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PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Investasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara menempatkan 

dana pada suatu aset produktif dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh 

keuntungan dari pertambahan nilai aset tersebut. Tujuan dari investasi sendiri 

adalah untuk mendapatkan keuntungan yang ujungnya adalah meningkatkan 

jumlah harta dari investor tersebut. Ada banyak cara investasi yang dapat 

dilakukan oleh investor. Contohnya adalah investasi tanah, emas, deposito 

berjangka, reksa dana, surat berharga, obligasi, saham, dan sebagainya. 

 Banyaknya cara yang dapat dilakukan untuk investasi memberikan 

keuntungan tersendiri bagi investor. Investor dapat memilih instrumen investasi 

yang sesuai dengan karakter dan selera mereka. Namun banyaknya pilihan jenis 

investasi juga menimbulkan masalah tersendiri bagi para investor. Banyaknya 

pilihan membuat investor kesulitan dalam memilih jenis investasi. Investor sulit 

untuk menentukan jenis investasi mana yang paling baik. Salah satu ivestasi yang 

dinilai menguntungkan adalah investasi saham di pasar modal. 

 Sejak beberapa tahun belakangan pemerintah Indonesia sedang 

mendorong agar masyarakat Indonesia mulai melakukan investasi, salah satunya 

adalah berinvestasi di pasar modal. Salah satu bentuk nyata pemerintah dalam 

mendorong masyarakat Indonesia agar melakukan investasi adalah dengan 

program “Yuk Nabung Saham.” Sampai saat ini, tidak sedikit masyarakat 
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Indonesia yang sudah terjun langsung pada kegiatan investasi di pasar modal 

sebagai investor maupun trader. 

 Orang yang melakukan investasi terbagi menjadi dua jenis yaitu sebagai 

investor dan sebagai trader. Investor saham adalah orang yang memperjualbelikan 

kepemilikan sahamnya dengan rentang waktu jangka panjang dan frekuensi 

menjual dan membeli yang lebih jarang daripada trader. Investor hanya akan 

memilih saham dengan fundamental yang baik untuk kemudian dijadikan 

landasan dalam menentukan investasi jangka menengah hingga panjang pada 

saham dengan fundamental yang baik tersebut. Sedangkan trader saham adalah 

orang yang memperjualbelikan kepemilikan sahamnya dengan jangka waktu yang 

singkat dan frekuensi menjual dan membeli yang lebih sering daripada investor. 

Trader tidak terlalu mementingkan fundamental saham, mereka lebih cenderung 

mementingkan respon pasar terhadap saham untuk kemudian dijadikan landasan 

dalam membeli atau menjual saham. 

 Dalam melakukan investasi saham tentu yang dicari adalah keuntungan. 

Namun untuk memperoleh keuntungan di dunia investasi bukanlah hal yang 

mudah. Tidak sedikit orang yang menyerah dan tidak melakukan investasi di 

pasar modal. Hal ini dikarenakan investasi yang dilakukannya tidak membuahkan 

keuntungan namun malah kerugian. Bahkan tidak sedikit yang mengalami 

kerugian besar. 

Untuk mempermudah kegiatan investasi saham, ada dua alat analisis yang 

dapat digunakan, yaitu alat analisis fundamental dan alat analisis teknikal. Alat 

analisis fundamental adalah teknik analisis yang mempertimbangkan banyak 
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faktor seperti kinerja perusahaan, analisis industri, analisis ekonomi,persaingan 

usaha, hingga pasar makro dan mikro. Umumnya yang menggunakan alat analisis 

fundamental ini adalah investor. Hal tersebut dikarenakan investor 

mempertimbangkan prospek dari perusahaan yang sahamnya akan dibeli oleh 

investor. Berbeda dengan teknik analisis fundamental, teknik analisis teknikal 

adalah teknik yang dilakukan dengan menganalisa harga saham dan mempelajari 

aktivitas pasar dengan memanfaatkan data historis. Ada beberapa alat analisis 

teknikal yang dapat digunakan untuk menentukan kapan waktu yang tepat bagi 

investor dan trader harus membeli saham atau menjual sahamnya. Investor akan 

menggunakan alat analisis teknikal ketika investor membutuhkan likuidasi cepat. 

Maka dari sejumlah saham yang dimilikinya, alat teknikal dapat membantu 

menunjukkan saham mana yang menunjukkan sinyal jual, sehingga diharapkan 

keuntungan investor akan bertambah. Sedangkan trader akan menggunakan alat 

analisis teknikal untuk melihat kapan waktu yang tepat untuk menjual saham yang 

dimilikinya dan kapan waktu yang tepat untuk membeli saham yang 

diinginkannya. Sehingga diharapkan alat analisis teknikal tersebut dapat 

meningkatkan keuntungan trader. 

Biasanya yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan dalam membeli 

dan menjual saham oleh investor adalah alat analisis fundamental. Di dalam alat 

analisis fundamental, salah satu yang dipertimbangkan oleh investor adalah 

informasi yang beredar dan informasi dari perusahaan penerbit saham. Mereka 

mempertimbangkan konsep Efficient Market Hypotesis (selanjutnya disingkat 

EMH). Menurut Fama (1970), EMH adalah kondisi di mana informasi yang 
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beredaral yang tidak berasal dari perusahaan dan informasi yang berasal dari 

perusahaan dapat membentuk harga saham itu sendiri. Jadi dalam teori tersebut, 

harga saham sangat bergantung pada seluruh informasi yang ada. Meskipun 

begitu, investor juga dapat menggunakan teknik analisis teknikal untuk 

menentukan waktu terbaik dalam membeli atau menjual saham. 

Namun, teori tersebut tidak selaras dengan kedua teori lainnya. Teori 

lainnya yang pertama adalah teori noise yang dikemukakan oleh Black (1986) 

yang mengatakan bahwa pergerakan harga dan volume saham juga digerakkan 

oleh noise dengan menganggap noise tersebut sebagai informasi. Sedangkan teori 

lainnya yang kedua adalah teori volume perdagangan oleh Karpoff (1986), yaitu 

volume perdagangan saham juga mencerminkan informasi. 

Lain halnya dengan investor, dalam mengambil keputusan untuk membeli 

atau menjual saham, trader biasanya hanya menggunakan alat analisis teknikal. 

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa trader juga mempertimbangkan 

teknik analisis fundamental sebagai salah satu pedoman dalam pengambilan 

keputusan. Alat analisis teknikal sendiri tidak hanya satu alat namun ada banyak 

alat. Adapun alat analisis teknikal tersebut yaitu moving average, MACD, support 

resistance, Elliot Wave, Fibonacci Retracements, Pivot Point, Stochastic, Relative 

Strength Index, dan lainnya. Semua alat tersebut akan memberikan sinyal beli dan 

sinyal jual kepada investor dan trader untuk diikuti. Diharapkan alat tersebut 

dapat menghindarkan investor dan trader dari kerugian dan juga membantu 

investor dan trader agar memperoleh keuntungan. 
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Alat - alat tersebut tersedia dan dapat digunakan dengan mudah karena 

merupakan fitur standar yang terdapat pada aplikasi yang disediakan oleh pialang. 

Investor dan trader dapat menggunakan aplikasi tersebut pada gawai masa kini 

yang dimiliki oleh investor selama investor memiliki akun pada pialang. 

Walaupun semua alat analisis teknikal tersebut tersedia pada aplikasi yang 

disediakan oleh pialang, namun investor atau trader hanya memilih satu atau dua 

alat saja yang sesuai dengan mereka untuk digunakan. 

 

Namun dalam penelitian ini, alat yang akan dianalisa adalah alat analisis 

teknikal Moving Average (selanjutnya disingkat MA). Teknik analisis Moving 

Average berbeda dengan analisis lainnya. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara 

menghitung rata-rata pergerakan harga saham yang dapat diambil dari harga 

tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, harga penutupan, maupun harga 

tengah. Rata-rata akan dilakukan dua kali dengan dua periode waktu (windows 
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period) yang berbeda, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Setelah itu 

biasanya pada alat yang disediakan oleh pialang, hasil peghitungan akan 

ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik inilah yang akan menunjukkan sinyal 

jual dan sinyal beli yang dapat diikuti oleh trader dan investor. Sinyal jual adalah 

pada saat garis MA jangka pendek memotong dari kiri atas ke kanan bawah garis 

MA jangka menengah/panjang. Sebaliknya, sinyal beli adalah pada saat garis MA 

jangka pendek memotong dari kiri bawah ke kanan atas garis MA jangka 

menengah/panjang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Latar belakang di atas dapat diringkas bahwa penelitian ini 

mempertanyakan efisiensi informasi di BEI seperti diteorikan dalam EMH 

ataukah investor dan trader di BEI juga berdagang berdasarkan noise seperti 

penggunaan MA sebagai strategi perdagangan teknikal saham mereka. Apabila 

investor dan trader di BEI tidak hanya berdagang berdasarkan informasi terkait 

fundamental saham namun juga berdasarkan noise seperti sinyal MA, maka pada 

saat sinyal muncul akan diikuti dengan aktivitas volume perdagangan tidak 

normal. Maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut. 

 Apakah terdapat aktivitas volume perdagangan abnormal yang signifikan 

di BEI pada sinyal jual dan sinyal beli perdagangan teknikal Moving Average? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah secara tidak langsung menguji 

hipotesis pasar efisien di BEI dengan menguji keberadaan perdagangan berbasis 

noise yang dibatasi pada perdagangan teknikal Moving Average. Penelitian ini 

ingin mengetahui kemungkinan penggunaan Moving Average sebagai strategi 

perdagangan teknikal yang diperkirakan dapat mendorong aktivitas volume 

perdagangan abnormal di BEI sehingga pasar tidak lagi efisien. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian terhadap penggunaan alat analisis teknikal saham Moving Average 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan akademis mengenai perdagangan teknikal Moving Average, 

noise, dan Efficient Market Hypotesis. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi dasar sebagai pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan 

bagi para investor dan trader aktif dalam menggunakan sinyal jual dan 

sinyal beli dari alat analisis teknikal Moving Average. 
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