan ketika hal-hal lain 

tetap sama, semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil 

jumlah yang diminta; dan semakin rendah harga suatu barang, 

semakin besar jumlah yang diminta sedangkan hukum penawaran 

menyatakan hal-hal lain tetap sama, semakin tinggi harga suatu 

barang, semakin besar jumlah yang ditawarkan; dan semakin 

rendah harga suatu barang; semakin rendah jumlah yang 

ditawarkan.
26

 Hukum permintaan dan penawaran inilah yang  juga 

terjadi di pasar saham. 

     Beberapa sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Mengalami penurunan kinerja saham, salah satunya sektor 

consumer goods atau sektor industri barang konsumsi merupakan 

sektor yang terdiri dari banyak perusahaan dengan usaha 

pengolahan yang mengubah bahan dasar/setengah jadi menjadi 

barang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan 

                                                           
25 Ni Wayan Dian Irmayani, ―Dampak Pandemic Covid 19 Terhadap Reaksi 

Pasar Pada Sektor Consumer Goods Industry Di Bursa Efek Indonesia,‖ E-Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Vol.9 No. 12 (2021), hal 1229 
26 Michael Parkin, Parkin Ekonomi Mikro Buku 1 (Jakarta Selatan: Penerbit 

Salemba Empat, 2017), 67-73  
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menyediakan kebutuhan sehari hari.
27

 Salah satu dari sektor 

consumer gods adalah sub sektor farmasi, sub sektor farmasi atau 

perusahaan farmasi adalah perusahaan yang kegiatan usahanya 

memproduksi produk-produk kesehatan seperti meneliti, 

mengembangkan dan mendistribusikan obat-obatan, baik obat 

genetik maupun obat bermerek.
28

 

     Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Henry 

Saraswati (2020) mengemukakan bahwa sektor consumer goods 

mengalami penurunan terkecil. Fakta tersebut didukung oleh 

kenyataan bahwa pada masa pandemi covid-19 masyarakat tetap 

membutuhkan barang-barang konsumsi, sehingga walaupun 

terjadi penurunan saham namun tidak besar dan diharapkan dapat 

kembali pulih ke kondisi normal. Menurut Henry (2020), pada 

masa pandemi sekarang jika berinvestasi saham sebaiknya melirik 

pada saham sektor industri konsumen dan sektor industri farmasi 

karena produk-produk pada sektor industri tersebut sangat 

dibutuhkan dalam masyarakat, yaitu kebutuhan pokok sehari hari 

dan vitamin untuk menjaga kesehatan.
29

 

     Pada umumnya ada dua cara teknik menganalisis saham ketika 

memutuskan untuk berinvestasi, yaitu analisis teknikal dan 

analisis fundamental, dengan menganalisis saham menggunakan 

dua teknik tadi dimaksudkan kita sebagai investor bisa 

memperoleh return. Teknik yang pertama yaitu analisis 

fundamental. Analisis fundamental merupakan sebuah metode 

analisis yang membahs dan menganalisis rasio keuangan 

perusahaan, laporan keuangan perusahaan, kinerja perusahaan dan 

                                                           
27 Inayatul Fitria Saputri dan Muhammad Nafik Hadi Ryandono, ―Pengaruh 

Faktor-Faktor Fundamental Perusahaan Terhadap Return Saham Sektor Industri 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Periode 2012-2016,‖ Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 1 

(2019), hal 83 
28 Diana Tambunan, ―Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19,‖ 

Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol. 4 No. 2 (2020), hal 42 

 29 Henry 

Saraswati, ―Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Saham Di Indonesia,‖ Jurna 

Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara, 3.2 (2020), 153–63 

<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/54>.9 
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berbagai aspek yang berhubungan dengan fundamental 

perusahaan.
30

 

     Sedangkan teknik lainnya, yaitu analisis teknikal yaitu analisis 

dalam sebuah saham yang tidak memperhatikan laporan keuangan 

atau kinerja perusahaan, tetapi analisis teknikal khusus melihat 

apa yang terjadi di pasar, yaitu pergerakan harga saham dan 

volume perdagangan saham dengan tujuan untuk memprediksi 

pergerakan harga saham tersebut yang dianalisis dengan melihat 

trend harga saham berupa grafik-grafik pergerakan harga. Dengan 

menggunakan analisis teknikal investor dapat mengetahui momen 

yang tepat untuk membeli dan menjual saham dalam sertiap 

keputusan investasinya.
31

 

     Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Elizabeth Lucky Maretha Sitinjak dan Fransiscus Xaverius 

Hendra Prasetya (2021) dengan hasil penelitian bahwa analisis 

teknikal bertujuan untuk memprediksi arah trend pergerakan harga 

saham pada masa mendatang dan berguna untuk melihat atau 

merekomendasikan saat yang tepat sebagai investor untuk 

membeli maupun menjual saham. Pada masa awal pandemi covid-

19 membuat mindset trader dan investor untuk tidak perlu terlalu 

khawatir untuk menjual sahamnya ketika kondisi pasar saham 

sedang dalam fase bearish. Dalam berinvestasi saham pasti selalu 

ada resiko, tetapi kita dapat meminimalisis resiko dengan 

mempelajari analisis teknikal, apalagi pada masa pandemi covid-

19 sekarang.
32

 

     Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia selama 

                                                           
30 Amanda dan Wahyu Ario Pratomo, ―Analisis Fundamental Dan Resiko 

Sistematik Terhadap Harga Saham Perbankan Yang Terdaftar Pada Indeks Lq 45,‖ 

Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 1 No. 3 (2013), hal 207 
31 Priyo Prasetyo, Nur Laely, dan Heri Subagyo, ―Analisis Komparatif 

Penggunaan Metode Stochastic, Moving Average Dan MACD Dalam Mendapatkan 

Keuntungan Optimal Dan Syar‘i (Study Pada Jakarta Islamic Index 2016 – 2018),‖ 

JIMEK;  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, Vol. 2 No. 1 (2019), hal 53  
32 Elizabeth Lucky Maretha dan Franciscus Xaverius Hendra Prasetya, 

―Studi Peristiwa Masa Awal Pandemi Covid-19 dan Prediksi Analisis Teknikal 

Saham Perbankan Indonesia,‖ Jurnal Pasar Modal dan Bisnis, Vol. 3 No. 1  (2021), 

hal 172 
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pandemi covid-19 di tahun 2020 kinerja saham pada sektor 

konsumsi turun -10.74%. Dalam sektor konsumsi terdapat sub 

sektor farmasi, perusahaan perusahaan pada sektor farmasi adalah 

perusahaan yang berkontribusi terhadap penyedia jasa dan produk 

kesehatan, apalagi pada masa pandemi covid-19 kebutuhan akan 

alat, jasa, dan produk kesehatan pasti dibutuhkan. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk menelaah bagaimana pergerakan harga 

saham sub sektor farmasi tersebut. Dengan menggunakan analisa 

teknikal apakah sekarang saat yang tepat untuk berinvestasi pada 

saham saham farmasi untuk memperoleh keuntungan investasi 

pada masa pandemi covid-19 

     Analisis teknikal membantu investor di pasar modal dalam 

menganalisis pergerakan harga saham oleh karena itu pada 

penelitian ini memfokuskan penelitian pada analisis saham saham 

sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

masa pandemi covid-19. Oleh karena itu apakah ada dampak dari 

adanya pandemi covid-19 terhadap harga saham sub sektor 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai 

investor apakah sebaiknya pada kondisi pandemi merupakan saat 

yang tepat untuk membeli saham atau menjual saham 

menggunakan metode analisis teknikal dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan investasi. 

     Berikut ini merupakan beberapa istilah yang terkait dengan 

latar belakang ini yang penulis uraikan sendiri untuk memudahkan 

pemahaman : 
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No Istilah Penjelasan/Terjemahan 

1 Pasar modal Kegiatan yang 

berkaitan dengan 

perdagangan efek, 

perusahaan publik 

yang berkaitan dengan 

efek yang 

diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan 

efek 

2 Pasar modal syariah Suatu kegiatan di pasar 

modal dengan 

kekhususan transaksi 

beradasarkan prinsip 

ajaran islam 

3 Bursa Efek Suatu pasar yang di 

dalamnya 

memperjualbelikan 

efek efek perusahaan 

yang sudah terdaftar di 

bursa efek  

4 Efek Efek di pasar modal 

merupakan suatu surat 

berharga yang 

diperdagangkan seperti 

saham, reksadana dan 

obligasi 

 Instrumen keuangan  Suatu jenis aset 

keuangan yang dapat 

diperdagangkan 

 Saham Suatu surat berharga 

yang menyatakan 

bahwa pemegang 
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saham tersebut 

merupakan pemilik 

perusahaan yang telah 

terdaftar di pasar 

modal 

 Analisis Fundamental Ilmu pengetahuan 

yang menggunakan 

metode untuk 

menganalisis 

perusahaan baik 

kinerja bisnis maupun 

kinerja keuangan 

 Analisis Teknikal Ilmu pengetahuan 

yang mempelajari 

pergerakan harga 

saham di pasar modal 

 

     Berdasarkan uraian latar belakang dan istilah tersebut maka 

peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul “ANALISIS 

TEKNIKAL PERGERAKAN HARGA SAHAM UNTUK 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI DI PASAR 

MODAL SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA 

SAHAM SUB-SEKTOR FARMASI YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA)” 

 

D. Batasan Masalah 

     Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih memusatkan 

penelitian pada pokok permasalahan, serta untuk mencegah terlalu 

luasnya pembahasan dan berdasarkan latar belakang pada masalah 

diatas, peneliti membatasi sejumlah permasalahan yang akan 

diteliti untuk lebih memperjelas dan menghindari adanya 

penyimpangan dalam penelitian ini, diantara batasan masalah 

tersebut adalah : 
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1. Penelitian ini hanya mendeskripsikan saham sub sektor 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2. Analisis teknikal yang digunakan hanya menggunakan 

indikator exponential moving average dalam menentukan 

keputusan berinvestasi 

3. Periode yang digunakan dalam analisis saham sub sektor 

farmasi ini selama januari hingga desember 2020 

4. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

sebuah aplikasi software investing.com serta tidak 

menggunakan aplikasi lain 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada masalah diatas dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini 

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap arah trend 

pergerakan harga saham subsektor farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode januari hingga desember 2020 ? 

2. Bagaimana mengetahui keputusan yang tepat dalam membeli 

atau menjual saham subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode januari hingga desember 2020 ? 

3. Bagaimana pergerakan harga saham subsektor farmasi pada 

masa pandemi covid-19 dengan metode analisis teknikal 

dalam perspektif ekonomi islam ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap arah 

trend pergerakan harga saham sub sektor farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode januari hingga 

desember 2020 
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2. Untuk mengetahui keputusan yang tepat dalam membeli atau 

menjual saham subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode januari hingga desember 2020 

3. Untuk mengetahui pergerakan harga saham subsektor farmasi 

pada masa pandemi covid-19 dengan metode analisis teknikal 

dalam perspektif ekonomi islam. 

 

G. Manfaat Penelitian 

     Penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat baik bagi 

penulis sendiri maupun orang lain dan berbagai pihak pihak 

lainnya untuk berbagai kepentingan keilmuan. Adapun manfaat 

dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian deskriptif dampak pandemi covid-19 terhadap 

pergerakan harga saham subsektor farmasi serta mengetahui 

kapan yang tepat untuk berinvestasi pada saham tersebut 

diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu 

investasi saham di pasar modal dan diharapkan menjadi bahan 

referensi rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai 

keputusan investasi di pasar modal melalui instrumen saham 

dengan menggunakan analisa teknikal untuk mengamati 

pergerakan harga saham 

b. Bagi akademis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan karya 

ilmiah dan sumbangan pengetahuan bagi universitaas islam 

negeri raden intan lampung khususnya fakults ekonomi dan 

bisnis islam dengan bidang ilmu pasar modal syariah. 
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c. Bagi investor/pelaku pasar saham 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman praktik dalam 

berinvestasi maupun bertransaksi saham di pasar modal 

dengan menggunakan salah satu indikator analisis teknikal 

agar investor di pasar modal mampu mengambil keputusan 

investasi saham secara tepat dan terhindar dari spekulasi atau 

gambling. 

 

H. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

     Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis 

dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya 

teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. 

Semua indikator dalam penelitian ini diambil dari penelitian 

sebelumnya, indikator dimodifikasi agar sesuai dengan konteks 

penelitan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang merujuk 

pada pembahasan yang sama terkait pengambilan keputusan 

investasi saham di pasar modal menggunakan analisis teknikal : 

1. Jurnal oleh Santy Sitohang (2021). Hasil penelitiannya adalah 

pada masa pandemi covid-19 seluruh indeks sektoral melemah 

dan berada di zona merah. Dari 10 indeks sektoral di BEI 

menunjukkan dampak yang berbeda pada masa pandemi 

covid-19. Perincian dari sektor tersebut dikategorikan dalam 3 

jenis trend yaitu :  

a) Sektor yang pergerakan sahamnya naik saat pandemi 

yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan dan jasa 

b) Sektor yang pergerakan sahamnya stabil saat pandemi 

yaitu sektor pertambangan, industri dasar, aneka industri, 

infrastruktur, keuangan, dan manufaktur 

c) Sektor yang pergerakan sahamnya turun saat pandemi 

yaitu sektor barang konsumsi dan sektor properti. 

Sedangkan Pergerakan indeks harga saham gabungan  

berfluktuasi saat pandemi covid-19, pada maret 2020 IHSG 

mengalami penurunan dan masuk zona merah, bulan april-
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agustus 2020 laju IHSG mulai menguat, pada september 2020 

IHSG kembali anjlok, dari oktober-februari 2020 laju IHSG 

menguat.
33

 

     Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah menganalisis secara deskriptif kualitatif dampak 

pandemi covid-19 terhadap pergerakan harga saham di Bursa 

Efek Indonesia. perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah objek penelitiannya berupa indeks harga 

saham gabungan dan indeks sektoral, serta waktu 

penelitiannya dari bulan februari 2020-februari 2021, 

sedangkan dalam penelitian ini objek penelitianya 

memfokuskan pada pergerakan harga saham sub sektor 

farmasi serta dikaitkan dengan pengambilan keputusan 

investasi dengan analisis teknikal pada masa pandemi covid-

19, serta periode waktu yang digunakan dari bulan januari-

desember 2020. 

2. Jurnal oleh Listya Devi Junaidi, Lukman Hakim Siregar dan 

Malesa Anan (2021). Hasil penelitian ini membandingkan 

nilai harga saham dan volume transaksi pada saham subsektor 

telekomunikasi pada masa pandemi covid-19. Pada nilai harga 

saham terdapat perbedaan yang signifikan pada periode 31 

hari sebelum  dengan 31 hari seudah diumumkannya kasus 

penyebaran covid-19 dan juga terdapat perbedaan yang 

signifikan pada nilai volume transaksi pada periode 31 hari 

sebelum dengan 31 hari sesudah diumumkannya kasus 

penyebaran covid-19. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan 

bahwa dengan adanya pandemi covid-19 berpengaruh sangat 

signifikan baik pada nilai harga saham maupun pada volume 

transaksi pada saham subsektor telekomunikasi.
34

 

                                                           
33 Santy Sitohang, ―Gambaran Pergerakan Indeks Sektoral dan IHSG di 

Bursa Efek Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 (Periode Februari 2020-Februari 

2021),‖ JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia,Vol. 9 No. 1  

(2021), hal 125 
34 Listya Devi Junaidi, Lukman Hakim Siregar, dan Malesa Anan, ―Dampak 

Covid-19 terhadap Fluktuasi Harga Saham dan Volume Transaksi Saham pada 

Perusahaan Subsektor Telekomunikasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,‖ 

Ekonomis: Journal of Economics and Business, Vol. 5 No. 1 (2021), hal 74 
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     Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah studi kasus pada penelitian ini yaitu pada saham sub 

sektor farmasi periode januari hingga desember tahun 2020, 

sedangkan pada penelitian sebelumnya meneliti studi kasus 

pada saham subsektor telekomunikasi dengan 

membandingkan 31 hari sebelum diumumkannya covid-19 

dan 31 hari sesudah diumumkan covid-19 pada tanggal 2 

maret 2020. Persamaan penelitian ini secara umum 

mengamati dampak pandemi covid-19 terhadap harga saham 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Jurnal oleh Martinus Robert Hutauruk (2021). Hasil penelitian 

ini menyatakan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 

secara statistik telah berdampak negatif terhadap kinerja pada 

saham saham LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek. Saham LQ-

45 merupakan saham saham unggulan, memiliki likuiditas 

tinggi dan berkapitalisasi pasar besar. Hasil penelitian ini 

terdapat perbedaan yang signifikan pada sebelum terjadinya 

pandemi covid-19 dan setelah terjadinya pandemi covid-19. 

Volatilitas harga saham dan mayoritas saham saham LQ-45 

mengalami penurunan harga saham.
35

 

     Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah meneliti tentang dampak pandemi covid-19 terhadap 

harga saham. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya 

menggunakan studi pada saham yang terdaftar dalam LQ45, 

sedangkan dalam penelitian ini menggunakan studi pada 

saham sub sektor farmasi (Kalbe Farma, Sido Muncul, Kimia 

Farma, dan indofarma)  

4. Jurnal oleh Nur Alviyanil Izzah, Dina Yeni Martia, Maria 

Imaculata, Moh Iqbal Hidayatullah, Andhika Bagus Pradana, 

Diyah Ayu Setiani dan Enes Saputri (2021). Penelitian ini 

menganalisis saham aneka industri periode 2015 sampai 

                                                           
35 Martinus Robert Hutauruk, ―Dampak Situasi Sebelum dan Sesudah 

Pandemi Covid-19 Terhadap Dampak Situasi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-

19 Terhadap Volatilitas Harga Saham LQ45,‖ Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 

Vol. 9 No. 2 (2021), hal 250  
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semester pertama tahun 2020 pada awal munculnya pandemi 

covid-19 di Indonesia dengan metode analisis teknikal 

menggunakan indikator  stochastic oscillator dan weight 

moving average. Saham saham yang diteliti yaitu saham 

SCCO, INDR, INDS, KLBM dan KLBI. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa indikator stochastic oscillator dan weight 

moving average memiliki kekhasan dalam mendeskripsikan 

pergerakan harga saham. Indikator stochastic oscillator dan 

weight moving average jika digunakan secara bersamaan akan 

menghasilkan prediksi yang tepat dan akurat untuk membeli 

dan menjual saham. Saham SCCO, INDR, dan INDS 

pergerakannya stabil pada awal pandemi covid-19 tahun 2020, 

sedangkan saham KLBM dan KLBI berpengaruh sangat 

signifikan dari peristiwa pandemi covid-19 pada awal tahun 

2020..
36

 

     Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah sama sama bertujuan untuk memberikan gambaran 

analisa pergerakan harga saham pada masa pandemi covid-19 

dengan analisis teknikal untuk menentukan keputusan yang 

tepat dalam membeli atau menjual saham untuk tujuan 

investasi. Persamaan lainnya adalah metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian sebelumnya maupun penelitian ini 

sama sama menggunkan metode deskriptif kualitatif. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya indikator 

analisa teknikal yang digunakan dalam menentukan keputusan 

investasi adalah Weighted Moving Averaga dan Stochastic 

Oscillator, periode yang digunakan dalam penelitian 2015-

2020 (pada semester pertama covid-19) dan objek 

penelitiannya pada saham aneka industri. Sedangkan dalam 

penelitian ini indikator analisa teknikal yang digunakan adalah 

exponential moving average, periode yang digunakan selama 

                                                           
36 Nur Alviyanil ‘Izzah et al., ―Analisis Teknikal Pergerakan Harga Saham 

Dengan Menggunakan Indikator Stochastic Oscillator Dan Weighted Moving 

Average,‖ Keunis, Vol. 9 No. 1  (2021), hal 52  
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tahun 2020 (januari-desember 2020) dan objek penelitiannya 

pada saham subsektor farmasi. 

5. Jurnal oleh Herawati Khotmi, Reny Wardiningsih dan 

Baehaki Syakbani (2020). Penelitian ini menganalisis 

pergerakan harga saham ADMF periode 2 januari 2020 

sampai 26 oktober 2020 dengan menggunakan indikator 

ARIMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan 

harga saham terjadi penrunan yang signifikan terutama pada 

bulan april di minggu ke-3 dan minggu ke-4 dengan level 

harga terendah Rp 5.525 perlembar saham. Penyebab 

Penurunan ini karena ditetapkannya program pemerintah yaitu 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang 

mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga 

berdampak terhadap pergerakan harga saham ADMF. 

Indikator ARIMA dengan model MA(2) merupakan indikator 

yang terbaik yang digunakan untuk menganalisis pergerakan 

harga saham selama masa panddemi covid-19.
37

 

     Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumya 

adalah meneliti studi harga saham pada masa pandemi covid-

19 dan menghubungkannya dengan analisis teknikal. 

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada jenis penelitian yang digunakan, 

pada penelitian sebelumnya menggunakan angka dan statistik, 

sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitiannya dengan 

cara deskriptif kualitatif. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Pada skripsi ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan 

disusun dengan materi sebagai berikut : 

 

                                                           
37 H Khotmi, Reny Wardiningsih, dan Baehaki Syakbani, ―Analisis 

Teknikal Harga Saham PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Pada Masa Covid-19 

Dengan Metode Arima,‖ Iqtishaduna; Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 11 

No. 2  (2020), hal 52  
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas dan menjelaskan mengenai penegasan 

judul, berupa istilah istilah dalam judul untuk memperoleh 

gambaran mengenai arti/makna yang jelas dari judul pada skripsi 

ini. Alasan memilih judul, berupa alasan objektif maupun 

subjektif yang mendasari penulis dalam memilih judul skripsi ini. 

Latar belakang masalah, berupa beberapa fakta dan data yang 

melatarbelakangi terkait judul skripsi dan alasan penulis meneliti 

judul skripsi ini. Batasan masalah, berupa sejumlah batasan 

batasan permasalahan dalam skripsi agar memperjelas dan 

menghindari penyimpangan dalam penelitian. Rumusan masalah, 

berupa beberapa masalah yang harus dijawab dan diuraikan dalam 

skripsi ini. Tujuan penelitian, berupa beberapa tujuan yang harus 

diselesaikan pada skripsi ini berkaitan dengan rumusan masalah 

yang telah dibuat. Manfaat Penelitian, berupa beberapa manfaat 

baik teoritis maupun praktis pada penelitian dalam skripsi ini. 

Penelitian terdahulu yang relevan yaitu beberapa penelitian dari 

jurnal jurnal imiah yang dijadikan bahan atau acuan bagi penulis 

dalam melakukan penelitian dan Sistematika penulisan yaitu 

beberapa gambaran atau ringkasan dari BAB 1 hingga BAB 5 

pada skripsi. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas dan membahas mengenai landasan 

teroritis yang relevan dengan penelitian. Teori teori tersebut 

berasal dari literatur literatur yang ada baik buku, jurnal, website 

sumber sumber lainnya. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yaitu termasuk 

penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif, sumber data yang 

diperoleh menggunakan data sekunder dari jurnal, buku, webiste. 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN DAN 

ANALISIS DATA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek 

penelitian yaitu saham saham dari perusahaan PT Kalbe Farma 

Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, PT Kimia 

Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Serta hasil analisis data dan 

pembahasan terhadap rumusan masalah pada skripsi ini. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi penjabaran singkat dari hasil penelitian yang 

yang dirangkum pada bagian kesimpulan serta berisi saran saran 

oleh penulis terhadap beberapa pihak yang berkaitan terutama 

pada bidang ilmu yang dibahasa pada skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ekonomi Islam 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ekonomi Islam 

     Ekonomi islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah 

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai nilai islam. Sistem 

ekonomi syariah tentu berbeda dengan sistem ekonomi 

kapitalisme dan sosialisme, dimana sistem ekonomi islam 

menentang adanya eksploitasi oleh pemilik modal terhadap 

para pekerjanya dan melarang dan menumpuk kekayaan tanpa 

ada manfaatnya, selain itu ekonomi islam memiliki dimensi 

ibadah yang teraplikasi dalam tujuan syariah dan moral pada 

setiap kegiatan ekonomi.
38

 

     Ekonomi islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-

iqtishad al-islami. Al-iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu 

yaitu pertengahan dan keadilan. Maksudnya orang yang 

berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. 

Hakikat ekonomi islam itu merupakan penerapan syariat 

dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk 

dipakai dalam menganalisis persoalan persoalan aktivitas 

ekonomi ditengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi 

masyarakat dinaungi oleh ajaran islam, kebiakan fiskal dan 

moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan 

investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.
39

 

     Dasar hukum ekonomi islam melalui ushul fiqh, 

berlandaskan pada Al-Qur‘an, sunnah, dan ijtihad 

 

 

                                                           
38 Muklis dan Didi Suardi, Pengantar Ekonomi Islam, editor oleh Safira 

Diah Febrianti (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hal 29  
39 Rozalinda, Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya, Edisi 1 (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2014), hal 2-3  
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a. Al-Qur‘an 

Al-qur‘an adalah kalam Allah swt yang disampaikan 

kepada nabi muhammad saw secara mutawatir melalui 

malaikat jibril dari mulai surah al-fatihah dan diakhiri 

surah an-nas dan membaca nya merupakan ibadah. Al-

qur‘an merupakan dasar hukum ekonomi islam yang 

abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang 

pertama bagi syariat islam, karena didalamnya terdapat 

kaidah-kaidah global beserta rinciannya. Ayat Al-qur‘an 

yang berkaaitan dengan ekonomi misalnya pada ayat Al-

baqarah 188 yang menjelaslkan dalam memperoleh harta 

harus dengan cara yang baik 

ُكهُْٕا  ُحكَّبِو نِزَأ  نُْٕا ثَِٓب  إِنَى ٱن  رُذ  َٔ ِطِم  جََٰ َُُكى ثِٱن   ٍ نَُكى ثَ ََٰٕ ْا أَي   ٕ ُكهُ
ََل رَأ  َٔ

  ٌَ ٕ ًُ هَ أََزُى  رَع  َٔ ِى  ث  ِ ِل ٱنَُّبِس ثِٱل  ََٰٕ ٍ  أَي  ب يِّ  ٨١١فَِشٌق 

188.  Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 

sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 

bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu 

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 

dosa, padahal kamu mengetahui. 

b. As-Sunnah 

As-sunnah atau sering disebut al-hadits mempunyai arti 

yang sama yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada 

nabi muhammd saw baik berupa ucapan, perbutan, mupun 

takrirnya. As-sunnah merupakan sumber hukum yang 

kedua setelah al-qur‘an sebagaimana firman Allah dlm 

surah an-nisa ayat 59 

ِش  َي  نًِ ٱۡل  ْٔ أُ َٔ ُصَٕل  أَِطٍُعْٕا ٱنشَّ َٔ  َ ْا أَِطٍُعْٕا ٱّللَّ  ٕ ٍَ َءاَيُُ أٌََُّٓب ٱنَِّزٌ
 ٌََٰ

ُصِٕل إٌِ ُكُزُى   ٱنشَّ َٔ  ِ ُِٔ إِنَى ٱّللَّ ء  فَُشدُّ  ً زُى  فًِ َش َزع 
ه فَئٌِ رَََُٰ ِيُُكى 

ش    ٍ نَِك َخ ِو ٱۡل  ِخِش  َرَٰ  ٕ ٍَ ٱن  َٔ  ِ ٌَ ثِٱّللَّ ِيُُٕ ًًٌِٔل  رُؤ 
ٍُ رَأ  َض أَح  َٔ٢٢ 

59.  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 
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maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

c. Ijtihad 

Ijtihad merupakan semua kemampuan dalam segala 

perbuatan guna mendapatkan hukum syara‘ dan dalil 

terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). 

Ijtihad yang diupayaakan oleh para ulama menghsilkan 

kesepakatan-kesepakatan yaitu ijmaa‘ dan qiyas.
40

 

2. Tujuan Ekonomi islam 

Penerapan sistem ekonomi islam dalam suatu negara 

bertujuan untuk : 

a. Membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi dalam 

suatu negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan 

sistem ekonomi islam merupakan urat nadi pembangunan 

masyarakat yang didalamnya muncul karakter masyarakat 

yang bersifat spiritual dan material. 

b. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat 

yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan timur yang 

menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri 

keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara negara 

muslim. 

c. Menghidupkan nilai nilai islami dalam seluruh kegiataan 

ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham 

materialisme-hedonisme 

d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan 

persatun dan solidaritas negara negra muslim dalam satu 

ikatan risalah islamiyah 

e. Tujuan akhir dari penerapan ekonomi islam adalah 

mewujudkan falah (kesejahteraan) msyarakat secara 

                                                           
40 Itang, Teori Ekonomi Islam, editor oleh Nur Arifin (Serang baru: Penerbit 

Laksita Indonesia, 2015), hal 37-45 
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umum. Falah dalam kehidupn ekonomi dapat dicapai 

dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan 

ekonomi. Misalnya adil dalam produksi diwujudkan 

dalam benuk tidak membebankn pajak pada biaya 

produksi sehingga harga tidak meningkat.
41

 

f. Tujuan paling penting adalah membuat distribusi sumber 

sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangsung 

secara adil dan merata.
42

 

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

     Prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut 

a. Dalam ekonomi islam, berbagai sumber daya dipandang 

sebagai titipan daaro Tuhan kepada manusi 

b. Islam mengakui kepemilikan pribdi dlam batas-batas 

tertentu, termasuk alaat produksi dan faktor produksi 

c. Kekuatan pengerak utama ekonomi Islam adalah 

kerjasama 

d. Pemilikan kekaayaan pribadi harus berperaan sebagai 

kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk 

nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyaarakat 

e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan 

penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang 

banyak. 

f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari 

akhir 

g. Seseorang yng kelebihan haarta tau kekaayaannya dan 

mencaapai nisab tertentu diwjibkan membayaar zakat.
43

 

                                                           
41 Rozalinda, Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya, Edisi 1 (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2014), hal 3-4 
42  Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar 

(Fundamental of Islamic Economic Economic System), Edisi Pertama (Jakarta: 

Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal 32 
43 Abdul Aziz, Dasar Dasar Ekonomi Islam, editor oleh Tim Fokker, Edisi 

1 (Cirebon: CV Elsi Pro, 2015), hal 75-77 
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4. Karakteristik Ekonomi Islam 

     Ada beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Mawsu‘ah Al-ilmiyah wa al amaliyah l-

islamiyah yang dapat diringkas sebagai berikut : 

a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah 

atas harta ; Pertama, semua harta baik benda maupun alat 

produksi adalah milik Allah, Kedua manusia adalah 

khalifah atas harta miliknya. 

b. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum), dan 

moral. 

c. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan ; Islam 

menghendaki adanya keseimbangan antara dunia dan 

akhirat. Apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya 

adalah untuk mencapai tujuan akhirat termasuk dalam 

ekonomi. 

d. Ekonomi islam menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan individu dengan kepentingan umum 

e. Negara diberi wewenang turut campur dalam 

perekonomian 

f. Perintah zakat dalam ekonomi islam kepada orang yang 

berhak menerimanya yang tidak terdapat pada 

perekonomian lain 

g. Larangan riba ; berusaha menjauhkan bunga atau riba 

dalam transaksi ekonomi
44

 

 

B. Pasar Modal Syariah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pasar Modal Syariah 

a. Pengertian Pasar Modal Syariah 

Sebelum membahas pengertian pasar modal syariah, maka 

terlebih dahulu akan dibahas tentang pengertian pasar 

                                                           
44 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, Edisi 

Pertama (Depok: KENCANA, 2006), hal 18-29 
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modal secara umum. Menurut Undang-undang pasar 

modal No.8 tahun 1995 pasar modal adalah suatu kegiatan 

yang berkenaan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal juga 

dapat didefinisikan sebagai perdagangan instrumen 

keuangan jangka panjang, baik modal sendiri (stock) 

maupun utang (bonds), baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah maupun perusahaan swasta.
45

 

      Pasar M-odal memberikan fungsi besar bagi pihak 

pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam 

investasi. Fungsi pasar modal tersebut antara lain : 

1) Bagi Perusahaan 

Pasar Modal memberikan ruang dan peluang bagi 

perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang 

relatif memiliki risiko investasi (cost of capital) 

rendah dibandingkan sumber dana jangka pendek dari 

pasar uang. Semisal perusahaan menngambil dana 

untuk pembiayaan perusahaan dari kredit perbankan, 

maka harus menanggung cost of capital berupa 

angsuran pokok dan bunga secara periodik. Hal itu 

dipandang cukup berat bagi perusahaan, terlebih jika 

dana tersebut digunakan untuk investasi jangka 

panjang yang memberikan keuntungan dengan waktu 

yang lama, sementara angsuran bank harus 

diselesaikan setiap bulan 

2) Bagi Investor 

Pasar Modal memberikan alternatif dan ruang bagi 

investor atau pemodal untuk memperoleh keuntungan 

(return), pasar modal tidak hanya memberikan ruang 

bagi pemodal besar tetapi juga memberikan 

kesempatan untuk investor kecil, pemula, dan 

                                                           
45 Hendy M Fakhruddun, Istilah Pasar Modal A-Z, Edisi Terlengkap dan 

Terkini, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2008), hal 136 
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masyarakat awam sekalipun untuk memperoleh 

keuntungan di pasar modal. 

3) Bagi perekonomian 

Pasar modal memiliki peran penting dalam rangka 

meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan 

stabilitas  ekonomi. Secara makro, fungsi pasar modal 

meliputi 

a) Penyebaran kepemilikan 

Perusahaan terbuka yang sudah terdaftar di Bursa 

Efek dapat dimiliki sahamnya oleh masyarakat 

(publik) sehingga penyebaran kepemilikan 

perusahaan terdiversifikasi oleh publik yang 

membuat masyarakat dapat menjadi bagian dari 

pemilik perusahaan itu. Hal ini dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

b) Sarana aliran masuknya investasi asing 

Memberikan peluang bagi investor asing 

(internasional) untuk menyalurkan dana nya di 

pasar modal.
46

 

     Sedangkan Pasar modal syariah merupakan pasar 

modal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi yang 

sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan 

kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan 

pemerataan distribusi keuntungan. Setiap kegiatan pasar 

modal syariah berhubungan dengan perdagangan efek 

syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan 

dengannya, dimana produk dan mekanisme 

operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum 

mualamat islamiyah. Setiap transaksi surat berharga di 

pasar modal syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

syariat islam. Pasar modal syariah idealnya dikarakterisasi 
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diInstrumen Pasar Modal), Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 16-17 
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oleh ketiadaan transaksi berbasis bunga, transaksi 

meragukan dan saham perusahaan yang berbisnis pada 

aktivitas dan barang haram, serta adanya upaya yang 

sistematis menjadikan produk syariah sebagai sarana 

mewujudkan tujuan syariah di bidang ekonomi dan 

keuangan.
47

 

     Sumber rujukan utama dari prinsip prinsip islam di 

pasar modal adalah hukum (syariah) islam yang terdiri 

atas AL-Quran, sunnah dan hadis, serta ijma dan qiyas. 

Sesuai dengan urutannya, prinsip islam yang harus 

terpenuhi pertama kali bersumber dari Al-quran, apabila 

tidak satu ayat pun yang dapat dijadikan rujukan, maka 

akan dicari sunah atau hadis yang mendasarinya. Yang 

dimaksud tidak ada satu ayat adalah ketika sesuatu tidak 

disebutkan secara tersurat maupun tersirat dalam ayaat 

Alquran. Misalnya ayat Alquran secara jelas menyebutkan 

riba adalah haram, tetapi tidak ada satu ayat pun yang 

menjelaskan apa yang dimaksud riba dalam praktik 

muamalah. Ijma dan qiyas merupakan usaha terakhir yang 

dijadikan rujukan hukum islam apabila ternyata tidak ada 

dalil dalam Alquran maupun sunah dan hadis rasulullah 

saw.
48

 

     Pasar modal adalah aktivitas perekonomian yang 

termasuk baru. Meskipun demikian, beberapa aktivitas 

yang terdapat di pasar modal saat ini pernah ada dan 

dilakukan pada masa Rasulullah saw dan dilanjutkan oleh 

para khalifah setelahnya. Misalnya kegiatan investasi, 

yang merupakan transaksi jual beli (bai’), atau 

perusahaan, yang merupakan bentuk kerja sama usaha 

(syirkah). Pasar modal syariah merupakan bagian dari 

                                                           
47 Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), hal 84 
48 Irwan Abdalloh, Pasar modal syariah, editor oleh Aninta Mamoedi, eidsi 

3 (Jakarta: PT Elex media komputindo, 2018), hal 20 
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muamalah sehingga penerapan prinsip prinsip islam 

menjadi dasar dalam pengembangannya.
49

 

     Pasar modal syariah menjadi alternatif yang menarik 

dibandingkan pada pasar modal konvensional yang masih 

terdapat transaksi riba sebagai fondasi dasarnya. Pasar 

modal syariah sama seperti pasar modal konvensional, 

namun dalam praktik dan operasionalnya industri pasar 

modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah pada 

ajaran islam .
50

 

b. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah 

     Dasar hukum pasar modal syariah mengacu pada 

ajaran agama islam yaitu AL-Qur‘an dan hadis. Apabila 

kita melihat dalam Al-Qur‘an sebagai sumber utama 

ajaran islam maka kita dapat melihat firman Allah swt 

pada ayat Al-Quran Berikut : 

Berdasarkan ayat AL-Qur‘an  

ب ٌَقُُٕو ٱنَِّزي  ًَ ٌَ إَِلَّ َك ْا ََل ٌَقُُٕيٕ َٰٕ ثَ ٌَ ٱنشِّ ُكهُٕ
ٍَ ٌَأ  ٍُ ٱنَِّزٌ طََٰ  ٍ ٌَزََخجَّطُُّ ٱنشَّ

ُ ٱ أََحمَّ ٱّللَّ َٔ  
 
ْا َٰٕ ثَ ُم ٱنشِّ ُع ِيث   ٍ جَ ب ٱن  ًَ َّ ْا إَِ  ٕ ُى  قَبنُ نَِك ثِأَََّٓ شِّ  َرَٰ ًَ

ٍَ ٱن  َع ِي  ٍ جَ ن 

ثِِّّۦ فَٱَزََٓىَٰ فَهَُّۥ َيب َصهََف  ٍ سَّ ِعظَخ  يِّ  ٕ ٍ َجب َءُِۥ َي ًَ  فَ
 
ْا َٰٕ ثَ َو ٱنشِّ َحشَّ َٔ

هُِذٔ ُت ٱنَُّبِسه ُْى  فٍَِٓب َخَٰ َحَٰ ئَِك أَص 
نََٰ  ْٔ ُ ٍ  َعبَد فَأ َي َٔ ِه  ُشُِۥ  إِنَى ٱّللَّ أَي  َٔ  ٌَ

٥٧٢ 

275.  Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah 

sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 

                                                           
49 Ibid, hal 22. 
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telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 

 

Kemudian pada Surah Al-maidah ayat 1 

ُعقُٕدِ  فُْٕا ثِٱن   ٔ ْا أَ  ٕ ٍَ َءاَيُُ أٌََُّٓب ٱنَِّزٌ
 ٌََٰ ..... 

1.  Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 

itu.... 

Surah An-nisa ayat 29 : 

 ٌَ ِطِم إَِلَّ  أٌَ رَُكٕ جََٰ َُُكى ثِٱن   ٍ نَُكى ثَ ََٰٕ ْا أَي   ٕ ُكهُ
ٍَ َءاَيُُْٕا ََل رَأ  ٌََٰ أٌََُّٓب ٱنَِّزٌ

ٌَ ثُِكى  َسِحٍ َ َكب ٌَّ ٱّللَّ ْا أََفَُضُكى   إِ  ٕ زُهُ ََل رَق  َٔ ُُكى    َشحً َعٍ رََشاض  يِّ ب  رَِجَٰ  ً

٥٢ 

29.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.
51

 

 

Dasar hukum pasar modal syariah juga terdapat pada 

ketetapan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia 

2. Prinsip-Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah 

     Dalam pasar modal syariah, apabila suatu perusahaan ingin 

mendapatkan pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, 

maka perusahaan yang bersangkutan sebelumnya harus 

memenuhi kriteria efek syariah, sehingga dapat dipahami 

bahwa kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariah 
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Berdasarkan Prinsip Syariah, editor oleh Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 
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yang berlaku. Adapun prinsip-prinsip pasar modal syariah 

adalah : 

a. Instrumen/efek yang diperjualbelikan harus sejalan 

dengan prinsip syariah yang terbebas dari unsur maysir 

(judi), gharar (ketidakpastian), haram, riba dan batil 

b. Emiten yang mengeluarkan efek syariah baik berupa 

saham atau pun sukuk harus mentaati semua peraturan 

syariah. 

c. Semua efek harus berbasis pada harta atau transaksi riil, 

bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang 

piutang (Yani Mulyaningsih, 2008).
52

 

Prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal ini diatur dalam 

fatwa Dewan Syariah Nasional-Fatwa Ulama Indonesia No 

40/DSN-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman 

umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal BAB 

III sampai IV yang membahas mengenai : 

a) Kriteria Emiten atau Perusahaan Publik/Terbuka 

Kriteria emiten atau perusahaan publik diatur datur dalam 

pasal 3 ayat 1 s.d 5 fatwa DSN MUI Nomor 40/DSN-

MUI/X/2003. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa 

emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek 

syariah, jenis usahanya, produk barang dan jasa yang 

diberikan serta akad dan cara pengelolaannya harus betul 

betul sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila 

emiten tersebut, segala sesuatunya bertentangan dengan 

prinsip prinsip syariah maka efek yang diterbitkannya 

sudah bukan efek syariah lagi. Dengan kriteria 

sebagaimana dimaksud dalam angka 2 pasal 3 tersebut, 

yaitu 
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1) Perjudian atau perdagangan yang dilarang 

2) Lembaga keuangan konvensional, seperti bank dan 

asuransi konvensional 

3) Produsen, distributor, dan pedagang makanan atau 

minuman yang dilarang seperti minuman keras 

4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang 

barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudarat 

5) Melakukan investasi pada Emiten yang pada sat 

transaksi utang perusahaan kepada bank 

konvensional lebih besar daripada modalnya 

sendiri.
53

 

b) Kriteria dan jenis efek syariah 

Jenis efek syariah disebutkan dalam pasal 4 fatwa  DSN-

MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 yang dapat dipahami 

bahwa terdapat empat macam jenis efek syariah 

1) Saham syariah, yaitu bukti kepemilikan atas 

perusahaan yang kegiatan usahanya tidak 

bertentangan dengan prinsip prinsip syariah, 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 DSN MUI. 

Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariah meliputi 

2) Obligasi syariah, yaitu surat atau bukti pengakuan 

utang berdasarkan prinsip prinspi syariah. 

3) Reksadana syariah, yaitu reksadana yang beroperasi 

menurut ketentuan dan prinsip syariah 

4) Efek beragun aset 

5) Surat berharga komersial syariah
54
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(Jakarta: AMZAH, 2017), hal 578 
54 Ibid, hal 579-580. 
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c) Transaksi efek 

Transaksi efek diatur dalam pasal 5 fatwa DSN –MUI 

Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 yang dapat dipahami bahwa 

pelaksanaan transaski jual beli efek syariah harus 

dilakukan dengan mengikuti prinsip kehati hatian dan 

menghindari spekulasi serta manipulasi yang didalamnya 

terkandung unsur dharar (merugikan), gharar (penipuan), 

riba. Maisir (judi), risywah (suap-menyuap), maksiat, dan 

kezaliman
55

 

3. Produk-Produk Investasi di Pasar Modal Syariah 

     Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat 

berharga atau efek. Berdasarkan undang-undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat 

berharga, yaitu surat pengakuan utang surat berharga 

komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit penyertaan 

kontrak investasi kolektif kontrak berjangka atas Efek, dan 

setiap derivative dari Efek. Sejalan dengan definisi tersebut, 

maka produk syariah yang beruapa efek harus tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu efek 

tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah. Dalam peraturan 

Bapepam dan Lk Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek 

Syariah disebut bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana 

dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang 

akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan 

pelaksanaannya tidak bertentangan prinsip- prinsop syariah di 

pasar modal. Sampai dengan saat ini, Efek Syariah yang telah 

diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi Saham Syariah, 

Sukuk dan Unit Penyertaan dari Reksa Dana Syariah.
56

 

     Produk atau instrumen di pasar modal syariah berbeda 

dengan produk di pasar modal konvensional. Saham yang 
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diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari 

emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Obligasi yang 

diterbitkanpun harus menggunakan prinsip syariah, seperti 

mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna‘, salam, dan 

murabahah. Selain saham dan obligasi syariah, yang diperjual 

belikan pada pasar modal syariah adalah reksa dana syariah 

yang merupakan sarana investasi campuran yang 

menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu 

produk yang dikelola oleh manajer investasi.
57

 

     Berikut ini merupakan produk produk di pasar modal 

syariah : 

a. Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga 

jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang 

dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi 

syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar 

pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa 

bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana 

obligasi ketika jatuh tempo (berdasarkan pada fatwa 

DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002).
58

 

b. Reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk 

menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara 

kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola 

dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (fund 

manager) melalui saham, obligasi, valuta asing atau 

deposito. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian 

reksa dana syariah (Islamic investment funds) adalah 

reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan 

prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad 

antara pemodal dengan manajer investasi (wakil 
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47 

pemodal), maupun antara manajer investasi dengan 

pengguna investasi.
59

 

c. Saham syariah merupakan surat berharga keuangan yang 

diterbitkan oleh satu perusahaan saham patungan sebagai 

suatu alat untuk meningkatkan modal jngka panjang 

disebut saham. Saham juga merupakan sertifikat yang 

menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang 

pemegang sahamnya memiliki hak atas klaim dan aktiva 

perusahaan tersebut. Sertifikat yang menunjukkan buktii 

kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh 

emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya 

tidak bertentangan dengan prinsip syari‘ah dsebut Saham 

Syariah. Saham merupakan suat berharga yang 

merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu 

perusahaan. Sementara dalam prinsip syari‘ah, penyertaan 

modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak 

melanggarprinsip syari‘ah, seperti perjudian, riba, serta 

memproduksi barang yang diharamkan. Penyertaan modal 

dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan 

berdasarkanakad musyarakah dan mudharabah. Akad 

musrakah pada umumnya dilakukan padaperusahaan yang 

bersifat pribadi, sedangkan akad muharabah umumnya 

dilakukan pada saham perusahaan publik atau umum. 

Saham menurut Dewan Syari‘ah Nasional didefinisikan 

sebagai suatu bukkti kepemilikan atas suatu perusahaan 

yang memenuhi kriteiria syariah dan tidaktermasuk saham 

yang memiliki hak-hak istimewa.
60

 

4. Fungsi dan Manfaat Pasar Modal Syariah 

     Fungsi dan manfaat Pasar Modal Syariah Menurut MM. 

Metwally keberadaan pasar modal syariah secara umum 

berfungsi :  
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1. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam 

kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan 

dan risikonya.  

2. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya 

guna mendapatkan likuiditas.  

3. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar 

untuk membangun dan mengembangkan produksinya.  

4. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka 

pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar 

modal konvensional.  

5. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh 

kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.  

     Ada beberapa manfaat pasar modal, yaitu:  

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi 

dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana 

secara optimal.  

2. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus 

memungkinkan upaya diversifikasi. 

3. Menyediakan leading indicator bagi tren ekonomi suatu 

negara.  

4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan 

masyarakat menengah.  

5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, 

menciptakan iklim berusaha yang sehat.  

6. Menciptakan lapangan kerja/ profesi yang menarik.  

7. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat 

dan mempunyai prospek.  

8. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan 

dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, 

likuiditas, dan diversifikasi investasi.  
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9. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan 

akses kontrol social.
61

 

 

C. Investasi 

1. Pengertian Investasi 

      “An investment is the current commitment of dollars for a 

period of time in order to derive future payments that will 

compensate the investor for (1) the time the funds are 

committed, (2) the expected rate of inflation, and (3) the 

uncertainty of the future payments. The “investor” can be an 

individual, a government, a pension fund, or a corporation. 

Similarly, this definition includes all types of investments, 

including investments by corporations in plant and equipment 

and investments by individuals in stocks, bonds, commodities, 

or real estate. This text emphasizes investments by individual 

investors. In all cases, the investor is trading a known dollar 

amount today for some expected future stream of payments 

that will be greater than the current outlay” Berdasarkan 

pengertian tersebut diatas yang dimaksud investasi adalah 

suatu komitmen atas sejumlah dolar (dana) yang dimiliki saat 

ini untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu agar 

memperoleh imbalan berupa keuntungan atau peningkataan 

nilai investasi berupa (1) memberikan imbal hasil dari dana 

yang telah diinvestasikan (2) memperoleh keuntungan atau 

melebihi inflasi (3) untuk mengatasi ketidakpastian keuangan 

di masa depan. Investor dapat berupa individu, pemerintah, 

dana pensiun, atau perusahaan. Demikian pula Definisi ini 

mencakup semua jenis investasi termasuk oleh perusaahaan 
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besar dan investasi secara individu baik investasi di saham, 

obligasi, komoditas, atau real estate.
62

 

     Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada 

satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu 

dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau 

peningkatan nilai investasi di masa mendatang. Dengan 

demikian konsep dari investasi adalah : (1) menempatkan 

dana pada masa sekarang (2) Jangka waktu tertentu (3) guna 

mendaparkan manfaat atau keuntungan dikemudian hari. Hal 

ini berarti dana yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun 

karena kegiatan investasi dana tersebut dialihkan untuk 

ditanamkan bagi keuntungan di masa depan.
63

 

2. Dasar Keputusan Investasi 

     Keputusan Investasi merupakan suatu kebijakan atau 

keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu 

atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang 

akan datang atau permasalahan bagaimana seseorang harus 

mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang 

akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan 

datang.
64

 

     Dasar keputusan investasi terdiri atas tingkat return yang 

diharapkan, tingkat risiko serta hubungan antara return dan 

risiko. 

a. Return, Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk 

memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen 

investasi tingkat keuntungan investasi disebut sebagai 

return. Suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut 

                                                           
62  Frank K. Reilly dan Keith C. Brown, Investment Analysis Portfolio 

Management, 7th Edition (Mason, Ohio, United States: South-Western College Pub, 

2002), hal 5 
63 Amalia Nuril Hidayati, ―Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan 

Ekonomi Islam,‖ Vol. 8 No. 2 (2017), hal 228-229.  
64 Dewi Ayu Wulandari dan Rr. Iramani, ―Studi Experienced Regret, Risk 

Tolerance, Overconfidance Dan Risk Perception Pada Pengambilan Keputusan 

Investasi,‖ Journal of Business and Banking, Vol. 4 No. 1 (2014), hal 57. 



 
 

51 

tingkat return tertentu atas dana yang telah 

diinvestasikannya. 

b. Risiko, Selain investor mengharapkan return yang tinggi 

dari investasi yang dilakukannya. Investor tersebut juga 

perlu mengetahui besar risiko yang harus ditanggng 

dariinvestasi tersebut. Umumnya semakin besar risiko 

semakin besar tingkat return yang diharapkan. Sikap 

investor terhadap risiko akan sangat bergantung kepada 

preferensi investor tersebut terhadap risiko. Investor yang 

lebih berani akan memilih risiko investasi yang lebih 

tinggi, yang diikuti oleh harapan tingkat return yang 

tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, investor yang tidak 

mau menanggung risiko yang terlalu tinggi,tentunya tidak 

akan bisa mengharapkan tingkat return yang terlalu tinggi. 

c. Hubungan tingkat risiko dan return yang diharapkan 

Secara teoritis hubungan antara risiko dan return yang 

diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan 

linier. Semakin besar risiko suatu aset semakin besar pula 

return yang diharapkan atas aset tersebut, demikian 

sebaliknya. 

Hubungan antara return yang diharapkan dan risiko pada 

berbagai jenis aset yang mungkin bisa dijadikan alternatif 

investasi. Digambarkan sebagai garis vertikal 

menunjukkan besarnya tingkat return yang diharapkan 

dari masing masing jenis aset, sedangkan garis horizontal  

memperlihatkan risiko yang ditanggung investor. Obligasi 

pemerintah terlihat mempunyai risiko yang cenderung 

rendah dan tingkat return yang diharapkan juga tidak 

terlalu tinggi. Sedangkan saham dan kontrak futures 

terlihat risiko dan return yang diharapkan tinggi pula.
65

 

     Pemilihan aset investasi ditentukan oleh besarnya 

motivasi untuk melindungi dana dan kemauan untuk 

                                                           
65 Eduardus Tandelilin, Pasar Modal Manajemen Portofolio dan Investasi, 

editor oleh Ganjar Sudbyo (Yogyakarta: PT Kanisius, 2017), hal 8-11 
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menanggung risiko. Setiap aset investasi mengandung 

risiko yang berbeda, pemilihan aset investasi ditentukan 

oleh karakter atau kemauan investor untuk menanggung 

risiko. Kemudian keputusan berinvestasi pada suatu aset 

berkaitan dengan perbandingan antara besarnya manfaat 

ekonomi suatu dana untuk dikonsumsi saat ini dengan 

prediksi besarnya return yang akan diperoleh di masa 

depan jika dana tersebut digunakan sebagai modal untuk 

investasi. Investor yang ingin mendapatkan return jangka 

pendek-menengah (misal dari capital gain atau selisih 

kenaikan harga aset) dengan berinvestasi pada saham 

perusahaan yang cenderung mengalami kenaikan secara 

konsisten.
66

 

3. Tujuan Investasi 

     Pada dasarnya semua manusia di dunia ini tidak luput dari 

investasi, namun seiring perkembangan jaman, jenis dan 

bentuk investasi senantiasa berubah. Jaman dahulu mungkin 

manusia mengenal investasi dalam bentuk makanan seperti 

jagung padi padian, tanah, ternak, logam mulia, bahkan 

barang seni seperti lukisan dan keris. Namun tujuan yang 

mereka haarapkan relatif sama, tujuan yang diharapkan dari 

investasi antara lain : 

a. Untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa 

yang akan datang, seseorang akan berpikir untuk 

meningkatkan kehidupan nya dari waktu ke waktu dengan 

meningkatkan pendapatan, hal tersebut dilakukan bukan 

semata mata dilakukan untuk kepentingan pribadi, 

melainkan keluarga anak dan istri. 

b. Untuk memperoleh kebutuhan sesuai yang diinginkan 

seperti mempersiapkan dana sekolah anak sampai jenjang 

tertentu, menunaikan ibadah haji, membeli mobil impian, 

rumah dan sebagainya. 
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c. Untuk mempertahankan pendapatan atau dana dari inflasi. 

Nilai mata uang seiring waktu akan berkurang walaupun 

jumlahnya sama, hal tersebut dikarenakan kenaikan harga 

barang barang berupa barang kebutuhan pokok atau harga 

barang lain. Dengan melakukan investasi seseorang 

berharap dana yang dimilikinya akan terlindungi dari 

kenaikan harga berupa inflasi. 

d. Dapat mewariskan kekayaan dari hasil investasi kepada 

keluarga. Dengan kecukupan dana tersebut segala 

kebutuhan ekonomis bisa terpenuhi sehingga penerus 

keluarga tersebut akan merasa aman dari hal hal resiko 

ekonomi lainnya 

e. Perkembangan saat ini sangat berpihak pada iklim 

investasi, sehingga segala kemudahan dan keringanan 

diberikan pemerintah, salah satunya keringanan atas 

pajak, sehingga investasi saat ini juga dilakukan untuk 

tujuan penghematan pajak, karena pajak investasi jauh 

lebih rendah dari pajak tabungan atau pajak yang lain. 

Dari tujuan-tujuan investsi tersebut diatas seseorang yang 

melakukan investasi harus memahami bahwa investasi 

tersebut memiliki resiko dan ketidakpastian, sehingga 

seorang investor dituntut untuk mempelajari risiko yang 

ada pada masing masing instrumen investasi. Hal tersebut 

sangat penting karena dengan mengetahui risiko, dapat 

siap atas kemungkinan yang dapat terjadi pada 

investasinya dan dapat mengatur investasi sesuai dengan 

risiko.
67

 

4. Investasi Dalam Ajaran Islam 

     Investasi menurut ajaran islam berdasaarkan pada firman 

Allah swt dalam Al-Qur‘an 
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ٌع ِعَجبف   ٍَّ َصج  ُكهُُٓ ٌ  ٌَأ  ب ًَ د  ِص ِع ثَقََشَٰ زَُِب فًِ َصج  ٌُق أَف  ذِّ ٌُُٕصُف أٌََُّٓب ٱنصِّ

ِجعُ  ً  أَس  ذ  نََّعهِّ أَُخَش ٌَبثَِضَٰ َٔ ش   ٍذ ُخض  جُهََٰ ُۢ ِع ُص َصج  َٔ   ٌَ ٕ ًُ هَ ُى  ٌَع  إِنَى ٱنَُّبِس نََعهَّٓ

ِّۦ  إَِلَّ قَهًٍِل   ٦٤ جُهِ ُۢ ب َحَصذرُّى  فََزُسُِٔ فًِ ُص ًَ ب فَ ٍَ َدأَث  َع ِصٍُِ ٌَ َصج  َسُعٕ قَبَل رَز 

  ٌَ ُكهُٕ ب رَأ  ًَّ ٍَّ إَِلَّ  ٦٧يِّ زُى  نَُٓ ي  ٍَ َيب قَذَّ ُكه  ع  ِشَذاد  ٌَأ  نَِك َصج  ِذ َرَٰ ٍۢ ثَع  رًِ ِي  ثُىَّ ٌَأ 

  ٌَ ِصُُٕ ب رُح  ًَّ ِّ  ٦١قَهًٍِل  يِّ فٍِ َٔ ِّ ٌَُغبُس ٱنَُّبُس  نَِك َعبو  فٍِ
ِذ َرَٰ ٍۢ ثَع  رًِ ِي

ثُىَّ ٌَأ 

  ٌَ ِصُشٔ  ٦٢ٌَع 

46.  (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): 

"Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada 

kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang 

dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 

tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang 

kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka 

mengetahuinya". 

47.  Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun 

(lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai 

hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk 

kamu makan. 

48.  Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat 

sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit 

gandum) yang kamu simpan. 

49.  Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya 

manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka 

memeras anggur". 

     Dalam pandangan ekonomi, ayat diatas diartikan dengan 

penundaan keinginan, yakni menyisihkan sesuatu yang kita 

miliki sekarang untuk digunakan di kemudia hari. Artinya 

menyiapkan bekal di masa yang akan datang. “tentang tujuh 

ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor 

sapi betina yang kurus, tujuh tangkai gandum yang hijau dan 

tujuh tangkai lainnya yang kering” diartikan bahwa tidak 

selamanya kondisi keuangan kita dalam keadaan yang baik, 

sehingga untuk mensiasatinya kita dituntut untuk bisa 

mengatur harta kekayaan yang kita miliki sehingga tidak 
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dihabiskan atau berpoya poya disaat memiliki kelebihan harta. 

Akan tetapi diharuskan memiliki tabungan dalam bentuk 

investasi untuk dapat dinikmati hasilnya dikemudian hari saat 

usaha atau diri kita tidak seproduktif dulu lagi (pensiun atau 

saat genting).
68

 

     Dalam Al-Qur‘an Surah An-nisa ayat 9 juga dijelaskan 

 َ ٍَزَّقُْٕا ٱّللَّ ِٓى  فَه   ٍ فًب َخبفُْٕا َعهَ ٌَّخ  ِضَعَٰ ِٓى  ُرسِّ فِ ٍ  َخه  ٕ  رََشُكْٕا ِي ٍَ نَ َش ٱنَِّزٌ ٍَخ  ن  َٔ

َل  َصِذًٌذا    ٕ ٍَقُٕنُْٕا قَ ن  َٔ٢ 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar. 

     Ayat ini mengisyaratkan kepada kita untuk membangun 

keluarga yang kuat secara lahir dan batin. Artinya kita harus 

mempersiapkan keluarga yang kuat secara keimanan dan 

ketaqwaannya kepada Allah swt dengan selalu menjalankan 

apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala sesuatu 

yang dilarang agama. Disamping itu kita juga diperintahkan 

untuk mempersiapkan generasi yang kuat secara lahir yakni 

fisik yang sehat, akal yang cerdas, jugaa kondisi ekonomi 

yang mumpuni. Investasi adalah salah satu strategi untuk 

meningkatkan kemampuan finansial dikemudian hari. 

Disamping itu investasi merupakan salah satu bentuk rasa 

syukur kita atas nikmat Allah swt yang kita terima dengan 

tidak menghabiskannya derngan cara berpoya poya atau 

boros.
69

 

     Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus 

diperhatikan oleh pelaku investasi (pihak terkait) adalah : 

                                                           
68 Ali Geno Berutu, Pasar Modal Syariah Indonesia Konsep dan Produk, 

editor oleh Fetrika Eka Yudiana (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengembangan 

Masyarakat (LP2M), IAIN Salatiga, 2020), hal 5-6 
69 Ibid, hal 6-7. 
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a. Tidak mencari rejeki pada hal haram, baik dari segi zatnya 

maupun cara mendapatkannya, serta tidak 

menggunakannya dalam hal-hal yang haram. 

b. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi. 

c. Keadilan pendistribusian kemakmuran 

d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida. 

e. Tidak ada unsur riba, maisir (perjudian/spekulasi), dan 

gharar (ketidakjelasan/samar-samar).
70

 

     Investasi yang dimaksud disini adalah khusus dalam 

perdagangan efek saham di pasar modal, maupun lembaga 

lainnya dalam bentuk yang serupa, maka investasi dalam 

islam atau investasi syariah adalah aktivitas perdagangan dan 

usaha yang sesuai dengan syariah, kegiatan usaha yang tidak 

berkaitan dengan produk dan jasa yang haram, perjudian atau 

kemaksiatan. Selain itu juga menghindari cara perdagangan 

dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik 

riba, gharar, da maysir. Jadi investasi dalam islam harus 

sesuai dengan kaidah syar‘i sesuai dengan AL-Quran dan 

Hadits.
71

 

 

D. Keputusan Investasi di Pasar Modal 

          Keputusaan investasi dikatakan efektif jika tercermin pada 

pencapaian tingkat imbalan hasil (rate of return) yang maksimal. 

Keputusan yang baik adalah keputusan yang mampu menciptakan 

keuntungan bagi para pemegang saham.
72

 

         Investor tidak dapat dipisahkan dengan harapan untuk 

mendapatkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan, tetapi selalu penuh dengan ketidakpastian. 

                                                           
70 Trisno Wardy Putra, ―Investasi Dalam Ekonomi Islam,‖ Ulumul Syar,i 

(Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah), Vol. 7 No. 2  (2018), hal 50  
71 Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung: Alfabeta, cv, 2010). 

hal 33 
72  Abdul Halim, Manajemen Keuangan Bisnis Konsep dan Aplikasinya, 

Jakarta: Mitra Wacana Media (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal 3 
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Oleh karena itu seorang investor harus membuat perkiraan dan 

prediksi yang tepat dalam perencanaannya. Untuk membuat 

prediksi yang tepat seorang investor perlu pengetahuan tertentu 

untuk menganalisis data data ekonomi keuangan masa sekarang 

dan masa yang akan datang. Atas dasar keputusan investasi yang 

penuh dengan ketidakpastian ini dan belum tentu sesuai dengan 

keinginan yang diharapkan, maka sering menimbulkan resiko 

yang dialami oleh seorang investor dalam berinvestasi. Bagi 

seorang investor yang bermaksud menanamkan modalnya pada 

setiap instrumen investasi, harus mengetahui benar tentang risiko 

dalam berinvestasi, ia harus bisa menguasai manajemen resiko 

itu.
73

 

     Secara garis besar ada beberapa tipe investor dalam pasar 

modal. Tipe tipe ini didasarkan atas jangka waktu yang dipakai 

investor dalam transaksi 

1. Scalper yaitu investor yang melakukan transaksi dalam 

jangka pendek dalam satu hari. Tipe seperti ini biasanya 

keluar masuk pasar berkali-kali dalam satu hari. Hal   ini   

didasarkan   atas   kemampuan feeling  investor  terhadap  

suatu  saham serta kemampuan investor dalam menganalisa 

pergerakan harga yang sangat cepat berdasarkan papan order 

jual-beli maupaun charts dengan time frame kecil. Selain itu 

tidak jarang investor tipe ini melakukan transaksi hanya 

sebatas adanya rumor tentang saham bersangkutan atau hanya 

karena ajakan dari orang lain. Walaupun tipe ini mampu 

menghasilkan keuntungan yang besar tetapi juga dihadapkan 

dengan risiko yang besar pula. 

2. Swing yaitu investor yang masuk pasar ketika ia 

menemukan momentum bahwa harga akan mengalami 

kenaikan dan tidak akan menjual sahamnya sampai harga 

saham tersebut mengalami penurunan. Artinya investor dapat 

memegang sahamnya dalam jangka yang cukup panjang atau 

sampai dalam jangka waktu tertentu mulai dari harian, 
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Modal Syariah Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 198 



 
 
58 

mingguan, atau bulanan untuk memperoleh capital gain yang 

diinginkan dari kenaikan harga saham tertentu 

3. Investing yaitu investor yang benar benar melakukan investasi 

di saham tertentu.Invetor tipe ini tidak hanya untuk berniat 

mendapatkan capital gain tetapi investor tipe ini juga dapat 

berkesempatan untuk ikut mengontrol jalannya perusahaan. 

Sehingga investor seperti ini dapat mendapatkan dua 

keuntungan pasti yaitu capital gain dan deviden.
74

 

     Setiap investor yang melakukan investasi saham pada 

dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan 

capital gain, yaitu selisih positif antara harga jual dan harga 

beli saham dan dividen tunai yang diterima dari perusahaan 

karena memperoleh keuntungan. Apabila harga jual lebih 

rendah daripada harga beli saham, maka investor akan 

mengalami kerugian dan disebut capital loss. Selain memiliki 

tujuan yang sama investor juga memiliki tujuan investasi yang 

berbeda yaitu untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek 

dan jangka panjang.
75

 

     Investasi dalam ekonomi islam melarang adanya praktik 

gharar dalam bertransaksi, begitu pula transaksi di pasar modal 

syariah yang menerapkan prinsip prinsip islam di dalamnya. 

Gharar merupakan transaksi jual beli yang tidak pasti karena 

termasuk perbuatan maysir atau perjudian (spekulasi). 

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-

MUI/III/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam 

mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler 

bursa efek di dalam ketentuan umum mendefinisikan bahwa 

gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai 

kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai 

penyerahannya.
76

. 
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     Transaksi gharar merupakan transaski yang mengandung 

unsur ketidapastian yakni sebuah transaksi atau jual beli yang 

mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian (jahalah) 

antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang 

objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Dalam bahasa 

indonesia disebut Spekulasi yaitu bersifat menduga, menebak 

dan mengira-ngira kemungkinan yang terjadi tanpa 

pengetahuan atau informasi yang relevan dengan bergantung 

pada harapan kejadian di masa depan. Dalam transaksi 

keuangan khususnya di pasar modal syariah spekulasi 

merupakan gejala untuk membeli sesuatu dengan harga yang 

murah, pada waktu yang lain akan menjualnya dengan harga 

yang mahal tanpa suatu analisis yang mendalam yang 

mengungkap bahwa para spekulan hanya memikirkan 

keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan orang 

lain. Spekulasi di pasar modal cenderung bisa mengakibatkan 

fluktuasi harga yang berlebihan pada pergerakan harga saham. 

Tindakan spekulatif bisa berupa rumor yang sengaja 

disebarkan oleh orang dalam atau oknum tertentu.
77

 

     Salah satu prinsip transaksi di pasar modal syariah adalah 

tidak adanya unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis), 

termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya 

untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung 

kebohongan (taghrir). Transaksi manipulatif yang 

menimbulkan rekayasa pasar yakni najasy (rekayasa 

permintaan) dan ihtikar (rekayasa penawaran) di pasar modal 

juga dilarang dalam hukum islam karena transaksi ini 

dilakukan dengan merekayasa keseimbangan permintaan dan 

penawaran dalam jual beli saham untuk mempengaruhi 

pergerakan transaksi saham (bersifat rekayasa dan 

manipulatif).
78
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     Transaksi yang bersifat spekulatif (gharar) pada dasarnya 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan besar tetapi tidak 

memperhatikan resiko yang ada, gharar cenderung 

merefleksikan ―ketidakpastian‖ dan ―untung untungan‖. Jika 

dilihat dari sisi etika transaksi islam, gharar menyalahi 

keetisan dalam bertransaksi, dalam transaski di pasar modal 

investor akan merasa nyaman dan bebas dalam bertransaksi 

atau berinvetasi karena tidak adanya unsur riba, maysir dan 

gharar (ketidakpastian) karena telah memperhatikan prinsip 

prinsip syariah yang bersumber dalam al-Qur‘an dan hadis dan 

diatur dalam fatwa dewan syariah nasional majelis ulama 

Indonesia.
79

 Oleh karena itu dalam bertransaksi saham di pasar 

modal syariah diperlukan suatu ilmu pengetahuan dengan 

melakukan analisis terhadap saham yang ingin dibeli atau 

ingin dijual. Analisis Teknikal saham merupakan sebuah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari pergerakan harga saham. 

Analisis teknikal berguna bagi investor dalam menganalisis 

saham agar terhindar dari praktik spekulasi yang dilarang oleh 

syariat islam dan terhindar dari gambling. Dengan keputusan 

investasi menggunakan analisis teknikal investor dapat 

menganalisis pergerakan harga saham secara tepat dalam 

memperoleh keuntungan di kemudian hari. 

 

E. Saham 

1. Pengertian Saham 

     Saham (stock) adalah surat berharga berupa bukti 

penyertaan modal atau kepemilikan pada suatu perusahaan 

berbadan hukum perseroan terbatas (PT) yang sudah 

melakukan mekanisme penawarn umum (go-public). Pada 

umumnya saham yang kita kenal berupa saham perusahaan 

yang listing di Bursa Efek, sehingga saham juga dapat 

diartikan sebagai instrumen pasar modal yang dapat 

diperdagangkan atau diperjualbelikan, dengan memiliki 
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saham berarti pemegang saham tersebut dianggap memiliki 

perusahaan sehingga berhak hadir dalam rapat umum 

pemegang saham serta bisa mendapatkan dividen atas saham 

yang dimiliki.
80

 

     Saham dapat merupakan  tanda penyertaan atau 

kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan 

atau perseroan terbatas (Darmadji dan Fakhruddin, 2011) 

(Fahmi, 2012) mengatakan dalam pasar modal ada dua jenis 

saham yang paling umum dikenal oleh public, yaitu saham 

biasa (Common stock) dan saham istimewa (Preference 

stock), di mana kedua jenis saham ini memiliki arti dan 

aturannya masing-masing. Surat-surat berharga yang 

diperdagangkan dipasar modal sering disebut efek atau 

sekuritas, salah satunya yaitu saham. Saham merupakan suatu 

modal dasar sebelum terjun ke dalam dunia investasi saham.
81

 

     Jadi ada 2 jenis saham di bursa efek indonesia 

berrdasarkan segi kemampuan dalam hak atau klaim serta 

manfaat yang diperoleh pemegang saham, Saham biasa 

merupakan perusahaan yang hanya mengeluarkan satu kelas 

saham saja biasanya saham biasa(common stock) yang 

memiliki hak bagi pemegangnya. Sedangkan Saham Preferen 

merupakan jenis sekuritas campuran, saham ini mirip dengan 

obligasi dalam hal hal tertentu dan mirip dengan saham biasa 

dalam hal hal lainnya.
82

 

     Pemegang saham biasa berhak atas deviden selama 

perusahaan mendapat keuntungan. Hak suara RUPS sebesar 

jumlah saham yang dimilikinya. Saat likuidasi perusahaan, 

                                                           
80 Edi Murdiyanto dan Miladiah Kusumaningarti, Analisis Investasi dan 

Manajemen Portofolio Pasar Modal Indonesia, editor oleh Abdul Rofiq (Surabaya: 

CV Jakad Media Publishing, 2020), hal 75 
81 Nisa Alfira, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, ‗Pengaruh 

Covid-19 Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dan Nilai Tukar 

Rupiah’, Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah,  Vol. 3 No. 2 

(2021), hal 317 
82 Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, Manajemen Keuangan, editor. 

oleh Yati Sumiharti dan Wisnu Chandra Kristiaji, Edisi 8 (Jakarta: Erlangga, 

2001).hlm 334 
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pemilik saham biasa berhak atas kekayaan perusahaan sebesar 

sahamnya setelah melunasi kewajiban. Sedangkan Saham 

preferen berhak atas deviden dan atau sebagian kekayaan 

perusahaan saat likuidasi terlebih dahulu daripada pemegang 

saham biasa, dan juga dapat mengusulkan pencalonan direksi 

atau komisaris.
83

 

2. Keuntungan dan Kerugian Membeli Saham 

     Keuntungan mempunyai saham bagi investor di pasar 

modal yaitu : 

a. Capital Gain 

     Capital gain, yaitu merupakan selisis antara harga jual 

dan harga beli. Capital gain terbentuk karena adanya 

aktifitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya 

seorang investor membeli saham bank BRI dengan harga 

persaham RP 900, kemudian beberapa waktu kemudian 

investor tersebut menjual sahamnya dengan harga RP 

200,00 yang berarti investor tersebut mendapatkan capital 

gain sebesar RP 300,00 untuk setiap saham yang di 

jualnya. 

b. Dividen, merupakan pembagian keuntungan yang di 

berikan perusahaan penerbit saham tersebut atas 

keuntungan yang di hasilkan perusahaan. Dividen di 

berikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang 

saham dalam RES. Jika seorang investor ingin 

mendapatkan dividen, maka investor tersebut harus 

memegang saham dalam kurun waktu yg cukup lama, 

yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam 

periode dimana di akui sebagai pemegang saham yang 

berhak mendapatkan dividen. Dividen merupakan salah 

                                                           
83 D. Azhari, S. Rahayu, dan Z. A, ―Pengaruh Roe, Der, Tato, Dan Per 
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satu daya tarik bagi penegang saham dengan orientasi 

jangka panjang.
84

 

     Sedangkan resiko atau kerugian membeli saham bagi 

investor di pasar modal yaitu : 

a. Capital Loss 

     Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, 

yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham yang 

dimilikinya dibawah harga belinya. Misalnya saham 

PT.ABC dibeli Investor dengan harga Rp 2.000 per 

saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami 

penuruan hingga mencapai Rp 1.400 per saham. Karena 

takut harga saham tersebut akan terus menurun, maka 

investor kemudian menjual  pada harga tersebut sehingga 

investor mengalami kerugian sebesar Rp 6.00 per saham. 

Itulah yang dinamakan capital loss  

b. Risiko Likuidasi 

     Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan 

bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut 

dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang 

saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh 

kewajiban/hutang perusahaan dapat dilunasi (dari hasil 

penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa 

dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka 

sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh 

pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa 

kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak 

memperoleh apa apa.
85
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F. Harga Saham 

1. Pengertian Harga Saham 

          Harga saham merupakan harga yang dibentuk dari 

interaksi para penjual dan pembeli saham yang 

dilatarbelakangi oleh harapan terhadap profit perusahaan. 

Dalam aktivitas di pasar modal, harga saham merupakan 

faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh 

investor dalam melaksanakan investasi, karena harga saham 

menunjukkan nilai suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai 

harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut dan 

juga sebaliknya. Harga saham di bursa ditentukan oleh 

kekuatan pasar, yang berarti harga saham tergantung dari 

kekuatan permintaan dan penawaran. Kondisi permintaan atau 

penawaran atas saham yang fluktuatif tiap harinya akan 

membawa pola harga saham yang fluktuatif juga. Pada 

kondisi dimana permintaan saham lebih besar, maka harga 

saham akan cenderung naik, sedangkan pada kondisi dimana 

penawaran saham lebih banyak maka harga saham akan 

menurun (Saptadi, 2007).
86

 

     Bagi perusahaan, saham merupakan salah satu sumber 

modal untuk dapat menjalankan operasional perusahaan. Nilai 

perusahaan dapat diwakili dengan tinggi rendahnya harga 

saham perusahaan. Harga saham yang tinggi menandakan 

nilai perusahaan tinggi, sedangkan harga saham yang rendah 

menandakan nilai perusahaan juga rendah. Harga saham terus 

mengalami fluktuasi baik secara harian, bulanan, dan tahunan, 

tergantung dari permintaan dan penawarannya 

     Di bursa saham, kenaikan dan penurunan saham sangat 

bergantung pada kondisi pasar. Harga saham cenderung naik 

atau stabil ketika perekonomian menunjukkan tanda stabilitas 

secara umum. Oleh karena itu, pergerakan harga saham bisa 
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menjadi indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu 

negara.
87

 

 

Sumber : RTI Business, diakses 3 agustus 2021 

 

Gambar 2.1 : Pergerakan harga saham tercermin dalam 

sebuah grafik 

 

2. Faktor yang mempengaruhi Naik Turunnya Harga Saham 

     Pergerakan saham yang terjadi pada harga satu saham di 

lantai bursa dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun 

faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor 

yang berasal dari dalam perusahaan, yaitu kinerja manajemen, 

kondisi perusahaan dan prospek perusahaan, sedangkan faktor 

eksternal meliputi berbagai informasi di luar perusahaan, yaitu 

informasi ekonomi makro, politik dan kondisi pasar. Kedua 

informasi tentang faktor internal dan eksternal ini akan 
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Konvensional : suatu kajian empiris pada pasar modal Indonesia,‖ Jurnal Ilmiah 
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dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada 

perusahaan.
88

 

     Sebenarnya, harga saham selalu berfluktuasi setiap hari 

baik pada periode pasar sedang bullish maupun bearish. 

Harga saham berubah karena hukum supply dan demand, jika 

lebih banyak orang yang ingin membeli suatu saham, 

harganya akan naik. Jika lebih banyak orang yang ingin 

menjual saham harganya akan turun. Naik atau turunnya 

permintaan terhadap saham tertentu pada prinsip nya 

disebabkan oleh hal hal sebagai berikut : 

• Perubahan performa perusahaan 

• Aksi aksi korporasi 

• Spekulasi/psikologi para pelaku pasar 

Dua faktor pertama terkait dengan kinerja perusahaan 

sementara faktor yang terakhir lebih terkait dengan emosi 

investor
89

 

a. Performa perusahaan 

Harga saham ditentukan oleh performa perusahaan. 

Perusahaan yang mampu memberikan laba yang lebih 

besar tentu sahamnya akan lebih diminati investor. 

Alasannya jelas, karena laba yang besar memungkinkan 

perusahaan memberikan dividen  yang besar pula. Pada 

umumnya parameter kelabaan (profitabilitas) dapat 

dikatakaan sebagai parameter yang paling menentukan 

keputusan investor dalam memilih suatu saham. Selain itu 

juga keberlangsungan  hidup perusahaan seperti jika 

perusahaan tidak memiliki hutang yang lebih besar dari 

seluruh aset atau perusahaan tetap mampu membayar 

hutang nya atas laba yang dihasilkannya agar perusahaan 

                                                           
88 Abdul Karim, ―Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap 

Return Saham Perusahaan Manufatur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2010-2012,‖ Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen, Vo. 30 No. 1 (2015), hal 42 
89 T. Dominic H, Berinvestasi Di Bursa Saham Mengapa Orang Awam Pun 

Bisa Melakukannya? (Jakarrta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 
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tersebut sulit bangkrut. Hal lain yakni prospek perusahaan 

dalam jangka panjang apakah perusahaan dapat terus 

bertumbuh pada masa mendatang. Yang tidak kalah 

penting yakni perusahaan dengan manajemen yang 

profesional umumnya memiliki harga saham yang lebih 

tinggi  ketimbang perusahaan sejenis dengan manajemen 

yang dikelola kurang profesional.
90

 

b. Aksi-Aksi Korporasi 

Aksi korporasi adalah jajaran manajemen yang dapat 

mengubah fundamental perusahaan secara signifikan, 

karena mengubah fundamental perusahaan., aksi 

korporasi sangat memengaruhi harga saham. Kegiatan 

penggalangaan dana baik melalui utang, penerbitan 

obligasi, maupun penerbitan saham baru (right issue) atau 

stock split dapat digolongkan sebagai aksi korporasi, ada 

juga aksi korporasi yang dapat memengaruhi harga saham 

yakni merger dan akuisisi. 

c. Psikologi para pelaku pasar 

Keserakahan, rasa takut, ekspektasi serta tindakan para 

pelaku pasar bisa memengaruhi harga saham, karena 

investor/trader di pasar saham memainkan peranan 

penting dalam membentuk permintaan dan penawaran 

sehingga membentuk pergerakan harga saham yang 

fluktuatif.
91

 

 

G. Analisis Teknikal 

1. Pengertian Analisis Teknikal 

     Analisis teknikal adalah studi mengenai perilaku harga di 

pasar keuangan untuk memprediksi pergerakan harga pada 

masa mendatang untuk memberikan informasi mengenai 

kondisi pasar, mencerminkan perilaku para pelaku pasar, dan 
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membantu membuat keputusan perdagangan yang lebih baik. 

Analisis teknikal berusaha mengidentifikasi dan mengukur 

sentimen pasar yang digambarkan pada kondisi pasar sedang 

optimis dengan tren naik (bullish), kondisi pesimis dengan 

tren turun (bearish) dan ketidakpastian tentang harga masa 

mendatang (sideways range trading).
92

 

     (Technical analysis is the study of market action, primarily 

through the use of charts, for the purpose of forecasting future 

price trend). Analisis teknikal adalah studi mengenai perilaku 

pasar dengan menganalisis/memetakan pergerakan  pasar 

berupa chart, dengan tujuan untuk memprediksikan arah trend 

harga di masa mendatang. Ada tiga pemikiran yang menjadi 

dasar analisis teknikal, yaitu : market action discounts 

everything, price move in trends, and history repeat itself.
93

 

a. Market action discounts everything (pergerakan harga 

yang terjadi di pasar mewakili faktor faktor lain) 

Pernyataan mengenai ―market action discounts 

everything‖ merupakan hal yang penting dan menjadi 

dasar utama dalam analisis teknikal yang memercayai 

bahwa segala sesuatu yang mempengaruhi harga saham 

baik fundamental perusahaan, politik, psikologi atau hal 

lainnya sebenarnya telah tercermin pada pergerakan harga 

yang terjadi di pasar berdasarkan hukum supply and 

demand yang membentuknya. Dari dasar ilmu ekonomi 

ini para ahli teknikalis menyimpulkan jika harga naik, 

apapun alasan di balik kenaikan harga tersebut, demand 

pasti lebih besar daripada supply dan dari sisi fundamental 

mestinya bullish, sebaliknya jika harga turun, supply 

pastilah lebih besar daripada demand dan dari sisi 

fundamental mestinya bearish. Jadi grafik (chart) itu 

sendiri bukanlah penyebab harga naik ataupun turun, 
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namun merupakan cerminan psikologi dari para pelaku 

pasar. 

b. Prices move in trends (Harga saham bergerak dalam suatu 

trend tertentu) 

Price move in trends maksudnya adalah terdapat suatu 

pola kecenderungan dalam pergerakan harga. Dengan kata 

lain sebuah pola pergerakan harga akan terus berlanjut 

sampai menunjukkan tanda tanda berhenti atau 

pembalikan arah 

c. History repeats itself (sejarah akan terulang) 

Dalam analisis teknikal juga mempelajari aksi pasar yang 

berkaitan dengan psikologi manusia, psikologi manusia di 

pasar saham mencerminkan pola atau pergerakan harga 

saham. Pola pergerakan harga saham di masa lalu akan 

bisa terulang di masa depan. Hal ini merupakan akibat 

serta refleksi dari psikologis/sifat dasar manusia yang 

tetap sama yaitu pada dasarnya manusia memiliki sifat 

tamak yang menginginkan keuntungan di saham atau rasa 

takut karena tidak ingin mengalami kerugian. Perilaku 

manusia yang berulang ini akan juga membuat pola yang 

sama terhadap harga saham.
94

 

     Jadi analisis teknikal bukan menebak pergerakan harga 

saham  melainkan memprediksi berbagai kemungkinan 

pada pergerakan harga saham dan hal inilah merupakan 

keputusan yang tepat dalam berinvestasi saham 

Berikut merupakan poin terpenting dari analisis teknikal : 

a. Fokus pada harga. Jika tujuan kita memprediksi 

pergerakan harga di masa mendatang, masuk akal untuk 

memfokuskan pada pergerakan harga, baik data harga 

masa lalu atau yang sedang terjadi. Seorang teknikalis 

menganggap bahwa pergakan harga yang terjadi adalah 

refleksi dari perilaku di pasar yang ditunjukan dengan 
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pergerakan harga. Dengan memfokuskan hanya kepada 

pergerakan harga, maka hal ini akan mempersingkat 

waktu 

b. Analisis teknikal mencakup psikologis serta ekonomi 

c. Analisis teknikal merupakan alasan dibalik perubahan 

harga 

d. Analisis teknikal merupakan metode pendekatan kapan 

harus membeli dan menjual 

a. Analisis teknikal adalah proses menganalisis sejarah harga 

yang merupakan upaya untuk menentukan harga masa 

depan 

b. Analisis teknikal adalah studi tentang tindakan pasar, 

terutama melalui penggunaan grafik, untuk tujuan 

peramalan/memprediksi kecenderungan harga di masa 

depan.
95

 

 

2. Memahami Candlestick 

     Pada dasarnya analisis teknikal merupakan analisis yang 

mempelajari grafik, karena pergerakan harga tertuang dalam 

grafik, grafik tersebut disebut chart.  Chart merupakan sebuah 

grafik/gambar yang fungsi utamanya menunjukkan riwayat 

pergerakan nilai harga saham pada suatu periode waktu 

tertentu, sehingga dibutuhkan sebagai alat utama untuk 

melakukan analisis secara teknikal. Pada umumnya terdapat 3 

jenis chart/grafik yang digunakan dalam analisis teknikal, 

yaitu line chart, bar chart, dan candlestick chart.
96

 Namun 

analisis teknikal menggunakan candlestick chart memiliki 

kelebihan dalam memberikan informasi harga yang lebih 

lengkap, mudah dipahami, disertai warna yang mempermudah 

secara visual. 
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     Mengenai chart candlestick pada dasarnya sama seperti bar 

chat yang memberikan informasi mengenai empat komponen 

harga yaitu open (harga pembukaan), high (harga tertinggi), 

low (harga terendah), close (harga penutupan), chart 

candlestick lebih mudah dibaca karena bentuk dari candlestick 

seperti  batang lilin yang memudahkan dalam mengenali 

pergerakan harga dari warnanya, seperti pada gambar 

berikut
97

 

 

Sumber : Clive Lambert 

 

Gambar 2.2 : Candlestick 

  

Anatomi Candlestick terdiri dari batang tubuh (real body) dan 

sumbu (kaki) yang dapat diuraikan sebagai berikut : 

Sebuah candlestick dengan tubuh berwarna hijau menandakan 

harga pembukaan lebih tinggi dari harga penutupan. Dengan 

kata lain pergerakan harga menunjukan kenaikan dalam hari 
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itu. Berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, bahwa 

ada lebih banyak pembeli daripada penjual. Sedangkan 

candlestick dengan tubuh berwarna merah menandakan harga 

pembukaan lebih rendah dari harga penutupan. Ini berarti 

berdasarkan hukum permintaan dan penwaran , bahwa ada 

lebih banyak penjual(penwaran) daripada pembeli 

(permintaan) sehingga harga bergerak lebih rendah. Berikut 

ini merupakan unsur-unsur pada candlestick :  

 

Gambar : 2.3 Struktur Candlestick 

 

Pada Gambar diatas candlestick terdiri dari batang tubuh (real 

body), sumbu atas (upper shadow) dan sumbu bawah (lower 

shadow). Perbedaan keduanya adalah upper shadow 

menandakan harga tertinggi dan berada di atas tubuh candle, 

sedangkan lower shadow menandakan harga terendah dan 

berada di bawah body candle.
98

 

     Open pada tubuh candle menunjukkan harga pembukaan 

pada rentang waktu tertentu, close pada tubuh candle 

menunjukkan harga penutupan pada rentang waktu tertentu, 

high pada sumbu candle menunjukkan harga tertinggi pada 
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rentang waktu tertentu, dan low pada sumbu candle 

menunjukkan harga terendah pada rentang waktu tertentu.
99

 

 

Sumber : Perangkat Lunak Investing.com 

 

Gambar 2.4 Contoh Grafik Candlestick 

 

3. Support dan Resisten 

     Sesuai dengaan hukum permintaan dan penawaran di pasar 

saham, maka dalam analisis teknikal kita mengenal istilah 

“support and resisten” Support adalah sebuah pandangan dari 

harga yang rendah, bila barang berada di titik harga tertentu 

yang sudah dianggap murah maka kemungkinan akan terjadi 

kenaikan permintaan. Bila barang tersebut adalah saham, 

maka permintaan terhadapnya akan meningkat. Akibatnya 

permintaan pada harga support  tersebut semakin tinggi 

sehingga kemungkinan mendapatkannya semakin kecil. Orang 

orang yang tidak kebagian pun rela membeli saham itu dengan 

harga yaang lebih tinggi. Efek dari rangkaian pandangan dan 

tindakan diatas membuat harga kembali naik dan  menjauhi 
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titik support. Jadi support adalah satu titik kritis yang perlu 

diperhtikan, sebuah harga bawah yang muncul dari persepsi 

bahwa harga sudah murah dan diperhatikan oleh orang yang 

ingin mendapatkaan keuntungan maksimal dengan membeli di 

harg terendah pada sebuah saham. Sedangkan resisten adalah 

kebalikannya yang membuat harga diatas tertahan dan 

kembali turun.
100

 

     Support adalah kisaran harga di mana pada level atau 

kisaran tersebut diperkirakan permintaan cukup kuat untuk 

dapat menahan harga jatuh lebih lanjut. Logika sederhananya 

adalah ketika harga turun mendekati kisaran support, 

menyebabkan meningkatnya keinginan investor untuk 

membeli saham. Resistance adalah tingkat harga dimana 

kecenderungan menjual pada kisaran tersebut diperkirakan 

cukup kuat untuk menahan laju kenaikan harga. Logika 

dasarnya adalah bahwa jika terjadi kenaikan harga yang 

mendekati kisaran resistance, maka kecenderungan investor 

untuk menjual semakin meningkat.
101

 

 

Gambar 2.5 : Support Resisten (jornal bimaster) 

 

Ketika harga menyentuh level support, trader cenderung 

melakukan aksi beli dan ketika harga menyentuh level 

                                                           
100 Ryan Fillbert, Workbook Analisis Teknikal, editor oleh Aninta Mamoedi 

(Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2019), hal 28-34 
101 Nurin Hafizah, Evi Noviani, Hendra Perdana, ―Analisis Teknikal Saham 

Lq-45 Menggunakan Indikator Bollinger Bands,‖ Bimaster : jurnal Buletin Ilmiah 

Matematika, Statistika dan Terapannya, 8.4 (2019), 943–51  
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resisten, trader cenderung menjual, melakukan profit taking 

atau short selling. Suatu pergerakan harga dikatakan 

breakdown jika mampu bergerak ke bawah menembus 

support, suatu pergerakan harga dikatakan breakout bila 

mampu bergerak ke atas menembus level resisten. Ketika 

market berhasil breakdown atau menembus support, otomatis 

support tersebut akan berubah menjadi resisten baru. 

Demikian pula ketika market berhasil breakout atau menjebol 

resisten, maka otomatis resisten yang berhasil di jebol tersebut 

menjadi support baru.
102

 

 

4. Memahami Trend dalam pergerakan harga saham 

    Trend berarti arah, karena berkaitan dengan harga saham 

maka trend berarti arah pergerakan harga saham dalam 

periode tertentu. Waktu yang dihabiskan untuk 

berlangsungnya sebuah trend biasanya terjadi dalam hitungan 

jam, hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun. Ada tiga jenis 

trend pergerakan harga saham, yaitu uptrend (naik), 

downtrend (turun), dan sideways (mendatar).
103

 

a. Uptrend (trend naik) 

Trend naik adalah kondisi pergerakan harga yang ditandai 

dengan munculnya titik terendah baru yang yang terus 

mengalami kenaikan dan juga titik tertinggi baru yang 

juga terus mengalami kenaikan selama periode tertentu. 

Pada trend nik ini, nantinya akan didapati garis trend naik, 

yaang berfungsi sebagai support trend naik tersebut. 

b. Downtrend (trend turun) 

Pada trend turun, kondisi yang terjadi menunjukkan 

bahwa harga terus mencatat titik tertinggi yang semakin 

lama semakin rendah (lower high) dan titi terendah yang 

                                                           
102 Ibid, hal 46. 
103 Satrio Utomo, Trading saham dengan menggunakan Fibonaci 

Retracement (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), hal 
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terus menurun (lowers low). Pada trend turun ini, nantinya 

akan bisa ditarik sebuah garis trend turun yang berfungsi  

sebagai resisten trend turun tersebut.
104

 

     Secara umum trend adalah arah dari pergerakan harga 

saham yang terjadi di pasar, dengan trend tersebut harga 

saham cenderung bergerak mengikuti trend, tetapi kita 

perlu memahami bahwa pergerakan harga saham di pasar 

tidak bergerak dalam garis lurus (naik terus menerus) atau 

(turun terus menerus) tetapi naik turun berulang kali 

membentuk gerakan seperti zig-zag yang menyerupai 

serangkaian seperti gelombang berturut membentuk 

puncak dan lembah sehingga memberikan acuan dalam 

menentukan kecenderungan arah market. Dengan titik 

puncak dan lembah itu dapat memberikan gambaran arah 

trend pasar apakah sedang bergerak uptrend, downtrend, 

maupun sideways. Jika trend bergerak uptrend ditandai 

dengan serangkaian puncak ke puncak dan lembah ke 

lembah yang semakin tinggi, begitupun sebaliknya jika 

trned bergerak downtrend ditandai dengan serangkaian 

puncak ke puncak dan lembah ke lembah yang semakin 

merosot, Sedangkan puncak dan lembah yang cenderung 

bergerak ke samping mengidentifikasi arah trend berada 

dalam sideways.
105
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Gambar : Contoh Uptrend ―puncak ke puncak‖ dan 

―dasar ke dasar‖ berikutnya semakin tinggi. Disebut 

dengan higher highs dan higher low 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Contoh Downtrend ―puncak ke puncak‖ dan 

―dasar ke dasar‖berikutnya semakin rendah. Disebut 

dengan lower high dan lowers lows 
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Gambar : Contoh sideways trend : ―puncak ke 

puncak‖ dan ―dasar ke dasar‖ sama. Disebut equal 

highs dan equal lows 

 

 

5. Moving Average 

     Moving Average atau dalam bahasa Indonesia disebut 

dengan rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan 

bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk 

memperkirakan kondisi pada masa yang akan datang dengan 

menggunakan kumpulan data-data masa lalu (data- data 

historis).
106

 

     Moving average merupakan indikator analisis teknikal 

berupa garis yang dihasilkan dari pergerakan rata-rata harga 

saham. Moving average dapat terbentuk daari 4 jenis harga, 

yaitu open, high, close, dan low. Namun, yang paling umum 

digunakan adalah close.  Beberapa moving average yang 

umum digunakan : 

a. MA 5 (moving average 5) yaitu MA yang menggunakan 

rata-rata harga dari 5 candlestick, atau disebut juga 

moving average 1 minggu 
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b. MA 10 (moving average 10) yaitu MA yang 

menggunakan rata rata harga dari 10 candlestick, disebut 

juga moving average 2 minggu 

c. MA 20 (moving average 20) yaitu MA yang 

menggunakan rata rata harga dari 20 candlestick, disebut 

juga moving averge 1 bulan 

d. MA 60 (moving average 60) yaitu MA yang 

menggunakan rata rata harga dari 60 candlestick, disebut 

juga moving average 3 bulan 

e. MA 200 (moving averge 200) yaitu MA yang 

menggunakan rata rata harga dari 200 candlestick, disebut 

juga moving average 1 tahun
107

 

Penggunaan jangka waktu moving average tidak berpatokan 

pada waktu yang tertera di atas melainkan disesuaikan dengan 

kebutuhan para investor, seperti moving average 20 umumnya 

memberikan gambaran tentang pergerakan pasar untuk tren 

jangka pendek, moving 50 untuk tren pertengahan, dan 

moving 200 untuk tren jangka panjang (setahun) 

 

 

Sumber : Perangkat Lunak Investing 

Gambar 2.6 : Indikator Moving Average 
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     Moving average merupakan indikator berjenis trend, 

yaitu indikator yang digunakan untuk menentukan trend 

yang sedang terjadi di pasar. Moving average merupakan 

unsur penting dalam membuat keputusan, melalui moving 

average kita dapat menemukan sinyal jual maupun sinyal 

beli. Sehingga moving average dapat memberikan 

prediksi terhadap pergerakan suatu saham. Moving 

average 20 umumnya memberikan trend jangka pendek, 

moving averge 50-100 untuk trend jangka menengah dan 

moving average 200 untuk trend jangka panjang. Moving 

average mewakili batas garis normal pergerakan harga. 

Terdapat dua kekuatan moving tersebut yaitu pertama, 

menggambarkan level dimana profit taking (keuntungan) 

dan loss taking (kerugian). Moving Average bisa 

menghasilkan sinyal yang salah selama pasar berbalik 

arah dan merupakan indikator yang mengikuti trend yang 

mengukur momentum naik atau turun.
108

 

     Moving average terdiri dari beberapa jenis yaitu simple 

moving average. Weighted moving average, exponential 

moving average dan triangular moving averge 

penggunaan jenis moving average pada hakikatnya sama 

namun yang membedakan adalah pola perhitungan rata 

ratanya yang memberatkan suatu nilai periode tertentu 

dianggap lebih berbobot dan dihitung berdasarkan 

volatilitas yang berubah. Karena kita juga tidak terlalu 

memerlukan suatu hal yang complicated sehingga kita 

juga tidak terlalu membutuhkan banyak definisi dan tools 

yang semakin rumit, namun pada intinyaa moving average 

yang dimodifikasi adalah untuk mendapaatkan moving 

average yang semakin valid dengan suatu keadaan.
109

 

     Indikator exponential moving average (EMA) 

mengurangi efek lagging yang biasanya terjadi pada 

                                                           
108  Lucky Bayu Purnomo, Rahasia di Balik Pergerakan Harga Saham 

(Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2012), hal 38 
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simple moving average (SMA) dengan memberikan 

pembebanan (weighting) kepada harga terkini terhadap 

harga masa lalu, oleh karena itu exponential moving 

average (EMA) bergerak lebih cepat dibanding simple 

moving average (SMA).
110

 

 

No Posisi Exponential Moving 

Average (EMA) 

Arti 

1 Garis EMA berada dibawah 

harga saham 

bullish 

2 Garis EMA berada di atas 

harga saham  

Kondisi 

bearish/tren 

menurun 

3 Garis EMA memotong harga 

saham dari bawah 

Perubahan tren 

menuju bearish 

4 Garis EMA memotong harga 

saham dari atas 

Perubahan tren 

menuju bullish 

5  EMA periode lebih pendek 

memotong EMA periode lebih 

panjang dari bawah 

Perubahan tren 

menuju bullish 

6 EMA periode lebih pendek 

memotong EMA periode lebih 

panjang daari atas 

Perubahan tren 

menuju bearish 

7 EMA dengan periode lebih 

panjang berada diatas EMA  

berperode lebih pendek 

Kondisi 

bearish/tren 

menurun 

8 EMA dengan periode lebih 

panjang beradaa dibawah 

EMA berperiode lebih pendek 

Kondisi 

bullish/tren naik 

                                                           
110 David Widodo dan Seng Hansun, ―Implementasi Simple Moving 
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     The exponential moving average (EMA) it also referred to 

as exponential smoothing (moving average eksponensial juga 

disebut sebagai smoothing eksponensial). Penggunaan moving 

average eksponensial merupakan yang terbaik dari jenis 

moving average yang lainnya, dan semakin disukai oleh para 

technical analysis daripada jenis moving average yang lain. 

Secara penggunaannya indikator ini lebih responsif terhadap 

pergerakan harga atau data yang terjadi di pasar, dengan 

menggunakan EMA ini merupakan yang sangat baik 

dibanding weighted moving average (WMA) dan simple 

moving average yang cenderung bergerak lebih lamban. 

Dibandingkan dengan teknik moving average lainnya, EMA 

lebih cepat responsif mengikuti tren data saat ini dengan 

lancar dan mulus, dengan meminimalkan lompatan, goyangan, 

kelambatan pada pergerakan harga.
111

 

     Jadi metode analisis teknikal dengan menggunakan 

indikator exponential moving average memiliki kelebihan 

lebih peka atau lebih sensitif terhadap setiap perubahan pada 

harga saham setiap saat. Setiap ada pergerakan harga saham 

yang fluktuatif tersebut akan lebih dahulu direspon oleh 

indikator ini. Indikator ini lebih peka terhadap pergerakan 

harga saham dibandingkan simple moving average. 

Exponential moving average sangat cocok digunakan untuk 

investor jangka pendek atau trader yang menginginkan 

keuntugan jangka pendek. 

     Indikator ini bersifat lagging indikator yang mengikuti 

pergerakan harga saham. Jika terdapat pergerakan harga 

saham atau suatu trend tertentu dalam suatu periode akan 

lebih cepat di respon oleh indikator exponential moving 

average. Maka dapat dipahami bahwa jenis indikator ini lebih 

responsif terhadap pergerakan harga dibanding jenis indikator 

                                                           
111 Rober W. Colby, The Encyclopedia Of Technical Market Indicators, 

Second Edition (New York, United States Of America: McGrawHill Education, 

2003), hal 261  
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lain. Jika pada indikator lain garis moving average belum 

terbentuk walaupun harga saham sudah terbentuk dalam suatu 

periode tertentu, maka jenis indikator exponential moving 

average ini akan lebih cepat terbentuk sebagai bentuk 

responsif terhadap pergerakan harga saham. 

 

H. Pandemi Covid-19 

     Corronavirus merupakan keluarga besar virus (patogen) yang 

menyerang sistem pernafasan manusia. Wabah coronavirus (CoV) 

sebelumnya termasuk sindrom pernafasan akut yang parah 

(SARS)-CoV dan sindrom pernafasan Timur tengah (MERS)-

CoV yang sebelumnya dicirikan sebagai agen yang merupakan 

ancaman besar bagi masyarakat saat itu. Pada akhir desember 

2019, sekelompok pasien dirawat di rumah sakit dengan diagnosis 

awal pneumonia dengan etiologi yang tidak diketahui. Awal mula 

nya penyakit ini berdasarkan pasar grosir makanan laut dan hewan 

basah (mentah) di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina.
112

 

     Kronologis infeksi covid-19 yaitu kasus pertama dilaporkan 

panda 18 sampai 29 desember 2019, lima pasien dirawat di rumah 

sakit dengan sindrom gangguan penapasan akut dan salah satu 

dari pasien tersebut meninggal. Pada 2 januari 2020, 41 pasien 

yang dirawat di rumah sakit telah diidentifikasi memiliki infeksi 

COVID-19 yang dikonfirmasi di laboratorium. Hingga 22 januari 

2020 total 571 kasus virus corona baru (COVID-19) dilaporkan di 

25 provinsi di china. Komisi kesehatan nasional china melaporkan 

rincian 17 kematian pertama hingga 22 januari 2020. Pada 25 

januari 2020, total 1975 kasus terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 

di china daratan dengan total 56 kematian. Pada 24 januari 2020 

memperkirakan insiden kumulatif di china menjadi 5502 kasus. 

Per 30 januari 2020, 7734 kasus telah dikonfirmasi di china 

dengan 90 kasus lainnya juga telah dilaporkan dari sejumlah 

negara di dunia antara lain Taiwan, Thailand, Vitenam, Malaysia, 

                                                           
112 Hussin A. Rothan dan Siddappa N. Byrareddy, ―The epidemiology and 

pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak,‖ Journal of 

Autoimmunity, Vol. 109. February (2020), hal 1 
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Nepal, Srilanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Korea dan masih 

banyak lagi.
113

 

     Perkembangan jumlah kasus terinfeksi virus corona terus 

berlanjut, hingga sampai ke Indonesia, berdasarkan informasi 

yang diperoleh dari Portal Informasi Indonesia pada tanggal 2 

maret 2020 presiden Joko Widodo bersama menteri kesehatan 

Terawan Agus Putranto mengumumkan adanya kasus covid-19 

pertama kali usai dua orang warga depok terjangkit virus corona 

usai melakukan kontak dengan WNA asal Jepang.
114

 

     Semenjak saat itu kasus virus corona (covid-19) terus 

mengalami peningkatan dan terjadi lagi di Indonesia. Untuk 

menangani kasus covid-19 serta mencegah penularannya maka 

pada tanggal 16 maret pemerintah mengumumkan serta 

menerapkan work from home (bekerja di rumah/tempat 

tinggalnya) yang tertuang dalam surat edaran menteri PANRB 

No.19 tahun 2020. Kebijakan ini mengharuskan bahwa kegiatan 

apapun harus dilakukan secara online untuk mengurangi aktivitas 

di luar rumah.
115

 

     Karena perkembangan kasus infeksi covid-19 di Indonesia 

terus meningkat, demi memutus mata rantai penyebaran virus 

corona pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala 

besar atau (PSBB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 21 

Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dinyatakan 

bahwa PSBB dapat dilakukan ketika jumlah kasus dan/atau 

jumlah kematian meningkat dan menyebar secara signifikan dan 

                                                           
113 Ibid, hal 1 
114 Tersedia Online pad website resmi Portal Informasi Indonesia 

https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-

pertama-masyarakat-jangan-panik, diakses pada Rabu, 22 september 2020 pukul 

16.24 wib 
115 Tersedia Online pada website resmi Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, (https://menpan.go.id/site/berita-

terkini/pencegahan-penyebaran-virus-covid-19-dengan-kerja-di-rumah-bagi-asn), 

diakses Rabu, 23 september 2021 pukul 17.08 wib  
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cepat ke beberapa wilayah, serta terdapat kaitan epidemiologis 

dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
116

 

     PSBB tahap pertama mulai diterapkan pada 10 April 2020 

hingga 4 juni 2020 di berbagai daerah terdampak termasuk 

beberapa daerah yang menjadi penopang kegiatan ekonomi 

nasional. Provinsi yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta, 

Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Riau. Kegiatan PSBB 

meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja; pembatasan 

kegiatan keagamaaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat 

atau fasilitas umum. Akibatnya sejumlah penerbangan dihentikan, 

transportasi baik darat, laut, maupun udara dibatasi. Sejumlah 

pekerja dirumahkan dan beberapa industri berhenti berproduksi. 

Pergerakan manusia juga dicegah di beberapa kota dan kabupaten 

terdampak. Dengan demikian, aktivitas ekonomi menjadi 

terganggu.
117

 

     PSBB tahap pertama mulai diberlakukan pada 10 April 2020 di 

berbagai daerah terdampak termasuk beberapa daerah yang 

menjadi penopang kegiatan ekonomi nasional. Sejak 

pemberlakuan PSBB tahap pertama membuat IHSG turun ke level 

3.911,72. yang sebelumnya IHSG mengalami kenaikan ke level 

4.811,83 setelah itu mengalami penurunan signifikan sampai 

pemberlakuan PSBB tahap pertama. Saat itu terdapat 335 saham 

yang melemah, analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana 

menyatakan bahwa pelemahan IHSG tidak terlepas dari bursa 

global yang mayoritas mengalami penurunan harga saham.
118

 

     Pada Juni 2020 pemerintah mulai menerapkan kebijakan baru 

yang disebut new-normal. Dalam hal ini pemerintah 

memperbolehkan masyarakat beraktivitas kembali seperti sebelum 

pemberlakuan work from home namun dengan menerapkan 

                                                           
116 Novert Cyril Lengkong et al., ―Analisis Sentimen Penerapan PSBB Di 

Dki Jakarta Dan Dampaknya Terhadap Pergerakan IHSG,‖ Jurnal Teknoinfo, Vol. 15 

No. 1 (2021), hal 21  
117 Ibid, hal 21 
118 Putry Jecuinna dan Ariel Zielma, ―Dampak Penerapan PSBB Covid-19 
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Management, and Accounting), Vol. 4 No. 2 (2021), hal 151  



 
 
86 

protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga kebersihan 

tangan, menjaga jarak antar individu). Perusahaan-perusahaan 

mulai mengintruksikan karyawan untuk kembali bekerja dari 

kantor. Perusahaan tersebut harus melakukan tindakan preventif 

untuk menjaga seluruh karyawan agar tidak terinfeksi Covid-19. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan 

secara ketat sesuai anjuran pemerintah. Perusahaan juga sebaiknya 

menyiapkan sarana-sarana pendukung untuk menghindarkan 

karyawan dari virus antara lain dengan menyiapkan sabun dan 

tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara berkala, 

penyediaan masker yang wajib digunakan, serta anjuran menjaga 

jarak antar karyawan. Hal ini dilakukan supaya karyawan tetap 

sehat. Jika salah satu karyawan terinfeksi maka dapat berdampak 

besar terhadap perusahaan, apalagi jika protokol kesehatan tidak 

berjalan baik, virus dapat menular kepada karyawan lainnya 

sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan. Pada 

kondisi terburuk hal tersebut dapat menyebabkan terhentinya 

aktivitas perusahaan.
119

 

     Pada tanggal 21 juli 2020 Indonesia mengumumkan adanya 

vaksin, hal tersebut didukung oleh presiden Joko Widodo yang 

mendukung uji klinis vaksin covid-19 (vaksin sinovac) setelah 

ketua tim riset fakultas kedokteran universitas padjajaran, 

Kusnaidi Rusmil, memberikan keterangan pers di istana 

kepresidenan, provinsi DKI Jakarta, selasa (21/7).
120

 Dalam hal ini 

pengembangan vaksin tersebut dilakukan oleh Holding Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi PT Bio Farma (Persero). 

Kemudian presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan ke 

Bandung pada selasa (11/08/2020) untuk meninjau kesiapan 

fasilitas produksi vaksin covid-19 yang diproduksi oleh Biofarma 

dimana kemampuan Biofarma sebagai perusahaan produsen 

vaksin telah diakui dunia dimana produk-produknya telah 

                                                           
119 Henny Saraswati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pasar Saham di 

Indonesia," Jurna Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara, Vol. 3 No. 2 (2020), hal 

157-158  
120 Tersedia Online Pada webiste resmi Sekretariat Kabinet Republik 

Indonesia (https://setkab.go.id/presiden-dukung-uji-klinis-vaksin-covid-19/), diakses 

pada 23 september 2021  
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menjangkau lebih dari 140 negara. Biofarma sendiri akan 

memproduksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

apabila nantinya vaksin tersebut telah ditemukan dan telah teruji 

secara klinis.
121

 

     Penerapan PSBB tahap pertama masih kurang efektif dalam 

menangani penyebaran Covid-19, maka pemerintah melakukan 

PSBB tahap kedua yang dimulai pada 14 September sampai 13 

oktober 2020. Sejak diberlakukan PSBB tahap kedua, berbagai 

pihak mulai khawatir terhadap dampak ekonomi yang akan 

ditimbulkan. Pada PSBB tahap pertama berbagai aktivitas 

ekonomi terganggu bahkan terhenti. Hal ini mempengaruhi 

pergerakan IHSG yang semakin melemah. Pada 8 September 2020 

berada di posisi 5.059,22 yang kemudian melemah hingga 

4.891,46. Hal seperti ini berpotensi kembali menekan IHSG. 

Semakin banyak daerah yang melakukan PSBB, maka akan 

berpotensi menekan kinerja emiten-emiten dan pada akhirnya 

berimbas pada pergerakan IHSG.
122

 

     Tidak separah PSBB tahap pertama, kelonggaran PSBB tahap 

kedua ini dengan dibukanya sejumlah kegiatan ekonomi dan 

bisnis seperti sektor industri dan perdagangan. Volume 

perdagangan saham terus meningkat akan membuat harga saham 

cenderung stabil. PSBB tahap kedua memberikan impact negatif 

terhadap pasar modal dalam negeri (saham maupun obligasi), 

dalam kondisi ini perilaku pemegang saham lebih siap dalam 

menghadapi hal tersebut. Harga saham mengalami penurunan 

namun dengan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan 

PSBB tahap pertama. Dalam menghadapi situasi ini pemegang 

saham mengambil sikap wait and see menunggu momen yang 

tepat dan pemegang saham tidak ingin terburu-buru dalam 

                                                           
121 Tersedia Online Pada Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan 

Informatika Republik Indonesia 

(https://www.kominfo.go.id/content/detail/28493/presiden-indonesia-mampu-

produksi-vaksin-sendiri/0/berita), diakses pada 23 september 2021 
122 Putry Jecuinna dan Ariel Zielma, ―Dampak Penerapan PSBB Covid-19 

dan Harga Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia,‖ JEMMA (Jurnal of Economic, 

Management, and Accounting), Vol. 4 No. 2 (2021), hal 152  
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pengambilan keputusan, seperti pada awal saat pengumuman 

kasus pertama Covid-19 di Indonesia.
123
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