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 Abstract 

This research aimed to predict stock profit gain by using simple moving average technical 
analysis method. In specific, this research proved that (1) simple moving average 
technical analysis was capable to produce profit in stock trading, (2) candlestick graph 
was used in observation.  

Population in this research involved stoks that were active in the Indonesian Stock 
Exchange up to 2010.  Purposive sampling method was used in sample recruitment 
Sample involved three bluecheap stocks. secondary data of the stocks were taken from 
daily price published by www.bursa investasi.com. Simple moving average observation 
was conducted through  the used of  Metastock software and E Trading. Period used in 
this research was from March 2010 to May 2010  

This research contributed empirical evidences that simple moving averages technical 
analysis was capable to predict profits in stock trading by using candlestick graph  

Kata kunci : simple moving average, candlestick, bluecheap 

 
I. PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah  
 

Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk 

membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu 

usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara 

menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. 

Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan modal dan 

akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan / emiten. Dengan demikian 

pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan 

pembangunan nasional pada umumnya dan emiten pada khususnya di luar 
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sumber-sumber yang umum dikenal, seperti tabungan pemerintah, tabungan 

masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar negeri. 

Sementara itu, bagi kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dana 

dan berminat untuk melakukan investasi, hadirnya lembaga pasar modal di 

Indonesia menambah deretan alternatif untuk menanamkan dananya. Banyak 

jenis surat berharga (securities) dijual dipasar tersebut, salah satu yang 

diperdagangkan adalah saham. Saham perusahaan go public sebagai komoditi 

investasi tergolong berisiko tinggi, karena sifatnya yang peka terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi baik oleh pengaruh yang bersumber dari luar 

ataupun dari dalam negeri seperti perubahan dibidang politik, ekonomi, moneter, 

undang-undang atau peraturan maupun perubahan yang terjadi dalam industri 

dan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) itu sendiri. 

Untuk mengantisipasi perubahan harga saham tersebut maka diperlukan 

analisis saham. Terdapat dua pendekatan yang sering dilakukan untuk 

menganalisis harga saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal 

(Sharpe dkk, 1995). Analisis Fundamental pada dasarnya adalah melakukan 

analisis historis atas kekuatan keuangan, dimana proses ini sering juga disebut 

sebagai analisis perusahaan (company analysis), sementara itu analisis teknikal 

merupakan studi yang dilakukan untuk mempelajari berbagai kekuatan yang 

berpengaruh dipasar saham dan implikasi pada harga saham (Robert Ang, 1997) 

Analisis teknikal merupakan alat untuk memprediksi harga saham (kondisi 

pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut (kondisi pasar) 

diwaktu yang lampau. Dengan mencoba untuk mendeteksi beberapa  standar 

"pola" dalam pergerakan  harga yang mampu memanfaatkan tren yang  

digunakan untuk menemukan pola pergerakan harga saham tersebut.Meskipun 

sebagian besar pedagang profesional menggunakan analisis teknis, para 

akademisi, hingga saat ini, tidak mengakui keabsahan metode ini.  Mereka  

banyak yang lebih suka analisis fundamental Adapun  perbedaan antara analisis  

teknikal dan analisa fundamental adalah pertama,  menggunakan variabel bahwa 

teori ekonomi menganggap sebagai hal yang relevan untuk perkiraan 

keuntungan di masa yang akan datang. Kedua menggunakan harga masa lalu, 
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satu variabel  bahwa hipotesis pasar yang efisien, itu diyakini secara luas, telah 

menunjukkan kurang tepat untuk  mprediksi gerakan  harga saham di masa yang 

akan datang  Namun, Brock, Lackonishok and LeBaron (1992), menunjukkan 

bahwa bentuk-bentuk sederhana dari analisis teknikal secara signifikan dapat  

digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham  harian indeks Dow 

Jones. Banyak akademisi mulai menyadari bahwa  analisis teknis mungkin 

memiliki nilai tertentu tetapi lainnya banyak juga  yang skeptis 

Analisis teknikal menitikberatkan pada upaya-upaya untuk memperkirakan 

suatu harga saham. Teori yang mendasarinya adalah bahwa analisis ini 

berdasarkan pada kenyataan bahwa informasi masuk secara perlahan-lahan 

kedalam harga saham, sehingga memungkinkan investor untuk memperoleh 

keuntungan yang lebih dari biasanya (excessive return) dengan mengamati tren 

pergerakan harga saham (Parisi dan Vasquez, 2000). Salah satu analisis 

teknikal dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode peramalan 

seperti Simple Moving Average (MA)  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengajukan rumusan 

masalah tentang " prediksi dari analisis teknikal: Di Bursa Efek Indonesia 

Dengan menggunakan Simple Moving Average”   

 
II. Tinjauan Pustaka 

2.1 Analisis Teknikal Saham 

Analisis Teknikal adalah sebuah metode peramalan/estimasi 

pergerakan harga dengan melihat data historis harga yang terjadi di pasar. 

Data harga adalah jenis data yang paling banyak digunakan dalam proses 

analisis, walaupun ada beberapa jenis data lain yang juga digunakan dalam 

proses analisis seperti volume dan open interest dalam kontrak futures. Pada 

intinya ketika menggunakan metode analisis teknikal apapun adalah kembali 

ke dasar teorinya, yang secara metodologi telah terbukti kinerja untuk periode 

waktu yang signifikan. Setelah menemukan sebuah sistem trading yang 

sesuai, barulah bisa dicari teknik-teknik lain yang dapat digabungkan dengan 

metode trading yang sudah ada. 
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Secara umum analisis teknikal adalah sebuah metode peramalan gerak 

harga saham, indeks atau instrumen keuangan lainnya dengan menggunakan 

grafik berdasarkan data hitoris (masa lalu). Namun selain itu juga ada beberapa 

definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar seperti berikut: 

a. Menurut Alexander Elder (Trailing For a Living) Analisis teknikal adalah 

studi psikologis, sebagian ilmiah sebagiannya lagi adalah seni. 

b. Menurut John J Murphy (Technical Analysis for financial Markets) 

Analisis teknikal adalah studi tentang perilaku pasar yang digambarkan 

melalui grafik, untuk memprediksi kecenderungan harga dimasa yang 

akan datang. 

c. Menurut Stuart Frost (Technical Analysis for Financial Markets) Analisis 

teknikal adalah studi tentang gerak yang juga mencakup volume atau hal 

lain yang lebih luas. 

Sedangkan tujuan dari analisis teknikal adalah memperhitungkan supply dan 

demand dari sebuah saham sehingga dapat diprediksi. Contohnya jika harga 

naik, kemudian turun, kembali naik lagi tetapi lebih tinggi dan kemudian turun 

lagi, kejadian seperti berpeluang untuk membentuk pola yang disebut head and 

shoulder, jika pola tersebut banyak diyakini maka analisis teknikal mengetahui 

bahwa pasar akan bergerak naik. Analisis teknikal akan membeli saham pada 

saat titik gerak turun, karena biasanya head and shoulder mengindikasikan akan 

adanya penurunan. Dari keadaan seperti ini maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis teknikal adalah studi tentang perilaku pasar itu sendiri, untuk melihat 

lebih jelas 

Simple Moving Average (MA) atau rata-rata bergerak adalah indicator yang 

paling sederhana, paling tua, dan paling mudah diartikan. Simple Moving 

Average memberikan petunjuk mengenai trend dan support resistance yang 

baik, Misalnya , jika kita menghitung 20-hari rata-rata bergerak  (20 hari MA) kita 

cukp menambahkan harga (missal,harga close) 20 hari terakhir dan membaginya 

dengan 20 .Hal ini disebut rata-rata bergerak sederhana atau simple moving 

average (SMA). Parameter yang paling umum dari moving everage adalah 5, 10, 

20, 50, dan 100. Semakin singkat time frame, akan semakin reaktif dan sensitive 
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indicator ini terhadap pergerakan pasar .Smakin lama time frame waktu, indicator 

akan semakin halus. Trader harus ingat bahwa makin lama time frame, maka 

studi akan lebih dapat diadakan. Ada beberapa kegunaan dari simple moving 

average. Secara garis bessar dapat di gunakan untuk hal-hal berikut : 

1. Menentukan trend yang terjadi. 

2. Menentukan titik support dan resistance. 

3. Memuluskan indicator lain yang terlalu bergerigi. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah saham yang aktif di Bursa Efek 

Indonesia sampai tahun 2010. Pengambilan sampel dengan metode 

Purposive sampling. Sampelnya adalah tiga saham bluecheap  Data 

sekunder atas harga ketiga  sampel saham diperoleh dari harga harian yang 

dipublikasikan oleh www.bursa investasi.com. Pengamatan metode simple 

moving average menggunakan bantuan software Metastock. Periode yang 

digunakan dalam penelitian dimulai dari bulan Maret tahun 2010- bulan Mei 

2010 

 

3.2 Definisi Operasional 

Variabel Penelitian 

1. Analisis Teknikal Saham 

Adalah metode peramalan gerak naik turunnya harga saham atau 

instrumen keuangan lainnya dengan menggunakan grafik berdasarkan 

data masa lalu untuk memprediksi kecenderungan (trend) harga saham 

yang terbentuk di masa yang akan datang. 

2. Metode Simple Moving Average 

Simple Moving Average merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengidentifikasi sinyal trend atau kecenderungan telah dimulai, sedang 

berlangsung, atau segera 
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3.3  Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis dengan metode Simple Moving Average. Simple Moving Average 

dapat dihitung dengan Rumus sebagai berikut:  

    Xt+ X t-1+………X t-n+1 
SMA =  ----------------------------- 
   n 

 
IV.Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Chart saham UNVR (Unilever Indonesia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dari chart saham UNVR, Zona Resistence di harga 16450 adalah daerah harga 

dimana investor menunjukkan keinginan untuk menjual saham ketika naik 

harganya 

Zona Support di harga 15950 adalah daerah harga dimana investor 

menunjukkan keinginan untuk membeli saham yang telah turun harganya. 
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Indikator tredline 1 menunjukkan arah UNVR dari bulan Pebruari naik sampai 

saat ini, meskipun pada bulan Mei sempat terkoreksi/ turun tetapi tidak sampai 

menyentuh trendline 2, sehingga harga saham naik sampai saat ini . hal ini 

menunjukkan bahwa saham UNVR  layak untuk dibeli/ dimiliki, karena berpotensi 

mendapatkan return. 

Indikator Volume perdagangan ( chart bawah/ volume perdagangan ) 

menunjukkan situasi perdagangan sangat ramai. 

 

2. Chart Saham BBTN(Bank BTN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari chart saham BBTN, Zona Support di harga 1400 adalah daerah harga 

dimana investor menunjukkan keinginan untuk membeli saham yang telah turun 

harganya. 

Indikator trendline 2 di harga 1208, menunjukkan tren/ arah saham mulai dari 

bulan Januari 2010, BBTN menunjukkan arah bullish/ naik sampai bulan April 
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2010 Pada minggu ke 1(pertama) hanya terkoreksi, tetapi sampai bulan juni 

2010 maih diatas Tredline 1. 

Posisi cendles di akhir bulan Juni 2010, pada posisi diatas garis support/ garis 

batas bawah di harga 1400 yang ditunjukkan garis fibbonansi.Hal ini 

menunjukkan BBTN bisa lanjut naik ke garis resistencel garis batas atas di harga 

1495 Indikator Volume perdagangan ( chart bawah / Volume perdagangan), 

menunjukkan situasi perdagangan sangat ramai. 

 

3. Chart saham Astra Otoparts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari chart saham Astra Otoparts, Zona Resistence di harga 13800 adalah 

daerah harga dimana investor menunjukkan keinginan untuknmenjual saham 

ketika naik harganya. 
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Zona Support di harga 12600 adalah daerah  dimana investor menunjukkan 

keinginan untuk membeli saham yang telah turun harganya. 

Indikator trendline dengan Resistence di harga 13800 dan Support di harga 

12600, mempunyai tren naik mulai bulan Maret 2010 sampai saat ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk jangka menengah dan jangka panjang saham 

Otoparts sangat baik untuk dibeli/ dimiliki. 

Indikator Volume perdagangan (chart bawah / Volume perdagangan), 

menunjukkan situasi perdagangan sangat ramai. 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

Dari chart Simple Moving Average ketiga saham UNVR, BBTN dan Otoparts dan 

Otoparts dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Saham UNVR (Unilever Indonesia) , dilihat dengan Indikator trendline 1 

menunjukkan arah UMVR dari bulan Pebruari naik sampai saat ini, 

meskipun pada bulan Mei sempat terkoreksi/ turun tetapi tidak sampai 

menyentuh trendline 2, sehingga harga sahap naik sampai saat ini. Hal 

menunjukkan bahwa saham UNVR layak untuk di beli/ dimiliki , karena 

berpotensi mendapatkan return 

2. Posisi candles di akhir bulan Juni 2010, paada posisi diatas gratis support/ 

garis batas bawah di harga 1400 yang ditunjukkan garis fibbonansi. Hal ini 

menunjukkan BBTN bisa lanjut naik ke garis resistance/ garis batas atas 

di harga 1495. 

3. Indikator trendline dengan Resistence di harga 13800 dan Support di 

harga 12600, mempunyai tren naik mulai bulan Maret 2010 sampai saat 

ini. Jl ini menunjukken bahwa untuk jangka menengah dan jangka panjang 

saham Otoparts sangat baik untuk dibeli/ di miliki. 

5.2. Saran : 

1. Bagi investor yang ingin membeli/ memiliki saham harus jeli dan mencoba 

mempelajari pola pergerakan harga saham jyang masuk kelompok saham 

bluechip agar bisa mendapatkan return yang diinginkan. 
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2. dengan menggunakan metode analisis teknikal dengan Simple Moving 

Average, maka investor akan lebih mudah untuk memprediksi pergerakan 

harga saham di Pasar Modal Indonesia. 
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