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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya investor jangka pendek yang 

menggunakan analisis teknikal MACD dan analisis teknikal MA dalam menentukan 

keputusan pembelian saham, namun tidak mendapatkan keakuratan dalam 

meramalkan harga saham yang diinginkan. Adapun rumusan masalah yang diambil 

adalah seberapa besar pengaruh analisis teknikal MACD dan analisis teknikal MA 

terhadap keputusan pembelian saham investor KSPM UNILA, dan bagaimana 

pandangan ekonomi islam terhadap keputusan pembelian saham investor KSPM 

UNILA. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Responden dalam penelitian ini sebanyak 50 

orang. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan uji F kedua variabel 

independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan uji 

T, variabel X1(analisis teknikal MACD) memiliki nilai signifikasi sebesar 0,123 lebih 

besar dari nilai signifikasinya yaitu 0,05, brarti variabel X1(analisis teknikal MACD) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian saham, sedangkan 

untuk variabel X2 (analisis teknikal MA) memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 

lebih kecil dari nilai signifikasinya yaitu sebesar 0,05, berarti variabel X2 (analisis 

teknikal MA) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian saham. 

Berdasarkan hasil uji R nilai Ajusted R Square sebesar 0,798 atau 80% berarti 

variabel X1 (analisis teknikal MACD) dan X2 (analisis teknikal MA) memiliki 

pengaruh sebesar 80% dan 20% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam model.  

Pandangan ekonomi islam terhadap keputusan pembelian saham investor 

KSPM UNILA, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti anggota KSPM 

UNILA dalam menentukan keputusan pembelian saham dalam hal spekulasi, sudah 

terbebas dari tindakan tersebut karena 31 responden menyatakan setuju dalam 

penggunaan formula khusus dalam meramalkan harga saham, namun dalam hal 

larangan riba belum terbebas dari tindakan tersebut karena 7 dari 10 responden 

menyatakan berminat untuk meminjam dana dari sekuritas dalam bentuk margin 

trading dan berminat juga untuk membeli saham disektor perbankan. Dengan 

demikian investor pada KSPM UNILA belum sesuai dengan perspesktif ekonomi 

islam karena masih memiliki minat untuk meminjam dana dari sekuritas dan berminat 

pula membeli saham disektor perbankan, kedua hal ini sudah jelas dilarang oleh 

ekonomi islam khususnya fatwa MUI no 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam 

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MOTTO 

 

                                

                               ... 

Artinya : 

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...... (QS. Al-Baqarah, 275) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka 

penulis merasa untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam  

“Pengaruh Analisis Teknikal Moving Average Convergence Divergence 

(MACD) dan Analisis Teknikal Moving Average (MA) terhadap Keputusan 

Pembelian Saham Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok 

Studi Pasar Modal UNILA)”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung 

dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalah pahaman 

pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah 

yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Teknikal Moving Average Convergence dan Divergence (MACD) 

adalah suatu indikator yang di gunakan untuk melihat trend yang sedang 

terjadi
1
 

2. Analisis Teknikal Moving Average (MA) adalah indikator yang digunakan 

untuk melihat rata-rata pergerakan harga, diperoleh dari garis yang didapat 

dari perhitungan terhadap harga sebelum hari ini.
2
 

                                                           
1
Robin Haryadi, Jangan Jadi Trader Sebelum Baca Buku Ini, ( Jakarta:Visimedia,2013), 

h.175 
2
Ryan Filbert Wijaya, Investasi Saham Ala Swing Trader Dunia, (Jakarta:PT.Elex Media 

Komputindo,2014), h.85. 



3. Keputusan Pembelian adalah perilaku pembelian seseorang dalam 

menentukan suatu pilihan produk untuk mencapai kepuasan sesuai 

kebutuhan dan keinginan konsumen.
3
 

4. Saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu 

perusahaan.
4
 

5. Ekonomi Islam adalah kegiatan ekonomi berupa produksi,distribusi,dan 

konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang di tuntun oleh 

nilai-nilai agama dan prinsip syari‟at islam.
5
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut : 

1. Secara  Objektif 

Bagi penulis pentingnya meneliti masalah terkait judul diatas karena adanya 

kesenjangan yang terjadi, pada objek penelitian yang diteliti. Analisis Teknikal 

Moving Average Convergance Divergance dan Analisis Teknikal Moving 

Average seharusnya memiliki keakuratan dalam menentukan keputusan 

                                                           
3
Dheany Arumsary, Analisis Pengaruh produk,Harga,dan Promosi terhadap Keputusan 

Pembelian Air Minum dalam Kemasan(AMDK) Merek AQUA, (Skripsi.fakultas Ekonomi dan 

Bisnis,Universitas Diponegoro,2012), h.35 
4
Irham Fahmi, Manajemen Investasi, (Jakarta:Salemba Empat,2015),  h.80. 

5
Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta:BPFE,2004), h.17. 



pembelian. Namun lain halnya apabila dilihat berdasarkan objek yang diteliti 

walaupun sudah menggunakan kedua indikator tersebut namun masih kurang 

akurat dalam menentukan keputusan pembelian saham.   

 

2. Secara Subjektif  

a. Penelitian ini belum pernah dilakukan atau diteliti dan dibahas 

sebelumnya oleh para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya 

untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  

b. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis 

pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan jurusan Ekonomi Islam.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Di dunia yang modern ini manusia seakan tidak bisa dipisahkan dengan 

kemajuan teknologi yang ada, teknologi diyakini dapat mempermudah segala 

kegiatan manusia, baik dalam hal pendidikan,budaya, maupun pemenuhan 

kebutuhan ekonomi. Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia dirasa tidak 

asing lagi dengan adanya lembaga keuangan Pasar Modal. Pasar Modal adalah 

pelengkap disektor keuangan terhadap dua lembaga lainya yaitu bank dan 

lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya yaitu menyembatani 

hubungan antara pemilik modal dalam hal ini disebut sebagai pemodal (investor) 



dengan peminjam dana dalam hal ini disebut dengan nama emiten (perusahaan 

yang go public).
6
 

Indonesia memiliki dua layanan pasar modal, yaitu pasar modal syari‟ah dan 

pasar modal konvensional. Keduanya tidak berbeda jauh dalam praktiknya 

namun, apabila pada pasar modal syari‟ah dalam bertransaksi jual beli intrumen 

nya harus sesuai dengan dasar hukum yang mendasarinya. Dasar hukum dari 

pasar modal syari‟ah khususnya transaksi efek syariah sudah di atur dalam Fatwa 

No.80/DSN-MUI/III/2011, yang berisi tentang “Penerapan Prinsip Syariah 

Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa 

Efek”. 
7
 

Pasar modal memiliki beberapa instrumen yang sering ditranskasikan oleh 

para intvestor dengan nama saham. Saham adalah surat berharga sebagai bukti 

penyertaan atau pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. 

Apabila seorang investor membeli saham, maka ia akan menjadi pemilik dan 

disebut sebagai pemegang saham perusahaan tersebut.
8
 

Penilaian terhadap saham untuk dibeli atau di jual menggunakan dua 

analisis, yang di kenal dengan nama analisis teknikal dan analisis fundamendal. 

Analisis fundamental adalah analisis yang sangat berhubungan dengan kondisi 

operasional dan keuangan perusahaan. Dengan analisis ini diharapkan calon 
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investor akan mengetahui bagaimana operasional dari perusahaan yang nantinya 

menjadi milik investor. Biasanya nilai suatu saham sangat dipengaruhi oleh 

kinerja dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini penting karena nantinya akan 

berhubungan dengan hasil yang akan diperoleh dari investasi dan juga resiko 

yang harus di tanggung. Analisis teknikal adalah suatu analisis dengan 

menggunakan data berupa grafik atau program komputer. Dari grafik dapat 

diketahui bagaimana kecenderungan pasar yang sedang terjadi. Meskipun 

analisis ini biasanya digunakan untuk analisis jangka pendek dan jangka 

menengah tetapi sering juga digunakan untuk menganalisis jangka panjang yang 

di dukung juga dengan data-data lain. Teknik ini mengabaikan hal-hal yang 

berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. Beberapa analisis teknikal antara 

lain grafik sederhana dan moving average. Grafik sederhana contohnya adalah 

Trend (Kecenderungan).
9
 Moving average (MA) adalah rata-rata pergerakan 

harga diperoleh dari garis yang didapat dari perhitungan terhadap harga sebelum 

hari ini.
10

  

Sedangkan Moving Average Convergance Divergance (MACD) merupakan 

Indikator yang digunakan untuk melihat arah trend dari saham yang kita beli. 

MACD tidak berbeda dengan MA karena pada dasarnya MACD terbentuk dari 

formulasi MA. Satu hal yang membedakan adalah apabila dalam Analisis 
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Teknikal MA langsung kita gunakan sebagai indikator kenaikan atau penurunan 

maka dalam Analisis Teknikal MACD output MA tidak langsung dianalisis 

namun terlebih  dahulu diolah sebelum dijadikan sebuah indikator momentum 

yang akan mengindikasikan perubahan trend harga.  

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya beberapa trader yang 

menggunakan MACD dan MA dalam analisis teknikal saham, namun tidak 

mendapatkan keakuratan dalam analisisnya. Padahal berbagai penelitian telah 

dilakukan oleh peneliti yang mengindikasikan bahwa penggunaan MACD dan 

MA dapat membantu investor dalam mengetahui keakuratan sinyal jual dan 

sinyal beli serta dapat meningkatkan keuntungan yang diharapkan. Gilang 

Adhitya Nugraha menghasilkan kesimpulan dalam penelitianya bahwa, 

perhitungan moving average  berpotensi mengasilkan keuntungan Rp 1.040 atau 

31,72 % pada penerapan saham PT. XL Axiata Tbk. dan moving average 

berpotensi menghasilkan keuntungan 940 atau 30,32 %  pada perapan saham PT. 

Indosat Tbk.
11

 Dian Dwi Parama Asthri, Topowijono, Srisulasmiyati, Dari 

penelitian tersebut memberi keterangan bahwa MACD dengan format MA 26, 

EMA 12, dan garis signal dari EMA 9, menunjukan hasil sinyal pembelian dan 
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sinyal penjualan yang akurat.
12

  Penelitian Fadilah, Rabiatul and Iskandar, 

Zulkarnain, setelah dilakukan uji beda antara prediksi harga saham menurut 

Analisis MACD dengan harga saham aktual ASII dimana hasil perhitungan 

statistik dengan bantuan software SPSS 16.00 for Windows menunjukkan bahwa 

nilai sig > dari α 5% ( 0,824 > 0,05) dan t hitung < t tabel (0,226 < 2,080) 

sehingga pada uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil yang 

menyebutkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara prediksi harga saham 

ASII menurut analisis MACD dengan harga saham aktual, hal ini berarti H0 

diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis MACD pada PT. Astra 

International periode 2011 ini akurat. 

Kedua indikator ini juga digunakan oleh trader ternama yang telah 

menanamkan modalnya di dunia Pasar Modal, yaitu Rian Filbert Wijaya.  

Banyak karya yang telah di publikasikan, sehingga karyanya di jadikan rujukan 

oleh para investor untuk meramalkan keuntungan yang di dapatkan. Pada salah 

satu karyanya ia mencantumkan pengalaman transaksi saham yang di lakukan 

selama 6 bulan dengan modal uang Rp.10.000.000 mendapatkan keuntungan 

bersih lebih dari Rp.12.000.000. 
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Kelompok Sekolah Pasar Modal Unila (KSPM) UNILA. KSPM UNILA 

berdiri sejak tahun 2000 yang memiliki 250 anggota, namun seiring pergantian 

tahun dan pergantian pengurus organisasi, sekarang ini jumlah anggota secara 

keseluruhan adalah 100 anggota dan 50 anggota trader aktif dalam bertransaksi 

saham. Sebagian besar dari anggota KSPM melakukan transaksi jual beli dengan 

memperhitungkan analisis teknikal yang telah dipahami. Trader teraktif adalah 

ketua dari KSPM UNILA, yaitu Muhammad Ardiyanto yang telah menjadi trader 

(investor jangka pendek) aktif selama 1 tahun. Dengan modal 50 juta ia 

mendapatkan profit 350 ribu sampai 1,5 juta dalam sekali transaksi, keuntungan 

yang didapatkan ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sebagai mahasiswa, saat 

ini modal yang tersisa ialah 52 juta, yang ia gunakan untuk modal investasi 

jangka panjang.
13

 Dengan adanya uraian diatas penulis tertarik untuk menjadikan 

KSPM UNILA sebagai objek penelitian karena rentan waktu pendirian dan para 

trader yang aktif di dalamnya.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam tentang “Pengaruh Analisis Teknikal Moving Average Convergence 

Divergence (MACD) dan Analisis Teknikal Moving Average (MA) 

Terhadap Keputusan Pembelian Saham Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.  
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D. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh analisis teknikal moving average convergence 

divergence (MACD) dan analisis teknikal moving average (MA) terhadap 

keputusan pembelian saham investor KSPM UNILA? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap keputusan pembelian saham  

investor KSPM UNILA? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang diambil oleh peneliti  sebagai 

berikut : 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh analisis teknikal MACD 

dan  analsisis teknikal MA terhadap keputusan pembelian saham 

investor KSPM UNILA. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap 

keputusan pembelian saham  investor KSPM UNILA. 

 

 



2. Manfaat  

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis mengenai pengaruh analisis teknikal MACD dan 

analisis teknikal MA terhadap keputusan pembelian saham. 

 

b. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran 

dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pengaruh analisis teknikal 

MACD dan analisis teknikal MA terhadap keputusan pembelian saham. 

 

c. Bagi Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) UNILA 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

keakuratan analisis teknikal MACD dan analisis teknikal MA dalam 

menentukan keputusan pembelian saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pasar Modal 

1. Pengertian pasar modal 

 Secara umum pengertian pasar modal adalah suatu bidang usaha 

perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. 

Dalam pengertian klasik seperti dapat dilihat dalam praktek-prakteknya di 

negara-negara kapitalis, perdagangan efek sesungguhnya merupakan kegiatan 

perusahaan swasta. Motif utama terletak pada masalah kebutuhan modal bagi 

perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada 

para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga-lembaga 

usaha.
14

  

a. Instrumen-intrumen pasar modal
15

 

1) Saham  

Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau pemilikan 

individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Dengan memiliki 

saham suatu perusahaan maka manfaat yang akan diperoleh diantaranya: 

a) Deviden : bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan 

kepada pemilik saham. 

b) Capital gain : keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual 

dengan harga belinya. 

c) Manfaat nonfinansial : timbulnya kebanggaan dan kekuasaan 

memperoleh hak suara dalam menentukan jalanya perusahaan.  
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Dari berbagai jenis saham yang dikenal dibursa yang diperdagangkan 

yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). 

Saham biasa adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa. 

Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memperoleh deviden 

sepanjang perseroan memperoleh keuntungan. Pemilik saham mempunyai 

hak suara pada RUPS (rapat umum pemegang saham) sesuai dengan 

jumlah saham yang dimilikinya (one share one vote). Pada likuidasi 

perseroan pemilik saham memiliki hak memperoleh sebagian dari 

kekayaan setelah semua kewajiban dilunasi.  Saham preferen merupakan 

saham yang diberikan atas hak untuk mendapatkan deviden dan atau 

bagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dari saham 

biasa, disamping itu mempunyai preferensi untuk mengajukan usul 

pencalonan direksi atau komisaris. 

2) Obligasi 

 Obligasi adalah merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan, 

intrumen ini sering disebut dengan bonds. Obligasi sendiri didalamnya 

mengandung suatu perjanjian/kontrak yang mengikat kedua belah pihak, 

antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penerbit obligasi 

menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan 

yang sudah diatur baik mengenai waktu jatuh tempo pelunasan utang, 

bunga yang dibayarkan, besarnya pelunasan, dan ketentuan-ketentuan 

tambahan lain. Karena efek ini bersifat hutang maka pembayaranya 

merupakan kewajiban yang harus didahulukan di bandingkan efek lainya 

misalkan saham preferen.  

  Keuntungan yang akan diperoleh jika memiliki obligasi, 

diantaranya:
16

 

a) Pendapatan bunga  

Bunga merupakan komponen utama dalam obligasi. Umumnya 

bunga obligasi diatas bunga deposito, agar dapat menarik para 

investor untuk berinvestasi. Bunga obligasi dibayarkan sepanjang 

masa hidup obligasi tersebut, biasanya dibayarkan setiap triwulan 
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sekali, setiap semester sekali, atau setahun sekali. Ini hanya diberikan 

jika jenis obligasi adalah coupon bond (obligasi kupon).  

b) Capital gain 

Saat penawaran umum untuk pertama kali obligasi ditawarkan 

seharga nilai nominalnya. Untuk bagi siapa yang membeli obligasi 

pada saat penawaran umum pertama maka harus sebesar nilai dengan 

nominal tersebut. Obligasi yang diperdagangkan pada harga pari( 

nilai nominal) disebut obligasi dengan harga pari (at par bond). Jika 

harga obligasi diatas nilai nominalnya yang terjadi berarti obligasi 

dengan premium ( at premium bond), namun jika harga pasar 

dibawah nilai nominalnya yang terjadi adalah obligasi dengan diskon 

( at discount bond). Dengan adanya pergerakan harga pasar dari suatu 

obligasi sehingga memungkinkan kita untuk membeli suatu obligasi 

dengan harga tertentu. Selisih antara harga jual dan harga beli suatu 

obligasi ini disebut sebagai capital gain. 

c) Special future gain 

Bentuk elemen keuntungan investasi lain dalam obligasi  adalah 

keuntungan khusus terlekat ( special future gain ) pada obligasi.
17

 

Misalnya dengan memberi warran yang dapat digunakan untuk 

menebus saham perseroan dengan harga tertentu ( exercise price ).  

 

3) Opsi  

 Opsi adalah adalah suatu produk efek turunan (derivatif) yang 

diturunkan dari berbagai efek yang sebenarnya. Sebagai efek derivatif 

opsi akan mempunyai nilai selagi terhubung keaset finansial yang 

bersangkutan. Aset finansial ini bisa berupa saham biasa, obligasi, 

obligasi konversi. Nilai opsi tergantung dari masa hidup pasarnya. Jika 

masa hidup pasarnya habis maka efek derivatif tersebut tidak ada 

nilainya.  

 Opsi memiliki keuntungan yaitu memberikan hak kepada pemiliknya 

untuk membeli atau menjual efek tertentu (saham), dengan harga tertentu 
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(exersice price), pada waktu tertentu. Opsi akan memiliki nilai jika 

terhubung dengan aset finansial yang bersangkutan.  

4) Right  

 Right adalah efek yang memberikan hak kepada para pemegang 

saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh 

emiten pada proporsi dan harga tertentu. Hak dalam right disebut dengan 

pereventif right, yaitu suatu hak untuk menjaga proporsi kepemilikan 

saham bagi pemegang saham lama disuatu perusahaan sehubungan 

dengan pengeluaran saham baru.  

5) Warrant (waran) 

Warant adalah opsi jangka panjang yang memberikan hak kepada para 

pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu. 

Masa hidup warant dimulai dari tanggal waran tersebut di catatkan di 

bursa efek, sampai dengan tanggal terakhir pelaksanaan penebusan 

(redemption) waran. Penerbitan waran dalam penerbitan bukti right 

maupun penerbitan obligasi membuat proses right issue atau obligasi 

menjadi lebih menarik. Kalau suatu obligasi disertai warrant maka 

investor tidak hanya memperoleh bunga tetap dari pembelian obligasi 

tetapi mereka juga memperoleh opsi untuk membeli saham biasa dengan 

harga tertentu.
18

  

6) Reksadana  

Reksadana adalah suatu institusi jasa keuangan yang menerima uang 

dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam 

portofolio yang terdiversifiksi pada efek/sekuritas.
19

 Reksadana seringkali 

untuk memperkecil resiko, pemilik modal perlu investasi yang menyebar 

pada berbagai alat investasi. Untuk investasi yang berhubungan dengan 

pasar modal alat yang diperdagangkan bisa berupa saham biasa, obligasi 

pemerintah, obligasi swasta, dan lain-lain. Tentu akan sulit jika harus 

mengurus sendiri  alat-alat investasi mana yang perlu diambil oleh karena 
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itu ada satu bentuk perusahaan investasi yang akan membantu investor 

dalam melakukan penyebaran invesatsi tersebut. Perusahaan investasi ini 

disebut dengan reksadana. Dengan adanya reksadana, investor cukup 

dengan memiliki surat berharga yang diterbitkan oleh reksadana dan tidak 

perlu membeli banyak alat investasi. Pihak reksadana akan melakukan 

investasi pada berbagai macam surat berharga dengan melakukan 

pertimbangan-pertimbangan khusus, yang tentunya bertujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan.   

Reksadana memiliki keuntungan bagi para pemodal diantaranya:
20

 

a) Dikelola oleh ahlinya  

Dana dari investor akan lebih aman karena dikelola langsung oleh 

manager investasi 

b) Sarana yang praktis dan fleksibel 

Dengan berinvestasi di reksadana. Anda cukup menyetorkan dana 

dan biarkanlah manajer investasi yang menyusun invesatsi anda. 

Selain itu dengan keberagaman produk reksadana yang ada, anda dapat 

memilih produk yang sesuai dengan keinginan anda. 

c) Investasi yang terjangkau  

Dengan reksadana, siapa saja dimungkinkan untuk dapat 

berinvestasi. Cukup dengan dana awal 1000.000 anda sudah dapat 

merasakan invesatasi dipasar modal. 

d) Risiko yang lebih minimal  

Dengan besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk 

melakukan diversifikasi investasi semakin besar. Dengan melakukan 

diversifikasi investasi, maka risiko yang dihadapi akan semakin kecil. 

e) Terjaganya likuiditas  

Anda dapat mencairkan kembali investasi anda setiap hari bursa, 

yaitu hari kerja yang telah ditetapkan sesuai kalender bursa efek 

indonesia. Kemudahan ini memberi keleluasan untuk mengatur 

investasi sesuai kebutuhan keuangan kita. 
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f) Transaparansi dalam berinvestasi  

Seluruh informasi reksadana selalu transparan. Kita dapat 

mengetahui reksadana kita diinvesatsikan aset-aset apa saja. Selain itu 

manajer investasi wajib memberi tahukan kepada kita tentang resiko-

resiko yang dihadapi serta biaya-biaya yang akan dikenakan. 

g) Reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi 

dipasar modal. Karena yang menentukan portofolio efek atau saham-

saham yang baik adalah manajer investasi. 

h) Efisiensi waktu. 

Dengan investasi reksadana dimana dana tersebut dikelola oleh 

manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu memantau 

kinerja investasinya. 

Investasi reksadana juga memiliki risiko bagi para pemodal 

diantranya:
21

 

a) Resiko berkurangnya jumlah unit penyertaan 

   Berkurangnya jumlah unit penyertaan anda pada sebuah 

reksadana terjadi karena adanya fluktuasi dari harga aset-aset pada 

reksadana tersebut. 

b) Risiko kredit 

Risiko yang timbul pada efek hutang dan instrument pasar uang 

karena penerbit hutang-hutang tersebut tidak mampu untuk memenuhi 

kewajibanya dalam membayar hutangnya atau yang disebut dengan 

wanprestasi. 

c)  Risiko likuiditas  

 Risiko likuiditas adalah risiko dimana manajer investasi tidak 

dapat dengan segera melunasi transaksi penjualan kembali unit 

penyertaan reksadana.
22
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d) Risiko wanprestasi 

Risiko ini menyangkut adanya ketidak mampuan pihak pengelola 

reksadana atau pihak yang terkait dengan reksadana. 
23

 

 

2. Pengertian pasar modal syariah  

  Pada dasarnya pengertian pasar modal secara umum dan pasar modal syariah 

tidak berbeda jauh, hanya saja perbedaanya terletak pada produk yang 

diperdagangkan dan mekanisme perdaganganya harus sesuai dengan prinsip-

prinsip syari‟ah. Pasar modal syariah di indonesia secara resmi diluncurkan pada 

tanggal 14 maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara 

Bapepam-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI). Pola hubungan kerja antara Bapepam-LK dengan DSN-MUI adalah 

hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama untuk pengaturan yang efektif 

dan efesien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk syari‟ah dalam 

bentuk:
24

 

a. Penyusunan peraturan Bapepam-LK dan Fatwa DSN-MUI. 

b. Penelaahan pernyataan pendaftaran penerbitan efek syari‟ah . 

c. Pengawasan kepatuhan pemenuhan prinsip syariah. 

d. Pengembangan produk. 

e. Peningkatan kualitas SDM.  

 Setelah resmi diluncurkan (produk-produk pasar modal syariah) pada tanggal 

14 maret 2003, instrumen-instrumen pasar modal berbasis syariah yang telah 

terbit sampai saat ini adalah sebagai berikut:
25

 

a. Saham syariah 
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     Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan 

modal kedalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, 

penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak 

melanggar prinsip-prinsip syariah seperti perjudian,riba,memproduksi 

barang yang diharamkan seperti bir,dan lain-lain. 

b. Obligasi Syariah 

 Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 32/DSN-

MUI/IX/2002, “Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang 

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan 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 pada saat jatuh tempo. 

c. Reksadana syariah  

 Reksadana syariah merupakan reksadana yang mengalokasikan seluruh 

dana/portofolio kedalam instrumen syariah, seperti saham syariah yang 

bergabung dalam JII (Jakarta Islamic Indeks), obligasi syariah, dan berbagai 

instrumen keuangan syariah lainya.  

Dengan demikian dapat terlihat bahwa pasar modal konvensional (pasar 

modal secara umum) tidak jauh berbeda dengan pasar modal syariah, hanya saja 

pasar modal syariah dalam melaksanakan transaksinya lebih mengutamakan 

prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam hukum Al-Qur‟an. Pasar Islam 

berfokus pada kesesuaian norma-norma etika Islam selain berupaya mencapai 

tujuan ekonomi seluruh transaksi dipasar Islam harus dilaksanakan sesuai aturan 

norma-norma etika Islam yang diajarkan oleh syariah.  

Idealnya pasar modal syariah memiliki beberapa kriteria, diantaranya:
26

 

a. Emiten dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah 

syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparan. 

b. Investor harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan 

muamalah, manfaat resiko transaksi di pasar modal.  
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c. Infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan, dan tepat waktu 

yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar.  

d. Pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat 

diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis.  

Selain itu, prinsip syariah juga memberikan penekanan pada beberapa hal. 

a. Kehalalan produk barang atau jasa dari kegiatan usaha karena menurut 

syariah manusia hanya boleh memperoleh keuntungan atau penambahan 

harga dari hal-hal yang halal dan baik.  

b. Adanya kegiatan usaha yang spesifik dengan manfaat yang jelas, 

sehingga tidak ada keraguan akan hasil usaha yang akan menjadi objek 

dalam perhitungan keuntungan yang diperoleh. 

c. Adanya mekanisme bagi hasil yang adil, baik dalam untung maupun rugi 

menurut penyertaan masing-masing pihak. 

d. Menekan pada mekanisme pasar yang wajar dan prinsip kehati-hatian 

baik pada emiten maupun investor. 

Bapepam dan LK mengakui bahwa penetapan prinsip syariah merupakan 

wilayah otoritas DSN-MUI. Semua prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-

MUI lewat berbagai fatwanya terkait produk dan aktifitas pasar modal dijadikan 

sebagai kerangka acuan aturan bapepam dan LK terkait produk syariah diapasar 

modal indonesia.  Hingga saat ini, bapepam dan LK  telah mengakomodasi fatwa 

DSN-MUI kedalam 3 peraturan yang mengatur tentang efek syariah sejak tahun 

2006 yaitu :
27

 

a. Peraturan nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah. 
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b. Peraturan nomor IX.A.14 tentang akad yang digunakan dalam 

penerbitan efek syariah. 

c. Peraturan nomor II.K.I tentang kriteria dan penerbitan daftar efek 

syariah. 

Belakangan ini, diterbitkan pula undang-undang yang mengatur tentang 

SBSN (surat berharga syariah negara) yaitu UU No. 19 tahun 2008 tentang surat 

berharga syariah negara yang juga disusun berdasarkan sejumlah fatwa DSN-

MUI. 

3. Manfaat pasar modal secara umum 

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten, pemerintah 

mapun lembaga penunjang.
28

 

a. Manfaat pasar modal bagi emiten 

1) Jumlah dana yang dihimpun bisa berjumlah besar. 

2) Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana 

selesai. 

3) Tidak ada “convinant” ( ikat janji yang tidak bisa dibatalkan pihak 

lain) sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana 

perusahaan. 

4) Solvabilitas ( kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajibannya ) perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra 

perusahaan. 

5) Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. 
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6) Cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga 

nominal perusahaan. 

7) Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko 

tinggi. 

8) Tidak ada bebas finansial yang tetap. 

9) Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas. 

10)  Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu. 

11)  Profesinalisme dalam manajemen meningkat. 

 

b. Manfaat pasar modal bagi investor
29

 

1) Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. 

Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang 

mencapai kapital gain. 

2) Memperoleh deviden bagi mereka yang memiliki atau memegang 

saham dan bunga tetap atau bunga mengambang bagi pemengang 

obligasi. 

3) Mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham, 

mempunyai hak suara dalam RUPO bila diadakan bagi pemegang 

obligasi. 
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4) Dapat dengan mudah mengganti intrumen investasi, misal dari saham 

A ke saham B sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau 

mengurangi resiko. 

5) Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang 

mengurangi resiko. 

 

c. Manfaat bagi lembaga penunjang
30

 

1) Menuju kearah profesional didalam memberikan pelayanannya sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing. 

2) Sebagai bentuk harga dalam bursa paralel. 

3) Semakin memberi variasi pada jenis lembaga penunjang. 

4) Likuiditas efek semakin tinggi. 

 

d. Manfaat bagi pemerintah
31

 

1) Mendorong laju pembangunan. 

2) Mendorong investasi. 

3) Penciptaan lapangan kerja. 

4) Memperkecil Debt Service Ratio (DSR). 

5) Mengurangi beban anggaran bagi BUMN (badan usaha milik 

negara). 

B. Analisis fundamental 
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 Analisis fundamental adalah metode yang didasari fundamental ekonomi 

suatu perusahaan. Analisis ini mengandalkan berita-berita yang terjadi dipasar 

dunia atau yang sedang beredar dipasar lokal. Teknik analisis fundamental cocok 

untuk memilih saham-saham untuk investasi jangka panjang.
32

 Analisis 

fundamental mencoba memperkirakan harga saham dimasa yang akan datang 

dengan mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga 

saham dimasa yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel-variabel 

tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Model ini sering disebut 

sebagai share price forecasting mode (model peramalan harga saham) dan sering 

dipergunakan dalam berbagai pelatihan analisis sekuritas.
33

 

 Seorang analisis fundamental percaya bahwa ada nilai intrinsik (nilai yang 

melekat pada instrumen investasi itu sendiri) dasar untuk keseluruhan pasar 

saham, industri-industri yang beragam, atau surat-surat berharga individual yang 

nilainya bergantung pada faktor-faktor ekonomi yang mendasari. Dengan 

demikian seorang investor harus menentukan nilai intrinsik dari suatu aset 

investasi pada titik waktu tertentu dengan memperhitungkan variabel-variabel 

yang menentukan nilai, seperti pendapatan saat ini dan mendatang, arus kas, 

tingkat suku bunga, dan resiko. 

 Ketika memulai analisis fundamental, digunakan beberapa faktor untuk 

menguji kondisi keseluruhan perekonomian bahkan perekonomian internasional. 

Beberapa faktor tersebut sebagai berikut:
34

 

 

1. Perekonomian global 

a. Lingkungan ekonomi dan nasional  

b. Kebijakan perdagangan dan proteksi 

c. Tingkat nilai tukar riil 

2. Perekonomian domestik 

a. Produk domestik bruto 

b. Indeks produksi 
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c. Tingkat pengangguran  

d. Inflasi 

e. Tingkat suku bunga 

f. Devisit anggaran 

g. Sentimen pasar 

3. Kebijakan pemerintah 

a. Kebijakan fiskal 

b. Kebijakan moneter 

 

4. Perputaran bisnis (Business Cycle) 

a. Leading indicator, yaitu faktor-faktor yang bergerak sebelum business 

cycle. 

b. Concident indicator, yaitu faktor-fakor yang bergerak seiring business 

cycle. 

c. Lagging indicator, yaitu faktor-fakor yang bergerak sesudah business 

cycle. 

 

C. Analisis Teknikal 

 Analisis teknikal adalah analisis pergerakan yang didasarkan pada hitungan 

matematika seperti rumus, grafik, dan chart dengan memadukan pergerakan suatu 

instrumen. Hal tersebut membuat analisis ini dapat memberikan gambaran atau 

prediksi dimasa depan. Pada analisis ini dilakukan penelitian yang mendasar 

terhadap pola pergerakan harga yang berulang dan dapat diprediksi. Banyaknya 

transaksi (volume) dan posisi terbuka (open interest) juga menjadi bagian dari 



penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis teknikal merupakan analisis 

terhadap pola pergerakan harga dimasa lampau yang bertujuan untuk 

memperkirakan pergerakan harga saham dimasa yang akan datang.
35

 

Peranti (Perangkat) Dalam  Analisis Teknikal diantaranya:
36

 

 

1. Chart-Graphic 

a. Line-Chart 

Line chart merupakan garis yang menghubungkan posisi harga penutupan 

dari satu periode keperiode berikutnya. 

 

Gambar 2.1 

Line Chart 

 
        Sumber: Aplikasi Mandri Sekuritas Online Trading 
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b. Bar-Chart 

Walaupun ada beberapa jenis chart atau garfik, tetapi secara umum cara 

menganalisisnya hampir sama. Berikut ini adalah karakteristrik dari bar 

chart:
37

 

1) Setiap bar mencerminkan kinerja harga pada suatu satuan waktu (dapat 

berjangka waktu satu bulan hingga satu detik). 

2) Bingkai waktu yang digunakan tergantung kebutuhan. 

3) Data: open, high, low, close, volume. 

4) Daily chart atau chart harian adalah chart yang paling populer. 

Cara menginterpretasikan bar chart ini adalah sebagai berikut: 

1) Tentukan arah tren. 

2) Periksa sinyal tren menguat atau melemah (control dan cummitment. 

3) Jangan berasumsi bahwa tren sudah berbalik, kecuali ada sinyal jelas 

bahwa tren yang berlawanan telah dimulai. 

 

 Garis horizontal pendek pada bar yang mengarah ke kanan 

menunjukkan harga penutupan. Bagian bawah bar menunjukkan harga 

terendah yang pernah muncul pada periode tersebut, sedangkan bagian 

atas bar menunjukkan harga tinggi. Bar chart menunjukkan posisi harga 

penutupan dan harga pembukaan yang dilengkapi dengan high (titik 

tertinggi) dan low (titik terendah). 

Gambar 2.2 

Bar-Chart 
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c. Candlestick Chart 

Open-high-low-close (OHLC) price base 

Garis vertikal menunjukkan high (titik tertinggi) dan low (titik terendah). 

Pada setiap garis vertikal terdapat kontak solid ( akurat )  yang 

menunjukkan jarak antara harga pembukaan dan harga penutupan.
38

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Candlestick Chart 
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        Sumber: Aplikasi Mandiri Sekuritas Online Trading 

 

2. Tren dan Bingkai Waktu 

Trend adalah kecenderungan arah market, yang terdiri dari: 

a. Naik  

b. Non tren (meneruskan tren atau akhir tren). 

Bingkai waktu adalah beberapa trend secara bersamaan. 

 

3. Support(level harga terendah) dan Resistence (level harga tertinggi) 

 Support dan resistence adalah tingkat ketahanan harga yang bergerak 

antara bullish (naik) dan bearish (turun). Bullish mendorong harga-harga naik, 

sedangkan bearish menurunkannya. Penunjuk harga pada dasarnya bergerak 

menunjukkan sampai seberapa jauh harga bergerak naik atau turun.
39

 

 Support level merupakan kondisi minat beli (buyers) lebih banyak jika 

dibandingkan dengan minat jual (seller). Nilai ini dapat dijadikan tingkat 

tahanan harga dibawah harga pasar saat itu, pada saat minat beli dapat 

menguasai tekanan penjualan sehingga mempertahankan harga agar tidak 
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jatuh. Pembeli dapat menjadikan support level ini sebagai kisaran untuk 

mengakumulasi saham, valuta asing atau komoditi. 

 Resistance level merupakan kondisi keinginan jual (seller) lebih besar 

dari pada untuk beli (buyers). Maka, nilai ini dapat dijadikan tingkat tahanan 

harga diatas harga pasar saat itu, pada saat tekanan penjualan seharusnya 

cukup kuat untuk menguasai tekanan pembelian dan mempertahankan agar 

tidak terlalu tinggi. Menjualan dapat menjadikan resistence level ini sebagai 

batasan untuk melakukan menjualan pada suatu saham atau komoditi.  

 

 Support level dapat menjadi resistence level pada saat support level ini 

ditembus. Pola ini biasanya terjadi pada saat trend menurun. Sebaliknya 

resistence level dapat berubah menjadi support level jika resistence level 

dapat ditembus, hal ini terjadi pada saat trend naik. 

 

 

4. Trend line 

a. Upward trend (bullish market)/keadaan harga saham di pasar naik 

Pola ini ditandai keadaan saat trend nilai instrumen investasi yang diamati 

sedang bergerak naik. Jika pola ini yang sedang berlangsung, kita dapat 

melakukan open position dengan beli (buy) dan kemudian menutup posisi 

dengan jual (sell). Keuntungan kita adalah selisih antara harga pada saat 

kita menutup posisi beli (saat menjual) dan harga pada saat kita 

melakukan open position beli. 

b. Downward trend (bearish market)/ keadaan harga saham di pasar turun 

Pola ini membentuk tren instrumen investasi yang diamati sedang 

bergerak turun. Jika pola ini yang sedang terjadi, kita dapat membuka 

posisi dengan jual lebih dulu (short selling) dan kemudian menutup posisi 

tersebut dengan beli (buy). Keuntungan kita adalah selisih antara harga 

pada saat kita menutup posisi jual (dengan membeli) dan harga pada saat 

kita membuka transaksi dengan posisi jual. 

c. Sideway- stable trend ( datar- kecenderungan stabil)  

Pola ini menunjukkan keadaan saat trend nilai instrumen investasi yang 

diamati bergerak turun dan naik antara support dan resistant dalam satu 



periode tertentu. Bila pola ini sedang berlangsung, posisi yang tepat untuk 

diambil adalah “wait and see”. 

 

Analisis teknikal memiliki beberapa indikator untuk meramalkan 

keputusan pembelian atau penjualan. Indikator adalah sekumpulan rumus atau 

formula sitematis yang dipakai untuk melihat kondisi pasar dan membantu 

dalam mengambil keputusan dalam trading ( mengetahui tren, timing entry 

exit, dan volume sebagai konfirmasi). 

5. Indikator Analisis Teknikal.
40

 

a. Stochastic  

Stocastic merupakan indikator yang sensitif, sehingga tidak cocok untuk 

para investor yang memiliki time frame lama. Karena sifatnya yang sangat 

sensitif, kita sering keliru dalam menafsirkan sebuah tren harga. Cara 

pemakaian stochastic cukup mudah, sebagai berikut: 

 

1) Nilai stocastic diatas 80 berarti harga sudah overbought (jenuh beli) 

kemungkinan akan reversal (pembalikan)  dan harga menjadi turun. 

2) Nilai stocastic diatas 20 dikatakan harga sudah oversould (jenuh jual), 

kemungkinan  akan reversal dan harga menjadi naik. 

 

 

 

Gambar 2.4 

Stochastic 

 

  

 

 Stochastic 
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      Sumber: Aplikasi Mandiri Sekuritas Online Trading 

 

b. RSI ( relatif strenght index)  

RSI di kembangkan oleh J. Welles Wilder. Menyatakan bahwa RSI adalah 

suatu Oscillator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan 

dalam pergerakan harga.
41

 Indikator ini digunakan untuk menghitung 

perbandingan antara kekuatan kenaikan dan penurunan harga, dengan nilai 

0-100. Dengan RSI kita bisa tau apakah suatu harga sudah overbought 

atau oversould. Jika nilai RSI diatas 70 harga sudah jenuh ada 

kemungkinan akan revsersal. 

Gambar 2.5 

RSI (Relatif Strenght Index) 
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       Sumber: Aplikasi Mandiri Sekuritas Online Trading 

 

c. Fibonacci  
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Fibonacci sebenarnya boleh dikatakan bukan indikator, melainkan tools 

yaitu alat bantu gambar yang membantu dalam melakukan analisis 

teknikal. Fibonacci dapat digunakan sebagai panduan menentukan level 

support (level terendah harga) dan resistance ( level tertinggi harga). 

Dalam fibonacci ada lima level support  dan resistance yang pada 

kenyataanya memang harga cenderung bergerak pada level-level 

(tingkatan-tingkatan) tersebut. 

 

Gambar 2.6 

Fibonacci 
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      Sumber : Aplikasi Mandiri Sekuritas Online Trading 

 

d. Bollinger Bands 

Indikator ini digunakan untuk mengetahui volatilitas ( besarnya jarak 

antara naik dan turunya) harga. Bollinger bands akan melebar pada saat 

harga bergerak fluktuatif dan akan menyempit jika harga bergerak 

sideways (datar). Hindari trading pada saat sideways dan tunggu sampai 

pita membuka lebar kembali. Biasanya setelah Bollinger Bands 

menyempit cukup lama, kemungkinan harga akan bergerak sangat 

volatile. Ketika harga bergerak diluar pita, ada kemungkinan pergerakan 

harga akan berlanjut.  

 

Gambar 2.7 

Bollinger Bands 

 



 
        Sumber: Aplikasi Mandiri Sekuritas Online Trading 

 

e. Volume  

Volume transaksi  bisa dipakai untuk menganalisis pergerakan harga, 

karena volume sebenarnya menggambarkan peperangan antara penjualan 

dan pembelian. Volume bisa digunakan sebagai konfirmasi apakah suatu 

tren akan berlanjut atau akan reversal. Pada umumnya, volume 

digambarkan dengan histogram. Semakin panjang bar, transaksi yang 

terjadi semakin besar pula. Jika terjadi lonjakan volume yang tiba-tiba, 

tren yang terjadi bisa diperkuat. Bahkan sebaliknya, bisa terjadi 

pembalikan arah.  

Gambar 2.8 

Volume 
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        Sumber: Aplikasi Mandiri Sekuritas Online Trading 

 

f. Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

1) Pengertian MACD 

 MACD merupakan salah satu model perangkat pemantauan pergerakan 

 harga saham yang diperoleh dari selisih rata-rata Eksponen Harga (EMA) 

dari periode yang berbeda.
42

  

  Konsep Dasar MACD adalah:
43

 

a) MACD menunjukan selisih dari rata-rata pergerakan eksponen 

jangka pendek minus rata-rata jangka panjang 

b) Ketika tren pasar meningkat, rata-rata jangka pendek akan naik 

lebih cepat daripada rata-rata jangka panjang. Garis MACD akan 

berubah naik. 

c) Ketika tran pasar kehilangan kekuatan, rata-rata jangka pendek 

akan cenderung lurus, dan jatuh dibawah rata-rata jangka panjang 

jika penurunan berlanjut. Garis MACD akan jatuh dibawah 0. 

d) Trend yang melemah akan ditunjukan dalam perubahan arah 

perhitungan MACD, namun pembalikan tren biasanya tidak 

dianggap kuat sampai indikasi lainya terjadi. 
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e) Sepanjang pergerakan harga, rata-rata pergerakan janga pendek 

akan bergerak jauh (menyimpang) dan bersamaan (bertemu) 

dengan rata-rata pergerakan jangka panjang. Selanjutnya, nama 

indikator ini adalah convergence dan divergence moving average. 

 

 Menurut Robin Haryadi, MACD adalah indikator yang bisa kita pakai 

untuk melihat tren yang sedang terjadi. Jika nilai MACD positif  (diatas 

nol), berarti tren harga naik (bullish). Sebaliknya jika MACD negatif 

(dibawah garis nol) tren harga adalah turun (bearrish) 
44

 

2)  Fungsi MACD 

            Indikator MACD memiliki tiga bagian indikator yang masing-masing 

memiliki fungsi tersendiri, diantaranya:
45

 

a) Garis MACD 

Berfungsi sebagai: 

1) Mengawal pergerakan harga 

2) Memprediksi arah pergerakan harga 

3) Alat bantu menilai tren yang sedang berlangsung sesuai 

dengan perhitungan dari kedua periode yang ditentukan. 

b) Garis Signal 

Berfungsi sebagai: 

1) Mengawal pergerakan harga yang lebih lambat dari 

pergerakan garis MACD. 
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2) Alat bantu menilai tren yang sedang berlangsung sesuai 

dengan perhitungan periode yang ditentukan. 

c) Histogram  

Histogram berfungsi untuk menilai adanya perubahan 

(percepatan/perlambatan) kecepatan peningkatan/penurunan 

MACD yang juga telah diselisihkan terhadap nilai signal 

sehingga menjadi lebih sensitif.  

Gambar 2.9 

Moving Average Convergence Divergence (MACD) 
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       Sumber: Aplikasi Mandiri Sekuritas Online Trading 

 

 

 Keterangan:  

a. Garis berwarna merah adalah garis MACD (nomor 1). 

b. Garis berwarna hijau adalah garis signal (nomor 2). 



c. Balok berwarna biru dan merah adalah histogram, warna biru menandakan 

tren sedang naik dan warna merah menandakan tren sedang turun nomor 3 

Gambar 2.10 

 MACD kondisi Convergence dan Divergence 
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Sumber: Aplikasi Mandiri Sekuritas Online Trading 

 

Keadaan convergence (bersamaan) yaitu keadaan harga dan garis 

MACD bergerak sama dalam memberikan sinyal keputusan, No 1 dan 2. 

Keadaan divergence (berlawanan) yaitu keadaan harga dan garis MACD 

bergerak berlawanan dalam memberikan sinyal keputusan, no 3 dan no 4  

g. Moving Average (MA) 

1) Pengertian MA  

Indikator MA (Moving Average) adalah garis yang didapat dari 

perhitungan terhadap harga sebelum hari ini. Jadi bila dikatakan moving 

average 50 artinya adalah rata-rata pergerakan harga 50 hari kebelakang. 

Moving average dapat dilihat dari nilai opening, closing, high maupun 

low, namun secara umum dapat digunakan harga penutupan.
46

  

2) Fungsi MA 

Indikator MA memiliki fungsi yang dapat digunakan dalam acuan jual 
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beli saham, diantaranya:
47

 

a) Moving Average sebagai penentu Tren. 

b) Moving Average sebagai Suport(level harga terendah) dan 

Resistance (level herga tertinggi). 

Bila candlestick berada diatas Moving Average dapat dikatakan 

harganya mengalami penguatan (Tren naik), sebaliknya bila candlestick 

berada dibawah Moving Average maka dapat dikatakan melami 

pelemahan (Tren turun).  

Bila ketika candlestick berada diatas moving averge dan setelah 

mendarat pada garis moving average lalu memantul naik maka dapat 

diakatan bahwa moving average berperan sebagai support, serta bila 

ketika candlestick berada dibawah moving average dan candlestick 

tersebut berusaha menerobos keatas moving average namun setelah 

menyentuh kembali terpantul kebawah artinya moving average tersebut 

berlaku sebagai resistance. 
48

  

Gambar 2.11 

Moving Average (MA) 
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        Sumber: Aplikasi Mandiri Sekuritas Online Trading 

Keterangan:   

a. Candlestick, di tunjukan dengan nomor 1. 

b. MA 10 di tunjukan dengan garis berwarna biru nomor 2. 

c. MA 30 di tunjukan dengan garis berwarna merah nomor 3. 

d. MA 200 di tunjukan dengan garis berwarna hijau nomor 4. 

 

Gambar 2.12 

 MA Dalam keadaan sideway 

 

 

 

  

              Sideway (21 hari) 

   

  

 

      Sumber: Aplikasi mandiri sekuritas online trading 

 

 

Dari gambar diatas menjelaskan adanya keadaan Sideway pada saham 

DGIK, yaitu dengan adanya pergerakan harga yang tidak menentu(datar) 

ditunjukan dengan indikator candlestick, dan garis MA tidak mengalami 

perubahan pergerakan selama 21 hari. 



 

D. Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen adalah “proses yang dilalui oleh seseorang dalam 

mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi 

produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya”.
49

 Jadi 

dapat dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana 

membuat keputusan baik individu, kelompok atau organisasi, membuat 

keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian suatu produk dan 

mengkonsumsinya. Perilaku konsumen muslim dan non muslim dalam 

prakteknya memiliki perbedaan yaitu: 

1. Perilaku konsumen non muslim dan muslim 

a. Perilaku konsumen non muslim 

 Penjelasan mengenai perilaku konsumen yang paling sederhana dapat kita 

dapati dalam hukum permintaan. Yang menyatakan bahwa “bila harga suatu 

barang naik maka jumlah yang diminta oleh konsumen akan barang tersebut 

akan turun, begitu pula sebaliknya. Dengan asumsi ceteris paribus (faktor-

faktor lain dianggap konstan)”. 

 Ada dua pendekatan (approach) untuk menerangkan mengapa konsumen 

berperilaku : 

1) Pendekatan marginal utility, yang bertitik tolak pada anggapan bahwa 

kepuasan (utility) setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau 

dengan satuan lain. 

2) Pendekatan indifference curve, yang tidak memerlukan anggapan 

bahwa kepuasan konsumen bisa diukur, anggapan yang diperlukan 

ialah bahwa tingkat kepuasan konsumen bisa dikatakan lebih tinggi 

atau lebih rendah tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau lebih 

rendah.  
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Perilaku seorang individu non muslim dalam memaksimalkan 

kepuasannya atas suatu barang,
50

 hal tersebut dapat dilihat bahwa kepuasan 

konsumen dalam mengonsumsi suatu output dan memiliki persediaan modal 

barang-barang konsumsi tahan lama merupakan fungsi dari jumlah yang 

dikonsumsi pada suatu titik periode dan jumlah persediaan barang modal 

fisik yang dimiliki oleh konsumen. Konsumen akan memaksimalkan 

kepuasannya berdasarkan atas keterbatasan anggaran. 

 

 

 

b. Perilaku Konsumen Muslim  

Analisis konvensional terhadap perilaku konsumen harus dimodifikasi 

dalam kaitannya sebagai seorang konsumen muslim. Ada lima alasan atas 

modifikasi ini : 

1) Fungsi objektif konsumen muslim berbeda dari konsumen yang lain. 

Konsumen muslim tidak mencapai kepuasan hanya dari mengonsumsi 

output dan memegang barang modal. Perilakunya berputar pada 

pencapaian atas ridha Allah. Untuk seorang muslim sejati harus 

percaya kepada Al-Qur‟an, sehingga kepuasan konsumen muslim 

tidak hanya fungsi satu-satunya atas barang konsumsi dan komoditas, 

tetapi juga fungsi dari ridha Allah.  

2) Faktor komoditas dari konsumen muslim adalah berbeda dari pada 

konsumen nonmuslim, meskipun semua elemen dari barang dan jasa 

tersedia. Karena Islam melarang seorang muslim mengonsumsi 

beberapa komoditas. Seorang muslim dilarang mengonsumsi alcohol, 

daging babi, dan lain-lain.  
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Nur Rianto & Euis Amalia, Teori MikroEkonomi ( Jakarta: Prenamedia, 2014), h.93. 



3) Konsumen muslim harus menahan diri dari konsumsi yang berlebihan, 

yang berarti konsumen muslim tidak harus menghabiskan seluruh 

pendapatan bersihnya untuk konsumsi barang dan jasa.
51

  

 

 

E. Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian adalah perilaku pembelian seseorang dalam 

menentukan suatu pilihan produk untuk mencapai kepuasan sesuai kebutuhan 

dan keinginan konsumen.
52

 Menurut Basuswasta dan T.Hani Handoko dalam 

penelitian Dheany Arum Sari keputusan pembelian  adalah sebuah pendekatan 

penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau 

jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan 

kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif 

pembelian, keputusan pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian.
53

  

2. Tahap – tahap dalam proses keputusan pembelian 

Ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu 

pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian dan prilaku pembelian. Model ini menekankan bahwa proses 

pembelian bermula pada saat sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah 

pembelian.
54

 Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong proses keputusan 

pembelian dimulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif, keputusan pembelian, perilaku pascapembelian.
55

  

a. Pengenalan kebutuhan 

Pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan. Kebutuhan dapat 

dipicu oleh rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal seseorang 
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rasa lapar, haus, seks timbul pada tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi 

dorongan.  

b. Pencarian informasi 

Konsumen yang tertarik mungkin mencari lebih banyak informsi atau 

mungkin tidak. Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa 

sumber. Sumber-sumber ini meliputi sumber pribadi( keuarga, teman, 

tetangga, rekan), sumber komersial (iklan, wiraniaga, situs Web, penyalur, 

kemasan, tampilan) sumber publik (media massa, organisasi pemeringkat 

konsumen, pencarian internet) dan sumber pengalaman ( penanganan, 

pemerikasaan, pemakaian produk). 

c. Evaluasi alternatif  

Pemasar harus tahu tentang evaluasi alternatif ( alternative evaluation) 

yaitu bagaimana konsumen memproses informasi untuk sampai pada pilihan 

merek. Sayangnya konsumen tidak menggunakan proses evaluasi yang 

sederhana dan tunggal dalam semua situasi pembelian. Sebagai gantinya 

beberapa proses evaluasi dilaksanakan.  

d. Keputusan pembelian 

Dalam tahap evaluasi, konsumen menentukan peringkat merek  dan 

membentuk niat pembelian. Pada umumnya, keputusan pembelian (purchase 

decision) konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua 

faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian.  

e. Perilaku pascapembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas dan 

terlibat dalam perilaku pascapembelian (postpurchase behaviour) yang harus 

diperhatikan oleh pemasar. Jika produk tidak memenuhi ekspektasi konsumen 

kecewa, jika produk memenuhi ekspektasi konsumen puas jika produk 

melebihi ekspektasi, konsumen sangat puas.  

 

Kelima proses diatas merupakan tahapan keputusan pembelian secara umum  

menurut Kotler. Sedangkan dalam dunia pasar modal seorang investor ketika 

menentukan keputusan pembelian harus dengan perhitungan analisis yang jelas 

agar menghindari tindakan spekulasi/ untung-untungan dari keuntungan dan resiko 

kerugian yang didapatkan. Menurut Hendra Syamsir, investasi dan spekulasi di 

pasar modal memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaanya adalah baik 



investasi dan spekulasi dipasar modal sama-sama memiliki peluang mendapatkan 

keuntungan dan memiliki peluang mendapatkan kerugian, sedangkan perbedaanya 

adalah dalam investasi, peluang untuk mendapatkan keuntungan jauh lebih besar 

daripada mendapatkan kerugian, sebaliknya dalam spekulasi peluang mendapatkan 

kerugian jauh lebih besar daripada mendapatkan keuntungan.
56

 Perbedaan lain 

terletak pada investor itu sendiri apabila dalam mengambil keputusan beli atau jual 

hanya dengan melihat pergerakan harga terakhir tanpa melakukan analisa yang 

mencukupi terlebih dahulu tentang saham yang diminati maka yang demikian itu 

tergolong kedalam spekulasi. Namun jika keputusan pembelian atau penjualan 

saham yang dilakukan oleh investor telah didahului dengan melakukan analisa 

yang memadai, sehingga bisa mengkalkulasi peluang akan menikmati gain 

ataupun menderita loss, maka kegiatan tersebut dikatakan sebagai investasi.  

 

F. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Keputusan Pembelian Investor 

 

 

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan 

pada prinsip-prinsip nilai Al-quran dan Assunah.
57

 Keputusan pembelian dalam 

islam disebut dengan istilah Khiyar, yang artinya mencari yang terbaik diantara dua 

pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual-beli. Tujuan dari khiyar itu sendiri 

adalah untuk yang mengelakan  jual beli tidak merugikan sebelah pihak.
58

 Karena 

dalam jual beli apabila khiyar diterapkan dengan benar maka tidak akan 

merugikan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Adapun khiyar dalam jual beli 

di dalam pandangan islam ditekankan untuk memperhatikan perintah dan 

larangan yang telah ditetapkan.  

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang telah melarang adanya jual beli yang 

bersifat ketidakjelasan seperti dalam hadits berikut: 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعْن بَْيعِ ا ِ َصلهى َّللاه ْلَحَصاِة َوَعْن َبْيِع نََهى َرُسىُل َّللاه

)روه إلمسلم(َ اْلغَر  
 

Artinya : 
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Rasulullah shalallahu „alaihiwasallam melarang jual beli ghasah (dengan melempar 

batu) dan jual beli gharar (ketidak jelasan). (HR.Muslim) 

 

 

Kemudian dalam Fatwa MUI No 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah 

Dalam Mekanisme perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa 

Efek. Seorang investor dalam menentukan keputusan pembelian saham 

diharuskan untuk menghindari tindakan spekulasi dan tindakan riba.  

 

Larangan spekualsi tersebut terdapat dalam dalil berikut: 

                      

           

 

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan. (Al-Maidah,90)
59

 

 

 

Berdasarkan dalil diatas menerangkan adanya larangan melakukan 

perjudian dan mengundi nasib dengan anak panah, dalam kedua tindakan tersebut 

terdapat tindakan spekulasi yang merupakan untung-untungan dalam 

mendapatkan hasil yang di harapkan.  

 

Larangan riba terdapat dalam dalil sebagai berikut: 

 

                    

                         .... 
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 YPP Al-Qur‟an,Al-Qur’an dan Terjemahan, (Surabaya: CV.Fajar Mulya,2009),h.123 



 

 

Artinya:  

 

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....( al-baqarah,275)
60

 

 

 

Berdasarkan dalil diatas menjelaskan adanya larangan riba dalam kehidupan 

kita. Larangan riba yang dimaksud oleh fatwa MUI No 80 ialah peminjaman dana 

dari sekuritas dalam bentuk margin trading karena didalam pelaksanaan pinjaman 

tersebut terdapat bunga yang harus dibayarkan jika peminjam tidak 

mengembalikan dananya dalam waktu yang telah ditentukan. 

  

G. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian 

Terdahulu 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Metode dan 

Analisis Data 

Hasil 

1.  Analisis Pengaruh 

produk, Harga,dan 

Promosi terhadap 

Keputusan 

Pembelian Air 

Minum dalam 

Kemasan(AMDK) 

Merek AQUA 

Dheany 

Arumsary 

(2012)  

Metode 

analisis yang 

digunakan 

adalah regresi 

linier 

berganda 

Hasil 

penelitian 

mendapatkan 

bahwa 

persamaan 

regresi yang 

terbentuk 

adalah Y = 

0,509 X1 + 

0,401 X2 + 

0,252 X3. 

Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 
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harga 

mempunyai 

pengaruh 

yang paling 

besar 

dibandingka

n dengan 

variabel-

variabel 

bebas 

lainnya 

terhadap 

keputusan 

pembelian. 

2.  Aplikasi Tehcnical 

Method dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi Saham 

Menggunakan 

Moving Average 

dan  Stocastic 

Oscilator pada 

Saham Perusahaan 

Sektor 

Telekomunikasi 

Gilang Adhitya 

Nugraha (2016) 
Penelitian ini 

menggunakan 

skala 

pengukuran 

rasio 

Hasil 

penelitianya 

mrnyimpulka

n, 

perhitungan 

moving 

average  

berpotensi 

mengasilkan 

keuntungan 

Rp 1.040 

atau 31,72 % 

pada 

penerapan 

saham PT. 

XL Axiata 

Tbk. dan 

moving 

average 

berpotensi 

menghasilka

n keuntungan 

940 atau 

30,32 %  

pada perapan 

saham PT. 

Indosat Tbk. 

3.  Analisis Teknikal Dian Dwi Prama 

Astrhri,dkk.(2016) 
Uji deskriptif  Teknik 



dengan Indikator 

Moving Average 

Convergence 

Divergence untuk 

Menentukan Sinyal 

Membeli dan 

Sinyal Menjual 

dalam Perdagangan 

Saham 

Uji 

normalitas 

Uji hipotesis 

analisis data 

menggunaka

n analisis 

komparatif. 

Hasil 

penelitian 

menunjukka

n bahwa 

sinyal 

membeli dan 

menjual 

sebelum 

MACD dan 

sesudah 

MACD tidak 

signifikan. 

Format 

MACD yang 

digunakan 

adalah 

format 

standar 

dengan garis 

MACD dari 

EMA 26 - 

EMA 12 dan 

garis sinyal 

dari EMA 9, 

sehingga 

didapatkan 

hasil sinyal 

membeli dan 

menjual yang 

akurat. EMA 

(Exponential 

Moving 

Average) 

adalah 

indikator 

yang 

digunakan 

untuk 



menentukan 

support dan 

resistance. 

4.  Efektifitas 

penggunaan 

analisis teknikal  

Stochastic 

oscillator dan 

moving average 

convergence-

divergence (macd)  

Pada perdagangan 

saham-saham  

Jakarta islamic 

index (jii). Di bursa 

efek indonesia 

Adi Prabhata 

(2012) 

Uji hipotesis 

Uji deskriptif 

Kesimpulann

ya adalah 

pada tahun 

itu, 

penggunaan 

Stochastic 

Oscillator 

menghasilka

n sinyal true 

rata-rata 

untuk setiap 

47,1 kali 

lebih banyak 

saham atau 

72,76% dan 

sinyal palsu 

sebanyak 

18,3 kali atau 

27,24%. 

Penggunaan 

sinyal 

MACD yang 

benar 

menghasilka

n 14,10 kali 

(61,81%), 

sinyal salah 

8,7 kali 

(38,19%). 

Hasil ini 

menunjukka

n bahwa 

penggunaan 

alat analisis 

teknis yang 

dapat 

memberikan 

return pada 

saham JII.  



5 Analisis Teknikal 

Modern 

Menggunakan 

Metode MACD, 

RSI, SO dan Buy 

and Hold Untuk 

Mengetahui Return 

Saham Optimal 

Pada Sektor 

Perbankan LQ45 

 

Agung 

Purnomo,dkk 

(2013) 

Indikator: 

MACD, SO, 

RSI, dan Buy 

and Hold 

Hasil 

penelitian 

ini adalah: 

(1) 

Penggunaan 

metode 

Moving 

Average 

Convergen 

Divergen 

(MACD), 

Stochastic 

Oscillator 

(SO), 

Relative 

Strength 

Index (RSI), 

dan buy and 

hold mampu 

menjawab 

tujuan 

penelitian 

tentang 

return yang 

dihasilkan 

oleh masing-

masing 

saham. 

(2) Dilihat 

dari return 

optimal 

metode yang 

paling tepat 

dilakukan 

adalah 

metode buy 

and hold. 

Dan (3) 

Saham 

terbaik 

berdasarkan 

return 



optimal 

adalah saham 

PT Bank 

Mandiri Tbk. 

(BMRI). 

 

 

 

 

 

H. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi 

objek permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka 

dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi kita 

dalam merumuskan hipotesis. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel 

atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun 

hubungan. Oleh karena itu dalam rangka penyusunan hipotesis penelitian yang 

berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka 

berfikir.
61

 Untuk merumuskan hipotesis, maka argumentasi kerangka berfikir 

menggunakan logika deduktif (metode kuantitatif). Dengan memakai 

pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya. Kerangka berfikir adalah 

buatan kita sendiri (bukan buatan orang lain) yaitu cara kita berargumentasi 

dalam merumuskan hipotesis. Penyusunan kerangka berfikir dengan 

menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan ini 

akhirnya melahirkan kesimpulan. Kesimpulan inilah yang menjadi rumusan 

hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap pemecahan masalah penelitian 

kita.  

Untuk menjelaskan kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat di 

gambarkan pada skema kerangka berfikir berikut: 

 

Kerangka berfikir  
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Keterangan : 

X1 : Indikator MACD   X2 : Indikator MA 

Y : Keputusan Membeli Saham 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata hipo berarti kurang atau lemah dan tesis atau 

thesis yang berarti teori yang disajikan sebagai bukti. Jadi hipotesis adalah 

pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan kenyataannya. 

Jika suatu hipotesis telah terbukti kebenarannya ia akan berubah namanya 

disebut tesis. Hipotesis dapat diterima tetapi dapat ditolak, diterima apabila 

bahan-bahan penelitian membenarkan kenyataan dan ditolak apabila menyangkal 

(menolak kenyataan).
62

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasrkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. 
63

 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis hipotesis Asosiatif. Karena 

penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel. Hipotesis ini dalam sebuah 

penelitian selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menjelaskan 

hubungan dua variabel atau lebih, baik secara eksplisit maupun implisit.  

Ada beberapa karakteristik hipotesis Asosiatif, yaitu:
64

 

1. Mempunyai  dua variabel yang dihubungkan  
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X1 

X2 

 

Y 



2. Menunjukan hubungan sebab akibat atau pengaruh memengaruhi diantara 

dua variabel atau lebih.  

3. Menunjukan perkiraan atau prediksi mengenai hasil yang diharapkan  

4. Menghungkan secara logis antara masalah penelitian dengan teori 

5. Dapat diuji kembali dalam fakta-fakta empiris dan menunjukan kebenaran 

atau kesalahan.  

 

Dari uraian kerangka berfikir diatas maka penulis dapat mengambil hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 = Analisis teknikal MACD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian saham 

H1 = Analisis teknikal MACD berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian saham 

H0 = Analisis teknikal MA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian saham  

H1 = Analisis teknikal MA berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan pembelian saham  

H0   = Analisis teknikal MACD dan analisis teknikal MA tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian saham secara simultan 

H1  = Analisis teknikal MACD dan analisis teknikal MA berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian saham secara simultan 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

F. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang 

tepat untuk melakukan sesuatu dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. 

Jadi metodologi cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara 

saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu 

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai 

menyusun laporanya.
65

 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian 

Kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang berupa angka, data yang berupa angka tersebut 

kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik 

angka angka tersebut.
66

 

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yang titik beratnya terletak pada 

penelitian relasional, yaitu yang mempelajari hubungan variabel-variabel, 

sehingga secara langsung atau tidak langsung hipotesa senantiasa dipertanyakan. 

Dalam survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 
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kuesioner. Umumnya, pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Dengan 

demikian penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. 

67
 

Sesuai dengan pengertian diatas penlitian ini merupakan penelitian survei 

yang menggunakan tanggapan dari para responden yang terdapat pada objek 

penelitian, yaitu KSPM UNILA.  

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sisi sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu 

untuk mencari pengaruh  antara satu variabel dengan variabel yang lain.
68

 Dari 

pengertian di atas maka peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 

anlisis teknikal MACD dan analisis teknikal MA terhadap keputusan pembelian 

saham investor KSPM UNILA.  

 

G. Definisi Operasional 

Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari 

hubunganya antara satu variabel dengan variabel lainya dan pengukuranya. 
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Tanpa operasionalisasi variabel peneliti kan mengalami kesulitan dalam 

menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang masih konseptual.  

Yang dimaksud definisi operasional ialah suatu definisi yang didasarkan 

pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau 

mengubah konsep-konsep berupa konstruk dengan kata-kata yang 

menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji 

serta dapat ditentukan kebenaranya oleh orang lain. 
69

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lain atau menghasilkan akibat pada variabel lain, yang pada umumnya berada 

dalam urutan tata waktu yang terlebih dahulu.  Kebenaran variabel ini dalam 

penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau 

topik penelitian. Variabel ini biasanya dengan  simbol X. 

Variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif adalah 

sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Variabel ini 

biasanya disimbolkan dengan variabel Y
70

. 
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Dalam variabel bebas yang di simbolkan dengan huruf X, peneliti 

menggunakan variabel analisis teknikal MACD dan analisis teknikal MA, serta 

variabel terikat yang di simbolkan dengan huruf Y, penliti menggunakan variabel 

keputusan pembelian.  

Operasionalisasi variabel bermanfaat untuk: 

1. Mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. 

2. Menunjukan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari 

satu definisi operasional 

3. Mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi dimana 

definisi tersebut harus digunakan. 

 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Penelitian 

 

Jenis variabel Definisi Indikator  Skala 

Analisis 

teknikal 

MACD 

(X1) 

Menurut Robin 

Haryadi (2013) 

adalah Indikator 

yang digunakan 

untuk melihat trend 

yang sedang terjadi 

 

1. Indikator 

2. Trend/ 

kecenderungan 

 

Likert  



Analisis 

teknikal MA  

(X2) 

Menurut Ryan 

Filbert Wijaya 

(2014) adalah  

garis yang didapat 

dari perhitungan 

terhadap harga 

sebelum hari ini 

 

1. Indikator 

2. Garis MA 

3. Harga sebelum 

hari ini 

Likert  

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Menurut Philip 

Kotler dan Gary 

Armstrong (2006) 

proses keputusan 

pembelian dimulai 

dari pengenalan 

kebutuhan, 

pencarian 

informasi, 

evaluasi alternatif, 

keputusan 

pembelian, 

perilaku 

1. Pengenalan 

kebutuhan 

2. Pencarian 

informasi 

3. Evaluasi 

alternatif 

4. Keputusan 

pembelian 

5. Perilaku pasca 

pembelian 

Likert  



pascapembelian 

 

 

 

H. Sumber Data 

Dalam penelitian kuantitatif ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data 

yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

lagsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat 

berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data 

tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula 

berasal dari  lapangan, data langsung dari personel tegantung dari objek 

mana yang diteliti.
71

 Kelebihan penggunaan sumber data primer adalah 

peneliti dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan karena 

data yang tidak relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dapat dikurangi.
72
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa opini 

dari para responden. Sesuai dengan kelebihan data primer dalam penelitian 

ini ketika jawaban dari responden tidak relevan maka dapat dikurangi atau di 

eliminasi untuk mendukung valid atau tidak nya suatu data dalam penelitian 

ini.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter yang di 

publikasikan maupun tidak dipublikasikan.  

Dalam data sekunder ada dua macam sumber data yang dapat  diperoleh 

yaitu: 

a) Data internal : dokumen-dokumen akutansi dan operasi yang 

dikumpulkan, dicatat dan di simpan dalam suatu organisasi. Dengan 

demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder 

yang bersifat Internal yaitu dari daftar nama-nama anggota KSPM 

(Kelompok Skolah Pasar Modal) UNILA yang telah bertransaksi 

saham di pasar modal dengan menggunakan analisis teknikal MACD 

dan analisis teknikal MA. Data yang diolah oleh peneliti bersumber 



dari portofolio anggota berdasarkan profit yang didapat dan modal 

yang dimiliki oleh responden KSPM UNILA.   

b) Data eksternal: data sekunder yang pada umumnya disusun oleh 

suatu entitas selain penliti dari organisasi yang bersangkutan.
73

Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang bersifat 

eksternal yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peneltian terdahulu, 

dan Al-qur‟an. 

 

I. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan di teliti (bahan penelitian). 

keseluruhan subjek penelitian.
74

 Objek atau nilai disebut unit analaisis atau 

elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, 

rumah tangga, dan tanah pertanian. 

Berbagai informasi dari populasi dapat dikumpulkan dengan dua cara yaitu 

informasi dihitung dari setiap populasi atau dinamakan dengan complete 

enumeretion. Dapat juga dilakukan hanya pada bagian unit polupasi saja, dalam 

hal ini informasi hanya dihimpun dari sempel yang dinyakini dapat 

merepresentasikan populasi. Teknik ini dinamakan dengan semple  enumeretion. 
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Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dalam penelitian sempel kepada 

populasi maka persyaratn utama yang harus diperhatikan adalah bahwa sempel 

yang ditetapkan dapat merepresentasikan populasi.
75

 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel dari anggota yang 

terdapat dalam KSPM (Kelompok Sekolah Pasar Modal) UNILA yang sudah 

melakukan transaksi saham, dimana dalam suatu organisasi tersebut terdapat 100 

Anggota.  

J. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.
76

 Karena 

digunakan untuk mewakili populasi yang diteliti, sempel cenderung digunakan 

untuk riset yang berusaha menyimpulkan generalisasi dari hasil temuanya. Riset-

riset kuantitatif seperti misalnya survei, cenderung melibatkan jumlah responden 

yang banyak supaya hasil risetnya dapat dipandang mewakili seluruh populasi. 

Alasan-alasan dalam pemilihan sempel: 

1. Kendala sumber daya baik waktu, dana, maupun sumber daya lainnya. 

Penggunaan sempel akan dapat menghemat sumber daya untuk 

menghasilkan penelitian yang lebih dapat dipercaya dari pada sensus. 
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2. Ketepatan, dengan pemilihan desain sempel yang baik, penelitian akan 

memperoleh data yang akurat, dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. 

3. Pengukuran destruktif (merusak), biasanya digunakan untuk menguji sesuatu 

yang bersifat destruktif sehingga sempel tidak digunakan lagi. 

 

Dalam penelitian ini peneliti mennggunakan teknik sampling purposive. 

Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.
77

 Dimana dalam penelitian ini mempertimbangkan orang-orang atau 

responden yang memiliki pengetahuan tentang transaksi saham di dalam pasar 

modal. Dalam menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini didasarkan pada 

perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dalam buku V. Wiratna Sujarweni, 

sebagai berikut:
78

 

  
 

        
 

Keterangan: 

n  :   Ukuran Sampel 

N :   Ukuran Populasi yaitu 100 mahasiswa 

e : Prosentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih diinginkan, sebanyak 10% 
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       Berdasarkan  rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini dengan data yang diperoleh dari database tahun 2016/2017 adalah 

sebagai berikut: 

 

 

  
   

              
                 

   

               
 

=  
   

              
           =       

    

   
 

=  
   

 
       =    50 

       Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini ialah 50 mahasiswa 

yang dijadikan sebagai responden. 

 

K. Metode Pengumpulan Data 

Dalam  penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data 

diantaranya: 

1. Observasi 

Kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap 

kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, 

sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 

tersebut. 



 

2. Interview ( wawancara)  

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. Dalam penelitian 

ini menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
79

 

 

3. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
80

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe 

angket pilihan. Tipe angket pilihan yaitu angket yang harus dijawab oleh 

responden dengan cara tinggal memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia. 

Jumlah alternatif jawaban minimal 2 (dua) dan maksimal 5 (lima), dengan 

maksud supaya tidak menjemukan responden.
81
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Adapun skala yang dipakai adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial.
82

 Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu 

dapat diberi skor: 

 

 

a. Sangat setuju (SS) diberi skor 5; 

b. Setuju (S) diberi skor 4; 

c. Ragu-Ragu (RR) diberi skor 3; 

d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2; 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1; 

 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan dokumen.  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk 

tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

bebentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbrntuk gambar, misalnya 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang bebentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film dan lain-lain.
83
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L. Pengolahan Data 

Peneliti menggunakan beberapa pengolahan data dalam kegiatan 

penelitianya diantarnya: 

1. Editing 

Editing adalah suatu kegiatan pengolahan data dengan memeriksa daftar 

pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada 

editing adalah mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar 

peratnyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.
84

   

 Dengan demikian ketika data dalam penelitian ini telah diambil, maka akan 

melewati proses editing guna mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada.  

 

2. Koding 

Yang dimaksud dengan koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban 

dari responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan 

cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.
85

 

 Ada tiga macam langkah di dalam melakukan koding yaitu: 

a. Menentukan kategori yang akan digunakan . 
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b. Mengalokasikan jawaban-jawaban responden pada kategori-kategori 

tersebut. 

c. Tabulasi, Pekerjaan tabulasi adalah pekerjaan mebuat tabel. Jawaban-

jawaban yang sudah diberi kode kategori jawaban kemudian dimasukan 

kedalam tabel. 

 

 

 

M. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Dimana pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-

masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan 

penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun 

prosedur. Dan tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis atau 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status subjek yang diteliti.
86

 

Untuk menguji hipotesis yang ada maka penulis menggunakan 4 alat uji yaitu 

validitas, reabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi liner berganda. 

 

1. Uji Validitas 
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  Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai faliditas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah.
87

 Uji validitas menggunakan rumus Product Moment 

dengan uraian sebagai berikut: 

R= 
 ∑    ∑   ∑  

√   ∑    ∑  
  
   ∑ 

 
  ∑ 

 
 
 

Keterangan : 

R: koefisien validitas item yang dicari 

X: skor responden untuk setiap item  

Caranya dengan mengkolerasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Jika 

korelasi faktor positif dan besarnya 0,3 keatas dapat dianggap sebagai kontruksi 

kuat atau instrumen memiliki validitas baik. 
88

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius  mengarahkan responden 

untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.  
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3. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-

asumsi klasik statistik, baik itu multikoliniearitas, autokorelasi, dan 

heroskedastisitas.
89

         

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menegtahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat variabel penganggu atau residual yang 

memiliki distribusi normal dalam model regresi. 

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas data yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji kolmogorov smirnov satu arah. Pengambilan 

kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi 

normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika 

signifikannya >0,05 maka berdistribusi normal dan sebaliknya jika 

signifikan <0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. Untuk 

melihat data berdistribusi secara normal atau tidak, dapat dilihat pada 

grafik normal Q-Q plot. 
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b. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel 

independen lain dalam satu model. Kemiripan antarvariabel 

independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi 

yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel 

independen lain. Selain itu, deteksi terhadap  multikolinieritas juga 

bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan 

kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Detekti multikolinearitas pada suatu model dapat dilihat dari beberapa 

hal, antara lain:
90

 

1) Jika nilai Variance Infation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan 

nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan 

terbebas dari multikolinearitas VIF = 1 Tolerance, jika FIV = 10 

maka tolerance = 1/10 = 0,1. Semakin tinggi VIF maka semakin 

rendah Tolerance.   

2) Jika nilai koefisien determinan, baik dilihat dari R
2
 maupun R-

square diatas 0,60 namun tidak ada variabel independen yang 
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berpengaaruh terhdap variabel dependen, maka diterngarai model 

terkena multikolinearitas.  

 

c.   Autokorelasi  

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (et) pada periode 

tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya (et-1). 

Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan data time series 

dengan n-sampel adalah periode waktu. Sedangkan untuk sampel data 

crossection dengan n-sampel item seperti perusahaan, orang, wilayah, 

dan lain sebagainya jarang terjadi, karena variabel pengganggu item 

sampel yang satu berbeda dengan yang lain.
91

 

 

d.  Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menguji terjadinya variance residual suatu periode 

pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran 

hubungan antara nilai yang diprediksi dengan studentized delet 

residual nilai tersebut. model regresi yang baik adalah model regresi 

yang memiliki persamaan variance residual suatu periode pengamatan 

dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara 
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nilai tersebut sehingga dapat dikatakan model tersebut 

heteroskedastisitas.  

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model 

dapat dilihat dari pola gambar catterplot model tersebut. analisis pada 

gambar scatterplot yang menyatakan model regresi linier berganda 

tidak terdapat heteroskedastisitas jika:
92

 

1) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitr agka 0. 

2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. 

3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar 

kembali 

4) Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola. 

 

4. Regresi Liner Berganda 

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat diformulasikan 

sebagai berikut 

 Y= a+b1X1+b2 X2 

 Dimana  : 

Y    = Keputusan membeli saham 
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X1   = Analisis teknikal MACD 

X2   = Analisis teknikal MA 

b1    = Koefisien analisis teknikal MACD 

b2    = Koefisen analisis teknikal MA 

a     = Konstanta 

Regresi linear berganda berguna untuk menunjukkan besarnya pengaruh 

beberapa variabel bebas terhadap variabel tidak bebas.  

Dalam melakukan analisis data menggunakan perhitungan statistik dapat 

disebut signikan secara statistik apabila nilai uji berada dalam daerah kritis 

(daerah dimana H0 ditolak). Sebalikanya disebut tidak signifikan bila nilai uji 

statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.
93

 

Analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS 16, berikut 

langkah-langkah dalam pengujian hipotesis: 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi umumnya digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. 

b. Uji signifikan Simultan( uji statistik F) 

Uji F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
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terhadap variabel terikat. Hipotesis nol H0 yang hendak diuji adalah 

apakah semua parameter dalam model sama dengan nol. 

c. Uji signifikan Individual (Uji statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat. Hipotesis nol H0 yang hendak diuji adalah apakah suatu 

parameter b i (nilai sebenarnya) sama dengan nol. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kelompok Studi Pasar Modal ( KSPM) UNILA 

a. Sejarah KSPM UNILA 

KSPM atau Kelompok Studi Pasar Modal merupakan suatu kelompok studi 

yang berkecimpung dalam bidang pasar modal yang berusaha meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan tentang pasar modal serta instrumen-instrumenya 

bagi anggota KSPM dan mahasiswa FEB pada khususnya serta pada seluruh 

mahasiswa Universitas Lampung dan masyarakat sekitar Lampung pada 

umumnya. 

Melihat peluang dan prospek pasar modal Indonesia yang sangat dinamis 

baik dalam penyediaan lapangan pekerjaan, dan science of education yang 

menarik, serta masih kurangnya sosialisasi pasar modal pada mahasiswa baik 

dilihat dari kegiatan dan mata kuliah pendukung yang ada, maka kami merasa 

perlu untuk menyediakan suatu wadah internal kampus yang menyediakan 

fasilitas edukasi dan informasi pasar modal yang dibutuhkan guna mendukung 

tujuan kami“Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional yang memiliki 

integritas keilmuan yang tinggi didalam pengembangan keilmuan Profesi, dan 

pengaplikasiannya”. 



 Dengan semangat yang gigih dan usaha yang terus-menerus dalam upaya 

mencari titik temu akan manfaat dan keinginan-keinginan dari berbagai pihak 

demi tercapainya keinginan terbentuknya lembaga kemahasiswaan yang baik 

dan bermanfaat maka dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada tanggal 

27 September 2000 telah berdiri sebuah lembaga keilmuan yang berorientasi 

dunia pasar modal dengan nama Kelompok Studi Pasar Modal. Kami 

menyadari bahwa sebagai lembaga baru kami masih merasa perlu untuk belajar 

dan menyesuaikan diri terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

serta lingkungan organisasi baik secara internal maupun eksternal 

organisasi.Berbagai kegiatan telah kami laksanakan sebagai launching awal 

didalam mensosialisasikan pasar modal dan program kerja organisasi 

dilingkungan kampus Universitas Lampung.
94

 

Dengan semangat baru kami senantiasa berupaya untuk menciptakan iklim 

organisasi yang kondusif  dalam rangka menyediakan informasi sebagai sarana 

bagi mahasiswa didalam perkuliahan dan menumbuhkembangkan sumbar daya 

manusia yang profesional dan tangguh bersaing di masa yang akan datang. 

b. Visi dan Misi KSPM UNILA 

Visi : 

Terwujudnya generasi KSPM yang professional, berintelektual, dan memiliki 

karakter di bidang pasar modal. 

Misi : 
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1) Membangun komitmen dan kesadaran anggota dalam berorganisasi di 

KSPM 

2) Mengembangkan wawasan anggota dalam bidang pasar modal 

3) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kekeluargaan 

4) Meningkatkan kreatifitas anggota 

5) Menjadikan KSPM sebagai pusat informasi pasar modal di Universitas 

Lampung. 

c. Tujuan KSPM UNILA : 

 
1) Sebagai pusat kegiatan mahasiswa dalam rangka peningkatan sumber daya 

anggota KSPM FEB UNILA di bidang pasar modal. 

2) Memasyarakatkan pasar modal. 

3) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus dan anggota KSPM 

FEB UNILA dalam berinvestasi secara sehat. 

d. Struktur Pengurus KSPM UNILA 

Tabel 4.1 

Struktur Pengurus KSPM UNILA 

 

Ketua Umum Sekretaris Umum Bendahara Umum 

Muhammad Ardiyanto Septika Sari Ekasetya Ningrum 

Kepala Bidang I Sekretaris Bidang I Kepala Bidang II 

Hardman Strya Bima Pratama Putra Wuri Astuti Hanafi 

Sekretaris Bidang II Kepala Bidang III Sekretaris Bidang III 

Felicia Monica Ikhsan Abdullah Shaula Riski Sarlita 

Kepala Biro Hub. 

Mas 

Kepala Biro Galeri 

Invest 

Kepala Biro Usaha 

Mandiri 



Arga Wijaya Hardi Desty Anggraini David Carito 

Sumber : Data primer diolah dari responden 
 

 

2. Karakteristik Responden 

Dalam penelitian ini peneliti mennggunakan teknik sampling purposive. Teknik 

sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Dimana dalam penelitian ini mempertimbangkan orang-orang atau 

responden yang memiliki pengetahuan tentang transaksi saham di dalam pasar 

modal. Dengan teknik sampling purposive peneliti menggunakan sampel sebanyak 

50 anggota KSPM.  

 

  Gambaran umum dari responden dijelaskan dalam karakteristik sebagai berikut: 

a. Karakteristik Bedasarkan Fakultas  

KSPM merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat fakultas, namun saat ini 

telah membuka bagi seluruh mahasiswa UNILA. Dapat diuraikan dalam tabel 

berikut: 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden 

 Berdasarkan Fakultas 

 

No Fakultas Jumlah  Persentase  

1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) 

43 86% 

2 Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) 

6 12% 

3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik (FISIP)  

1 2% 

Total 50 100% 

 Sumber : Data primer diolah dari responden 

 



        Dari data diatas diketahui bahwa berdasarkan fakultas anggota KSPM 

 yang dijadikan responden terdiri dari FEB sebanyak 86%, untuk FKPI 

 sebesar 12%, dan FISIP hanya 2%. FEB mendominasi karena merupakan 

 pendiri dari KSPM dan didalamnya terdapat pengurus yang aktif di 

 pasar modal. 

b. Karakteristik Berdasarkan Prodi  

Antusias mahasiswa UNILA terhadap Pasar Modal dapat terlihat dari beberapa 

mahasiwa yang tergabung dalam KSPM, yang terdiri dari beberapa prodi/ jurusan 

didalamnya, diantaranya: 

        Tabel 4.3 

       Distribusi Responden  

                  Berdasarkan Prodi / Jurusan 

 

No Jurusan Jumlah Persentase 

1 Manajemen 13 26% 

2 Akuntansi 18 36% 

3 Perpajakan 1 2% 

4 Ekonomi 
Pembangunan 

12 24% 

5 Administrasi 
Bisnis 

1 2% 

6 IPS 2 4% 

7 Pendidikan 
Ekonomi 

3 6% 

Total 50 100 

 Sumber : Data primer diolah dari responden 
 
 

       Dari data diatas yang bersumber dari responden dapat terlihat bahwa, 

 anggota dari jurusan akuntansi 36%, manjemen 26%, ekonomi 

 pembangunan 24%, pendidikan ekonomi 6%, IPS 4%, Adm. Bisnis 2%,  dan 



 perpajakan 2%. Dengan demikian anggota KSPM yang dijadikan responden 

 didominasi oleh jurusan Akuntansi, yaitu sebanyak  36%. 

c. Karakteristik Berdasarkan Modal Pada Portofolio 

Guna mengetahui keaktifan responden dipasar modal penulis mencantumkan 

karakteristik reponden dengan memiliki modal pada portofolio, dapat diuraikan 

dalam tabel berikut: 

        Tabel 4.4 

       Distribusi Responden  

      Berdasarkan Modal Pada Portofolio 

 

No Modal Pada Portofolio Jumlah Persentase 

1 
<100.000 19 38% 

2 100.000 – 1.000.000 30 60% 

3 1.000.000 – 5.000.000 1 2% 

Total 50 100% 

  Sumber : Data primer diolah dari responden 
 
 
Dari tabel diatas yang bersumber dari data yang telah didistribusikan kepada 

responden  dapat terlihat bahwa responden yang memiliki modal <100.000 sebesar 

38%, modal 100.000 – 1.000.000 sebesar 60%, dan modal 1.000.000 – 5.000.000 

sebesar 2%.  Dengan demikian anggota KSPM yang dijadikan responden rata-rata 

memiliki modal berkisar antara 100.000 - 1.000.000. 

d. Karakteristik Berdasarkan Profit dalam satu kali transaksi 

Tabel 4.5 

         Distribusi responden 

 berdasarkan profit dalam satu kali transaksi 

 

No Pofit dalam 1x transaksi Jumlah Persentase 

1 <100.000 

 

27 54% 



2 100.000 – 1.000.0000 

 

23           46% 

Total 50 100% 

              Sumber: Data primer diolah dari responden 

 

       Dari tabel diatas menunjukan bahwa 54% responden mendapatkan 

 profit  sebesar <100.000 dalam satu kali transaksi, dan 46% responden 

 mendapatkan  profit 100.000 – 1.000.000 dalam satu kali transaksi. 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa modal rata-rata responden 

 sebesar 100.000 – 1.000.000, pendapatan terbesar dari transaksi saham 

 adalah  senilai <100.000 dalam satu kali transaksi. 

 

B. Hasil Analisis  

1. Hasil Jawaban Responden 

  Hasil jawaban dari 50 responden adalah sebagai berikut:  

a. Variabel analisis teknikal MACD ( X1 )  

 

 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden 

Berdasarkan Variabel Analisis Teknikal MACD ( X1) 

 

No Pertanyaan 
SS S RR TS STS Total 

  

  F % F % F % F % F % 

1 X1.1 2 4 31 62 15 30 2 4 0 0  50  100 



2 X1.2 7 14 31 62 7 14 3 6 2 4  50  100 

3 X1.3 12 24 25 50 11 22 1 2 1 2  50  100 

4 X1.4 4 8 22 44 20 40 2 4 2 4  50  100 

5 X1.5 14 28 25 50 7 14 4 8 0 0  50  100 

6 X1.6 11 22 24 48 12 24 2 4 1 2  50  100 

7 X1.7 10 20 19 38 16 32 5 10 0 0  50  100 

8 X1.8 8 16 22 44 15 30 5 10 0 0  50  100 

9 X1.9 6 12 31 62 7 14 4 8 2 0  50  100 

10 X1.10 9 18 23 46 10 20 5 10 3 6  50  100 

Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0  
 

            Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar responden yang dipilih   

 penulis memilih jawaban setuju senilai 62 % atau dengan jumlah pemilih 

 sebanyak 31 responden, yaitu terletak pada no 1 dengan pertanyaan, 

 Anda selalu menggunakan rumus/ formula tertentu dalam meramalkan 

 harga saham, dari pertanyaan tersebut dapat diketahui bahwa 

 responden rata-rata menggunakan formula tertentu dalam meramalkan 

 harga saham. Pada poin pertanyaan no 2 responden memilih jawaban 

 setuju dengan pertnyaan, penggunaan formula/ rumus yang sistematis 

 dapat menentukan keputusan jual/beli yang akurat, dari hasil pertanyaan 

 tersebut dapat dimpulkan bahwa keputusan jual beli yang akurat  merurut 

responden di tentukan oleh rumus/ formula tertentu. Pada  pertanyaan no 9 

juga mendapat jawaban persetujuan dari respoden dengan pertanyaan, 

Trend/kecenderungan dapat meramalkan periode harga saham, dengan 

demikian dapat diketahui bahwa dalam meramalkan harga saham investor 

(responden) di tentukan oleh trend/ kecenderungan Indikator. 



 

b. Variabel Analisis Teknikal MA ( X2 ) 

Tabel  4.7                                                                             

Distribusi Jawaban Responden  

Berdasarkan Variabel Analisis Teknikal MA ( X2 ) 

 

No Pertanyaan 
SS S RR TS STS Total 

  

  F % F % F % F % F % 

1 X2.1 5 10 20 40 20 40 4 8 1 2 50  100 

2 X2.2 2 4 24 48 18 36 5 10 1 2 50  100 

3 X2.3 8 16 23 46 12 24 6 12 1 2 50  100 

4 X2.4 7 14 21 42 13 26 8 16 1 2 50  100 

5 X2.5 12 24 23 46 10 20 5 10 0 0 50  100 

6 X2.6 12 12 27 54 5 10 5 10 1 2 50  100 

7 X2.7 14 28 23 46 10 20 2 4 1 2 50  100 

8 X2.8 6 12 24 48 14 28 4 8 2 4 50  100 

9 X2.9 15 30 24 48 5 10 4 8 2 4 50  100 

10 X210 14 28 26 52 6 12 3 6 1 2 50  100 

Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 
 

         Berdasarkan tebel diatas, bersumber dari responden yang dipilih 

 penulis sebagian besar memilih jawaban setuju dengan persentase 54% 

 atau dengan jumlah pemilih sebanyak 27 responden terdapat pada nomor 6 

 dengan pertnyaan,  dalam keadaan sideway (keadaan garis datar) anda 

 tetap menyimpan saham yang anda miliki. Jawaban responden tersebut 

 dapat diambil kesimpulkan bahwa disaat garis MA dalam keadaan sideway 

 (datar) responden tetap menyimpan saham yang dimiliki dengan harapan 

 saham tersebut akan mengalami kenaikan dihari berikutnya.  



c. Variabel keputusan pembelian ( Y ) 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden  

Berdasarkan Variabel Keputusan Pembelian ( Y  ) 

 

No Pertanyaan 
SS S RR TS STS Total 

  

  F % F % F % F % F % 

1 Y.1 9 18 25 50 14 28 2 4 0 0 50 100 

2 Y.2 9 18 26 52 10 20 5 10 0 0 50 100  

3 Y.3 19 38 18 36 10 20 3 6 0 0 50 100  

4 Y.4 11 22 24 48 11 22 4 8 0 0 50 100 

5 Y.5 9 18 24 48 12 24 3 6 2 4 50 100  

6 Y.6 10 20 19 38 16 32 4 8 1 2 50 100 

7 Y.7 7 14 22 24 18 36 1 2 2 4 50 100  

8 Y.8 10 20 27 54 8 16 4 8 1 2 50  100 

9 Y.9 16 32 23 46 6 12 4 8 1 2 50  100 

10 Y.10 10 20 20 40 17 34 3 6 0 0 50  100 

Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 
 
        Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar responden yang dipilih  penulis 

memilih jawaban setuju pada pertanyaan no 8 dengan persentase  54% atau sebanyak 

27 responden, dengan pertanyaan, keputusan  pembelian bergantung pada petunjuk dari 

analisis teknikal yang tersedia.  Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata 

responden memilih  menggunakan analisis teknikal ( analisis jangka pendek ) dalam 

 menentukan keputusan pembelian saham. 

2. Analisis Data 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk menunjukan sejauh mana suatu alat ukur . 

Dalam penentuan valid atau tidaknya item digunakan, kegiatan yang harus 

dilakukan adalah dengan membandingkan rhitung dengan rtabel dimana tarif 

signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan N=50. Untuk mengetahui 

tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu uji statistik 

dengan menggunakan SPSS 16, adapun hasil outputnya dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini:  

1) Analisis teknikal MACD (X1) 



Tabel 4.9 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Analisis Teknikal MACD (X1) 

 

No R Hitung R Tabel (5%) Keterangan 

1 0,494 0,2732 Valid 

2 0,722 0,2732 Valid 

3 0,555 0,2732 Valid 

4 0,432 0,2732 Valid 

5 0,759 0,2732 Valid 

6 0,559 0,2732 Valid 

7 0,543 0,2732 Valid 

8 0,533 0,2732 Valid 

9 0,706 0,2732 Valid 

10 0,763 0,2732 Valid 

          Sumber: Data primer diolah SPSS 16.0 

 

Berdasarkan data validitas diatas terlihat seluruh pertanyaan dalam 

variabel X1 menunjukan hasil perhitungan yang valid karena seluruh hasil r-

hitung  lebih besar dari r-tabel 

 

2) Analisis teknikal MA (X2) 

Tabel 4.10 

Ringkasan Hasil Uji Validitas Analisis Teknikal MA (X2) 

 

No R Hitung 

 

R Tabel Keterangan 

1 0,519 

 

0,2732 Valid 

2 0,681 

 

0,2732 Valid 

3 0,690 

 

0,2732 Valid 

4 0,730 

 

0,2732 Valid 

5 0,712 

 

0,2732 Valid 

6 0,782 0,2732 Valid 



 

7 0,533 0,2732 Valid 

 

 

8 0,748 

 

0,2732 Valid 

9 0,729 

 

0,2732 Valid 

10 0,552 

 

0,2732 Valid 

                      Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 

 

Berdasarkan data validitas diatas terlihat seluruh pertanyaan dalam 

variabel X2 menunjukan hasil perhitungan yang valid karena seluruh hasil r-

hitung  lebih besar dari r-tabel atau  

  

3) Keputusan Pembelian (Y) 

 

Tabel 4.11 

Ringakasan Hasil Uji Validitas Keputusan Pembelian (Y) 

 

No R Hitung 

 

R Tabel (5%) Keterangan 

1 0,601 0,2732 

 

Valid 

2 0,810 0,2732 

 

Valid 

3 0,635 0,2732 

 

Valid 

4 0,469 0,2732 

 

Valid 

5 0,719 0,2732 

 

Valid 

6 0,700 0,2732 

 

Valid 

7 0,494 0,2732 

 

Valid 



8 0,628 0,2732 

 

Valid 

9 0,750 0,2732 

 

Valid 

10 0,557 0,2732 

 

Valid 

                      Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 

 

Berdasarkan data validitas diatas terlihat seluruh pertanyaan dalam 

variabel Y menunjukan hasil perhitungan yang valid karena seluruh hasil r-

hitung  lebih besar dari r-tabel 

 

b. Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reabilitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha  dengan kriteria bahwa tingkat alpa 

dihitung lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach’s sebesar 0,60 maka data 

yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Adapun pengukuran 

tingkat alpha dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Adapun hasil 

dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS 16 dibawah ini: 

 

 

Tabel 4.12 

Ringkasan Uji Reliabilitas 

 

No Variabel 
Cronbach 

Alpa 

Cronbach Alfa 

yang 

diisyaratkan 

Keterangan 

1 Analisis 

Teknikal 

MACD 

0,789 > 60% Reliabel 

2 Analisis 

Teknikal 

MA 

0,862 > 60% Reliabel 

3 Keputusa

Pembelian  

0,845 > 60% Reliabel 

                  Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 



 

         Dari data diatas menunjukan hasil uji reliabilitas masing-masing 

 variabel lebih besar dari nilai Cronbach Alfa >60%. Dengan demikian 

 dapat disimpulkan bahwa masing-masing data variabel  dalam penelitian 

 ini memiliki reliabilitas yang baik.  

 

c. Uji Asumsi Klasik 

      Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik harus dipenuhi pada 

analisis berganda dalam hal ini penulis mengambil system penglohan datanya 

menggunakan SPSS 16 untuk mengelola data. Hal ini juga merupakan salah satu 

keilmuan yang diperoleh penulis dalam perkuliahan. Adapun uji asumsi 

klasiknya sebagai berikut: 

 

1)  Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi secara 

normal atau tidaknya. Untuk itu data yang telah ada sebenarnya harus memenuhi 

persyaratan normalitas, alat uji yang digunakan adalah uji one sampling 

kolmogrov-smirnov. Data dinyatakan terdistribusi normal jika nilai signifikannya 

lebih besar dari 0,05. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas  dengan 

kolmogrov-smirnov terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan 

dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.13 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 50 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 2.56793740 

Most Extreme Differences Absolute .110 

Positive .110 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .774 



Asymp. Sig. (2-tailed) .586 

a. Test distribution is Normal.  

  

                  Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 

 

 Berdasarkan data diatas yang menunjukan hasil uji normalitas dengan 

metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, menunjukan hasil nilai 

Unstandardized Residual dari variabel independen dan variabel dependen 

dengan jumlah N =50 adalah sebesar 0,586 yang berarti data dalam penelitian 

ini terdistribusi secara normal karena nilai resdidual lebih besar dari nilai 0,05 

atau 0,586 > 0,05. Sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis. 

 

2) Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan dengan menganalisis matrik korelasi variabel-

variabel bebas yang akan digunakan dalam persamaan regresi. Jika antar 

variabel bebas ada korelasi yang tinggi, maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinearitas yaitu dengan melihat tolerance value dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Jika variance Inflation Faktor (VIF) yang dihasilkan diantara 1-10 

dan nilai Tolerance ≥ 0.10 maka tidak terjadi multikolenieritas. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.14 

Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.797 2.698   1.778 .082   

Analisis Tek. 

MACD 
.183 .117 .165 1.570 .123 .374 2.674 



Analisis Tek. 

MA 
.709 .098 .762 7.267 .000 .374 2.674 

a. Dependent Variable: 

KeputusanPembelian 

     

                 Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hasil dari nilai Variance 

Inflation Faktor (VIF) adalah sebesar 2,674 dan nilai tolerance yang 

dihasilkan adalah sebesar 0,374, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi multikolenieritas antar variabel dalam persamaan regresi, 

karena nilai dari VIF diantara 1-10 dan nilai tolerance > 0,10. Dengan 

tidak terjadinya multikolinearitas maka persamaan regresi ini layak digunakan 

dalam penelitian. 

3) Autokolerasi 

 Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan 

variabel sebelumnya. Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan nilai 

Durbin Witson dengan kriteria jika: 

a) Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

b) Angka D-W diantara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c) Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

Tabel 4.15 

Uji Autokolerasi 

 

Model Summary
b
 



Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .898
a
 .807 .798 2.622 1.666 

a. Predictors: (Constant), INDIKATOR_MA, INDIKATOR_MACD 

b. Dependent Variable: KeputusanPembelian  

                         Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai dari Durbin-Watson (D-

W) sebesar 1,666. Maka dari hasil D-W tersebut dapat dianalisis bahwa 

tidak terjadi autokolerasi karena nilai D-W diantara -2 dan +2. 

4) Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengematan 

kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisit atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara memprediksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan 

pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-

titik data menyebar diatas dan dibawah atau angka 0, titik titik data yang dapat 

mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data yang 

tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan 

melebar kembali, hasil penyebaran titik-titik data tidak berpola. Hasil uji 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.16  

Uji Heteroskedastisitas 



 
        Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 

 

Dari grafik scatterplots terlihat bahwa titik-titk menyebar secara acak serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterkedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi layak dipakai untuk memprediksi keputusan pembelian 

berdasarkan masukan  variabel independen analisis teknikal MACD dan analisis 

teknikal MA. 

 

d. Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.17 

Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.797 2.698   1.778 .082   

Analisis Tek. 

MACD 
.183 .117 .165 1.570 .123 .374 2.674 

Analisis Tek. 

MA 
.709 .098 .762 7.267 .000 .374 2.674 

a. Dependent Variable: KeputusanPembelian      

 

Persamaan regresi linear berganda yang didapatkan dari hasil perhitungan 

dengan SPSS16.0 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

Y  = a + b1X1 + b2X2 

  = 4.797+ 0,183 + 0,709 

 Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, dapat disimpulkan 

bahwa: 

a) Konstanta sebesar 4,797 yang menunjukkan besaran keputusan pembelian 

saham sebesar 4,797 apabila variabel analisis teknikal MACD dan analisis 

teknikal MA adalah nol (X=0). 

b) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel analisis 

teknikal MACD (X1) mempunyai  nilai 0.183 yang berarti bahwa apabila 

analsisi teknikal MACD mengalami peningkatan 1% maka keputusan 

pembelian akan meningkat sebesar 18,3% dengan asumsi variabel 

independen yang lain konstan. 

c) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel analisis 

teknikal MA (X2) mempunyai  nilai 0,709 yang berarti bahwa apabila 

analisis teknikal MA mengalami peningkatan 1% maka keputusan 

pembelian akan meningkat sebesar 70,9% dengan asumsi variabel 

independen yang lain konstan. 

 

Analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS 16, berikut 

langkah-langkah dalam pengujian hipotesis: 

 

 

1) Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi umumnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. 

Tabel 4.18 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 



Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .898
a
 .807 .798 2.622 1.666 

a. Predictors: (Constant), analisis tek._MACD, analisis tek._MA 

b. Dependent Variable: KeputusanPembelian 

 

Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 

     Dari tampilan output SPSS model summary diatas besarnya Adjusted R 

Square adalah 0,789. Hal ini berarti variabel X1 (analisis teknikal MACD) dan 

variabel X2 (analisis teknikal MA) mempengaruhi variabel Y (Keputusan 

pembelian) sebesar 0,798 atau 80% dan sisanya 20% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukan kedalam model.  

 

2) Uji Signifikansi Simulatan ( Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen.  

Tabel 4.19 

Uji Signifikansi Simulatan ( Uji F) 

 

ANOVA
b
 

Df Mean Square F Sig. 

2 673.930 98.027 .000
a
 

47 6.875   

49    

a. Predictors: (Constant), analisis tek._MACD, analisis tek._MA 

b. Dependent Variable: KeputusanPembelian 

      Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh nilai F sebesar 98,027 dan nilai 

signifikasi sebesar 0,000
a.
, lebih kecil dari nilai signifikasi 0,05. Berarti 



dalam penelitian ini mendapat hasil H0 ditolak dan H1 diterima. Maka 

dapat disimpulkan bahwa Analisis teknikal MACD dan analisis teknikal 

MA berpengaruh terhadap keputusan pembelian saham secara simultan 

 

3) Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

statistic independen secara individual dalam menerangkan variasi statistic 

dependen. Berikut ini merupakan statistic hasil uji statistic t. 

 

 

Tabel 4.20 

Uji t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.797 2.698   1.778 .082   

Analisis tek. 

MACD 
.183 .117 .165 1.570 .123 .374 2.674 

Analisis tek. 

MA 
.709 .098 .762 7.267 .000 .374 2.674 

a. Dependent Variable: 

KeputusanPembelian 

     

                 Sumber : Data primer diolah SPSS 16.0 

Berdasarkan tabel diatas, dari kedua variabel independen yang dimasukkan 

kedalam model regresi. Dengan demikian  untuk variabel analisis teknikal 

MACD dapat dilihat bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, karena variabel analisis 

teknikal MACD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 



pembelian, dengan nilai signifikansi sebesar 0,123 berarti lebih besar dari nilai 

signifikasinya 0,05, dan nilai t hitungnya sebesar 1,570 berarti lebih kecil dari 

nilai t tabel 2,013 atau t hitung < ttabel. Sedangkan untuk variabel analisis teknikal 

MA menunjukan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, karena  variabel analisis 

teknikal MA berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian hal 

ini dilihat dari signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat 

signifikasi yang digunakan  yaitu 0,05. Dapat dilihat juga dari nilai t hitung 

sebesar 7,267 berarti lebih besar dari nilai t tabelnya 2,013 atau t hitung > t tabel.  

C. Pembahasan  

1. Pengaruh Analisis Teknikal MACD dan Analisis Teknikal MA Terhadap 

Keputusan Pembelian Saham Investor KSPM UNILA 

 

Analisis teknikal MACD dan analisis teknikal MA merupakan dua analisis 

yang umumnya digunakan secara bersamaan oleh para trader, karena kedua 

indikator ini memiliki keterkaitan dalam fungsi dan proses analisisnya. Analisis 

teknikal MACD berfungsi untuk mengawal pergerakan harga, memprediksi arah 

pergerakan harga, dan alat bantu untuk menilai tren yang sedang berlangsung sesuai 

dengan perhitungan dari kedua periode yang ditentukan. Sedangkan analisis teknikal 

MA memiliki fungsi sebagai penentu tren (kecenderungan), sebagai penentu support 

(titik harga terendah) dan  dan penentu resistance (titik harga tertinggi). Dalam 

analisisnya ketika garis MA menunjukan tren naik maka MACD akan mengikuti 

tren kenaikan dan ketika garis MA menunjukan tren turun maka MACD 

menunjukan tren penurunan.  Keputusan pembelian terjadi ketika kedua alat ini telah 



menunjukan sinyal pembelian. Menurut R.H Liembono keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh garis MACD, ketika garis MACD telah menembus garis Signal 

Line, sedangkan untuk keputusan pembelian dipengaruhi oleh MA, ketika harga 

turun pada kisaran garis MA 50 dan kembali memantul dalam keadaan naik.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji R menunjukan variabel analisis teknikal 

MACD dan variabel analisis teknikal MA Memiliki pengaruh terhadap variabel 

keputusan pembelian saham sebesar 0,789 atau sebesar 80% dan sisanya 20% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam model.  

Untuk melihat pengaruh signifikasi dari kedua variabel X1 (analisis teknikal 

MACD) dan X2 (analisis teknikal MA) dalam mempengaruhi variabel Y (keputusan 

pembelian saham) digunakan uji F dan uji T. Berdasarkan hasil uji F menunjukan 

hasil nilai F sebesar 98,027 dan nilai signifikasi sebesar 0,000, lebih kecil dari nilai 

signifikasi 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel X1 (analisis teknikal 

MACD) dan variabel X2 (analisis teknikal MA) secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel Y (keputusan pembelian saham). Sedangkan berdasarkan 

hasil Uji T, variable X1 (analisis teknikal MACD) memiliki nilai signifikasi sebesar 

0,123, lebih besar dari nilai signifikasi yang digunakan 0,05 dan variabel X2 

memiliki nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikasi yang 

digunakan 0,05. Dengan demikian varibel XI (analisis teknikal MACD) tidak 

berpengaruh secara signifikan karena nilai signifikasi lebih besar dari nilai 

signifikan yang digunakan dan variabel X2 (analisis teknikal MA) berpengaruh 

secara signifikan karena nilai signifikasi lebih kecil dari nilai signifikasi yang 

digunakan.  



Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka yang sesuai dengan teori R.H 

Liembono adalah analisis teknikal MA, yaitu keputusan pembelian dipengaruhi oleh 

analisis teknikal MA,  ketika harga turun pada kisaran garis MA 50 dan kembali 

memantul dalam keadaan naik. Sedangkan analisis teknikal MACD tidak sesuai 

dengan teorinya karena analisis teknikal MACD tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian saham. Dalam menentukan keputusan pembelian saham 

KSPM UNILA telah melewati beberapa tahap diantaranya: tahap pengenalan 

kebutuhan, dibuktikan dengan memilih kebutuhan untuk menjadi trader atau 

investor jangka pendek, tahap pencarian informasi, dibuktikan dengan mencari 

informasi tentang keputusan pembelian saham menggunakan analisis teknikal 

MACD dan analisis teknikal MA, tahap evaluasi alternatif, dibuktikan dengan 

melakukan evaluasi alterntif apabila analisis teknikal MACD dan analisis MA gagal 

dalam memberikan informasi keputusan maka menggunakan altenatif Volume 

transaksi. Berdasarkan penelitian penulis analisis teknikal MACD tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian karena kurangnya pengetahuan para investor yang 

terdapat di KSPM unila dalam menentukan keputusan pembelian saham dengan 

menggunakan analisis teknikal MACD.   

 

 

 

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Keputusan Pembelian Saham  Investor 

KSPM UNILA.  

 



Keputusan pembelian dalam islam disebut dengan istilah Khiyar, yang artinya 

mencari yang terbaik diantara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan jual-

beli. mencari yang terbaik diantara dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkan 

jual-beli. Tujuan dari khiyar itu sendiri adalah untuk yang mengelakan  jual beli 

tidak merugikan sebelah pihak. Karena dalam jual beli apabila khiyar diterapkan 

dengan benar maka tidak akan merugikan kedua belah pihak dalam bertransaksi. 

Adapun khiyar  dalam jual beli di dalam pandangan islam ditekankan untuk 

memperhatikan perintah dan larangan yang telah ditetapkan.  

 

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang telah melarang adanya jual beli yang 

bersifat ketidakjelasan seperti dalam hadits berikut: 

 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعْن بَْيعِ انََهى َرُسىُل َّللاه ْلَحَصاِة َوَعْن َبْيِع َصلهى َّللاه

)روه إلمسلم(َ اْلغَر  

 

Artinya : 

Rasulullah shalallahu „alaihiwasallam melarang jual beli ghasah (dengan melempar 

batu) dan jual beli gharar (ketidak jelasan). (HR.Muslim) 

 

Kemudian dalam Fatwa MUI No 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam 

Mekanisme perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek. 

Seorang investor dalam menentukan keputusan pembelian saham diharuskan 



untuk menghindari tindakan spekulasi dan tindakan riba. Larangan spekulasi 

dijelaskan dalam ayat berikut:  

 

                      

              

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan. ( Al-Maidah,90) 

 

Berdasarkan dalil diatas menerangkan adanya larangan melakukan perjudian 

dan mengundi nasib dengan anak panah, dalam kedua tindakan tersebut terdapat 

tindakan spekulasi yang merupakan untung-untungan dalam bertindak. Tindakan 

spekulasi dalam saham adalah mengambil keputusan beli atau jual hanya dengan 

melihat pergerakan harga terakhir tanpa melakukan analisa yang mencukupi 

terlebih dahulu tentang saham yang diminati 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap anggota KSPM UNILA mereka 

menyatakan telah menggunakan analisis terlebih dahulu sebelum melakukan 



pembelian. Terbukti dalam item pertanyaan no 1 yang mendapatkan tanggapan 

sebanyak 31 responden menjawab setuju dari total 50 responden, dengan 

pertanyaan “anda selalu menggunakan rumus/formula tertentu dalam meramalkan 

harga saham perusahaan”. Dengan demikian responden pada penelitian ini telah 

sesuai dengan aturan islam karena tidak melakukan spekulasi dalam jual beli saham 

yaitu dengan menggunakan analis/formula khusus sebelum mengambil keputusan. 

Selain itu islam juga mengatur adanya tindakan riba dalam kegiatan muamalah, 

sebagaimana diatur dalam Qs.Al-Baqarah, ayat 275, sebagai berikut: 

                 

                     

       ........     

 

Artinya:  

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....( Al-Baqarah,275)95 

 

 

Bersumber dari penjelasan ayat diatas alquran melarang untuk melakukan 

perbuatan riba dalam jual beli karena hanya akan merugikan diri sendiri. Dengan 

adanya khiyar dalam jual beli maka seseorang ditekankan untuk dapat 

meninggalkan jual beli riba dalam proses transaksinya.  Larangan riba yang 

dimaksud oleh fatwa MUI No 80 ialah peminjaman dana dari sekuritas dalam 

bentuk margin trading karena didalam pelaksanaan pinjaman tersebut terdapat 

bunga yang harus dibayarkan jika peminjam tidak mengembalikan dananya 

dalam waktu yang telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada KSPM 

UNILA rata-rata responden belum bisa meninggalkan transaksi riba, terbukti 

dari jawaban 7 responden dari total 10 responden dalam wawancara mereka 

menjawab berminat untuk meminjam dana dari sekuritas dengan item 

pertanyaan “apakah anda berminat meminjam dana dari sekuritas”. Dan juga 

berminat pula untuk membeli saham yang menerapkan sistem riba,  dengan item 

pertanyaan “apakah anda berminat membeli saham sektor perbankan” mereka 

memberi alasan yang terpenting bisa mendatangkan keuntungan dalam proses 

transaksinya. Dengan demikian rata-rata responden pada KSPM UNILA belum 

sesuai dengan aturan ekonomi islam dalam hal melakukan larangan riba. Karena 

                                                           
 

95
 Departemen Agama RI , Alquran dan Terjemah, (Surabaya:Fajar Mulia,2009), h.47 



masih berminat untuk meminjam dana dari sekuritas berbentuk margin trading 

dan membeli saham sektor perbankan yang sudah jelas menerapkan sistem riba.  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Analisis 

teknikal MACD dan Analisis teknikal MA Terhadap Keputusan Pembelian 

Saham Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kelompok Studi Pasar 

Modal UNILA)” adalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh analisis teknikal MACD dan analisis 

teknikal MA terhadap keputusan pembelian saham investor KSPM 

UNILA 

Berdasarkan hasil perhitungan uji R menunjukan variabel X1(analisis 

teknikal MACD) dan variabel X2 (Analisis teknikal MA) Memiliki 

pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian saham sebesar 0,789 

atau sebesar 80% dan sisanya 20% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukan kedalam model. Berdasarkan hasil uji F menunjukan 

hasil nilai F sebesar 98,027 dan nilai signifikasi sebesar 0,000, lebih kecil 

dari nilai signifikasi 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel X1 

(analisis teknikal MACD) dan variabel X2 (analisis teknikal MA) secara 



bersama-sama mempengaruhi variabel Y (keputusan pembelian saham). 

Sedangkan berdasarkan hasil Uji T, variabel X1 (analisis teknikal 

MACD) memiliki nilai signifikasi sebesar 0,123, lebih besar dari nilai 

signifikasi yang digunakan 0,05 dan variabel X2 memiliki nilai signifikasi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikasi yang digunakan 0,05. 

Dengan demikian varibel XI (analisis teknikal MACD) tidak berpengaruh 

secara signifikan karena nilai signifikasi lebih besar dari nilai signifikan 

yang digunakan dan variabel X2 (analisis teknikal MA) berpengaruh 

secara signifikan karena nilai signifikasi lebih kecil dari nilai signifikasi 

yang digunakan. Berdasarkan penelitian penulis analisis teknikal MACD 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena kurangnya 

pengetahuan para investor yang terdapat di KSPM unila dalam 

menentukan keputusan pembelian saham dengan menggunakan analisis 

teknikal MACD 

2. Pandangan ekonomi islam terhadap keputusan pembelian saham 

investor KSPM UNILA 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investor pada KSPM 

UNILA belum sesuai dengan perspesktif ekonomi islam karena masih 

memiliki minat untuk meminjam dana dari sekuritas dan berminat pula 

membeli saham disektor perbankan, kedua hal ini sudah jelas dilarang 

oleh ekonomi islam khususnya didalam fatwa MUI no 80 tentang 



Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat 

Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. 

 

 

B. SARAN 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran 

kepada : 

1. Akademisi  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan para akademisi mengkaji 

lebih dalam tentang analisis teknikal MACD dan analisis teknikal MA 

secara teoritis, tentang petunjuk keputusan pembelian dan penjualan, 

keputusan pembelian terjadi ketika harga mengalami kenaikan dan 

didukung oleh MACD dan MA berada diarea positif (garis MACD 

memotong garis signal dalam kondisi naik), dan keputusan penjualan 

terjadi ketika harga mengalami penurunan didukung oleh MACD dan 

MA berada diarea negatif (garis MACD memotong garis signal dalam 

kondisi turun).  

 

2. Kelompok Sekolah Pasar Modal (KSPM) UNILA  

Dengan adanya penelitian ini diharapkan KSPM UNILA lebih 

mendalami penggunaan analisis teknikal MACD dan analisis teknikal 

MA karena apabila ingin menjadi trader yang baik maka harus 



memahami secara detail bagaimana pergerakan harga saham 

perusahaan dan memahami cara menggunakan analisis teknikal yang 

tersedia supaya dapat mendapatkan keakuratan dari petunjuk analisis 

teknikal yang digunakan.  

 

 


