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Penelitian ini merupakan studi kasus pada perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk. dan PT. 

HM Sampoerna Tbk dengan judul “Penerapan Analisis Teknikal Sebagai Alat Bantu 

Pengambilan Keputusan Investasi.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana optimalnya penerapan 

analisis teknikal pada PT. Gudang Garam Tbk. dan PT. HM Sampoerna Tbk. dalam 

memprediksi saham dimasa yang akan datang supaya dalam berinvestasi dapat memperoleh 

keuntungan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis teknikal dengan metode rata-rata bergerak 

sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi pada PT. Gudang Garam Tbk. dan PT. HM 

Sampoerna Tbk. Adapun analisis teknikal dengan metode rata-rata bergerak yang digunakan 

penulis adalah sebagai berikut : Metode Rata-Rata Bergerak Sederhana, Metode Rata-Rata 

Bergerak Tertimbang, Metode Rata-Rata Bergerak Eksponen, Metode Rata-Rata Bergerak 

Berganda. 

Analisis teknikal menitikberatkan pada penelitian terhadap prilaku harga saham di masa lalu 

untuk memprediksi harga saham di masa yang akan datang. Analisis ini beranggapan bahwa 

kejadian di masa lalu akan selalu diulang di masa depan, didasarkan bahwa harga ditentukan 

oleh penawaran dan permintaan. Sedangkan proses analisis terhadap data yang diperoleh 

dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 

1.Data yang telah dikumpul oleh penulis dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori-teori 

yang berkaitan dengan permasalahan. 

2.Data tersebut di masukkan di dalam tabel untuk mempermudah cara perhitungaannya, dan 

3.Data-data tersebut di buatkan grafik untuk mengetahui bagaimana pergerakan harga yang 

terjadi.  

4.Hasil Dari analisa yang telah dilakukan kemudian dinterprestasikan dan dievaluasi untuk 

menilai seberapa optimal penerapan analisis teknikal sebagai alat bantu pengambilan keputusan 

bagi investor. 

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil kesimpulaan bahwa hasil 

analisis dengan menggunakan metode rata-rata bergerak, ternyata reversal harga saham PT 

Gudang Garam Tbk. dan PT. H.M. Sampoerna Tbk. yang terjadi selama bulan Desember 2004 

dalam posisi untuk membeli saham, karena posisi Moving Average diatas Capital Gain yang 

dalam posisi Bullish  

 


