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Bab V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini menguji akurasi candlestick reversal pattern 2 hari, 3 

hari, dan RSI pada holding period 3, 5, dan 10 hari agar investor bisa 

mengetahui berapa lama waktu yang tepat untuk menahan sahamnya dalam 

penggunaan candlestick dan RSI. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Pada hasil analisis deskriptif didapatkan pola candlestick reversal 

pattern 2 hari dengan panduan RSI untuk holding period 3, 5, dan 

10 hari memiliki memiliki rata-rata keberhasilan yang lebih tinggi 

dengan total mean sebesar 48,83% dibandingkan dengan pola 

candlestick reversal pattern 3 hari dengan panduan RSI untuk 

holding period 3, 5, dan 10 hari dengan mean sebesar 33,78%.  

2. Berdasarkan uji hipotesis pertama hasil yang didapatkan adalah 

terima H0 sehingga tidak terdapat perbedaan akurasi candlestick 

reversal pattern 2 hari pada holding period 3, 5, dan 10 hari. Dari 

uji ini berkesimpulan bahwa investor bisa hold saham tersebut 

selama 3 hari, 5 hari, dan 10 hari karena akurasi candlestick 

reversal pattern 2 hari pada 3 periode waktu tersebut tidak 

berbeda. 
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3. Berdasarkan uji hipotesis kedua hasil yang didapatkan adalah 

terima H0 sehingga tidak terdapat perbedaan akurasi candlestick 

reversal pattern 3 hari pada holding period 3, 5, dan 10 hari. Dari 

uji ini berkesimpulan bahwa investor bisa hold saham tersebut 

selama 3 hari, 5 hari, dan 10 hari karena akurasi candlestick 

reversal pattern 3 hari pada 3 periode waktu tersebut tidak 

berbeda. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang sudah diperoleh oleh 

peneliti, maka penulis mendapat beberapa saran dan pertimbangan yang bisa 

dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi investor maupun penelitian 

selanjutnya untuk lebih memperdalam pengelitian mengenai akurasi 

candlestick, RSI dan berapa hari yang tepat untuk mendapatkan keuntungan 

maksimal dari analisis teknikal tersebut. Saran-saran yang bisa penulis 

berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi seluruh investor 

Bagi seluruh investor pasar modal yang mengalokasikan 

uangnya ke dalam saham  maka investor bisa memanfaatkan 

analisis candlestick reversal pattern dan RSI sebagai penambah 

indikator untuk pengambilan keputusan. Investor bisa 

menggunakan candlestick reversal pattern 2 harian karena 

memiliki rata-rata akurasi yang lebih tinggi dibanding candlestick 
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reversal pattern 3 hari dimana rata-rata akurasinya 48,83% > 

33,78%. 

Investor juga bisa langsung menjual sahamnya di hari ke 3 

saat posisi sedang rugi (cut loss) tanpa harus menunggu hari ke 5 

dan 10 karena sesuai dengan uji hipotesis pertama dan kedua yaitu 

tidak terdapat perbedaan akurasi yang signifikan pada holding 

period 3, 5, dan 10 hari sudah menggambarkan bahwa selama 

holding period tersebut harga saham berjalan dalam 1 tren yang 

sama. Begitu juga sebaliknya jika posisi investor adalah untung 

maka investor bisa merealisasikan keuntungannya pada hari ke 3 

atau tetap menahan saham tersebut. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis hanya 

memakai saham-saham yang terdaftar dalam Indeks LQ45 karena 

itu penelitian berikutnya bisa menggunakan saham-saham dari 

Indeks lain atau bisa mengujinya secara detil dalam masing-

masing perusahaan. Jangka waktu pada penelitian juga bisa 

diperpanjang agar frekuensi terjadinya candlestick lebih banyak. 

Peneliti sendiri juga hanya meneliti perbedaan holding period 3, 

5, dan 10 hari, untuk berikutnya bisa menguji berbagai jenis waktu 

dalam jangka waktu yang singkat atau lebih lama agar penelitian 

lebih bervariasi. Analisis candlestick juga dapat dilanjutkan 

sampai pada pola 4 harian/ 5 harian atau menggunakan jenis 
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candlestick yang berbeda. Peneliti selanjutnya juga bisa 

menggunakan paduan indikator lainnya selain RSI seperti volume 

transaksi, Moving Average, Bollinger Bands, dll agar peneliti bisa 

mendapat hasil yang berbeda dari pemakaian RSI. 
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