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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era sekarang ini, dunia investasi tidak lagi menjadi sesuatu yang 

asing. Dunia investasi tidak hanya dapat digunakan oleh para ahli atau para 

praktisi yang berada di bidang investasi, karena kini semua orang dapat dengan 

mudah berinvestasi.  

Investasi di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda 

dan Jepang. Tujuan mereka yang semula disebut kolonialisme berubah menjadi 

tujuan untuk mendapatkan bahan baku dan pekerja murah, guna membantu 

mereka bersaing di pasar dunia. Indikasi masuknya investasi asing dimulai 

pada masa Orde Lama dimana pemerintah menerbitkan Undang Undang 

Penanaman Modal Asing nomor 78 tahun 1958, yang menyatakan bahwa 

negara membutuhkan modal asing guna mempercepat pembangunan ekonomi 

serta memperbesar produksi nasional. Namun di era Soekarno, Undang 

Undang tersebut diganti dengan Undang Undang nomor 16 tahun 1965, yang 

menyatakan negara menghentikan penanaman modal asing. 

Sampai pada akhirnya di era Soeharto, perjalanan investasi di 

Indonesia dimulai kembali ditandai dengan menerbitkan Undang Undang 

nomor 6 tahun 1968 dimana investor asing dapat memiliki saham di sektor 

yang strategis sampai dengan 49%. Hal ini justru bertolak belakang dengan era 

Soekarno yang mengedepankan prinsip negara berdikari. 
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Pasang surut keadaan investasi di Indonesia membawa kita sampai 

pada era Jokowi, dimana investasi asing itu sendiri harusnya merupakan 

sebuah bentuk dukungan yang menguntungkan kedua belah pihak bagi investor 

maupun bagi negara. Karena dengan adanya investasi asing, akan membantu 

perekonomian dan pembangunan di negara tersebut serta melatih tenaga kerja 

yang tadinya pengangguran menjadi punya pengalaman menggunakan 

teknologi. Untuk itu stabilitas ekonomi dan politik suatu negara menjadi faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya 

di Indonesia. 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Investasi tahun 2016 

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal 

 

Berdasarkan data yang dirilis Badan Koordinasi Penanaman Modal, 

investasi di Indonesia tumbuh 12,4% per tahun 2016 dengan total sebesar 
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612,8 triliun rupiah. Secara garis besar mayoritas investasi ini merupakan 

investasi pada proyek-proyek baru yang didominasi oleh sektor industri 

manufaktur sebesar 54,8%. Negara-negara seperti Singapura, Jepang, dan 

Tiongkok menjadi negara dengan sumber investasi terbesar di Indonesia, 

sehingga mampu menyerap 1,4 juta tenaga kerja Indonesia. Data-data tersebut 

memberikan bukti pertumbuhan dan perkembangan investasi di Indonesia yang 

semakin maju. Namun tentu kita berharap kedepannya Indonesia tidak hanya 

menjadi tujuan negara investasi, namun juga dapat menjadi negara asal 

investasi. 

Pemerintah Indonesia melalui bursa saham atau yang biasa lebih 

dikenal dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat suatu program “Yuk 

Nabung Saham” yang mengajak setiap kalangan masyarakat untuk memulai 

investasi di pasar modal, dengan tujuan untuk meningkatkan  tingkat partisipasi 

masyarakat Indonesia untuk berinvestasi serta untuk menyejahterakan 

perekonomian masyarakat Indonesia. 
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Gambar 1.2 Pertumbuhan SID 2012 - Juli 2017 

Sumber: www.ksei.co.id 

 

 

Menurut data yang dirilis www.ksei.co.id, data jumlah investor 

pemegang Single Investor Identification (SID) yang tercatat berdasarkan data 

KSEI mengalami kenaikan yang cukup besar dengan persentase 14,07% dari 

894.116 tahun 2016 menjadi 1.025.414 di Juli 2017. Direktur Pengembangan 

BEI, Nicky Hogan mengatakan bahwa 30% dari total 535.000 investor berasal 

dari usia muda/ pelajar. Dengan data tambahan 100.000 investor tahun 2016 

didominasi oleh para usia muda/ pelajar itu sendiri. 

Direktur Utama KSEI, Friderica Widyasari Dewi juga mengatakan 

bahwa ini adalah pencatatan  rekor baru untuk KSEI dalam jumlah investor 

pasar modal Indonesia yang telah menembus angka 1 juta. Walaupun jumlah 

tersebut merupakan jumlah gabungan SID yang terdiri dari investor pemilik 

Saham, Surat Utang, Reksa Dana, Surat Berharga Negara (SBN) dan Efek lain 

yang tercatat di KSEI. 
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Gambar 1.3 Persebaran Investor Domestik 

Sumber: www.ksei.co.id 

 

 

 

Jika dilihat secara geografis, jumlah investor yang tercatat 

berdasarkan data KSEI terpusat di pulau Jawa dengan 77,15%. Dari segi 

demografi, sebagian besar  investor berusia 21 - 30 tahun dan berusia 31 - 40 

tahun, yang masing-masing sebesar 25% dengan didominasi oleh investor jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 59%. Secara komposisi, sebagian besar investor 

Pasar Modal Indonesia merupakan investor perorangan lokal, dengan jumlah 

mencapai 993.181 investor atau 96% dari total jumlah investor. Jumlah 

investor perorangan lokal tersebut mengalami peningkatan  sebesar 109% dari 

475.112 investor di tahun sebelumnya. Data-data inilah yang menunjukkan 

ketertarikan masyarakat Indonesia akan dunia investasi mulai tumbuh, 

sekaligus menggambarkan bahwa Pasar Modal Indonesia sedang mengalami 

perkembangan dari tahun ke tahun. 
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Pengambilan keputusan mengenai harga dan waktu yang tepat 

untuk membeli atau menjual saham merupakan pertanyaan yang sering 

dibicarakan pada transaksi perdagangan di pasar modal. Ketepatan 

pengambilan keputusan adalah hal yang diinginkan para pemilik saham untuk  

mendapatkan Capital Gain. Menurut Filbert (2014:9), Capital Gain merupakan 

suatu keuntungan akibat menjual kembali saham yang kita beli serta 

mendapatkan keuntungan ketika kita menjualnya kembali.  

Para peneliti dan analisis mengembangkan berbagai macam cara 

yang layak untuk mengambil keputusan yang tepat. Secara garis besar, dalam 

menganalisis suatu saham terdapat dua pendekatan yaitu: Pendekatan Analisis 

Teknikal dan Analisis Fundamental. Analisis Teknikal merupakan suatu 

pendekatan yang digunakan untuk menganalisis saham dalam jangka waktu 

yang pendek. Sedangkan Analisis Fundamental merupakan suatu pendekatan 

yang digunakan untuk menganalisis saham dalam jangka waktu yang lebih 

panjang. 

Saham di perjualbelikan di dalam bursa saham yang biasa kita 

sebut dengan Bursa Efek Indonesia yang per September 2017 total sudah 

mendaftarkan 555 emiten perusahaan. Saham di Indonesia itu sendiri sudah ada 

sejak zaman kolonialisme Belanda dimana saat itu dibentuk Bursa Efek 

Batavia yang merupakan pasar saham tertua nomor empat di asia. Bursa Efek 

Batavia memperdagangkan saham-saham perusahaan Belanda di Batavia 

terutama perusahaan perkebunan, pertambangan dan jasa, namun terpaksa 

ditutup karena keadaan politik yang tidak stabil diakibatkan oleh Perang Dunia 
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I dan Perang Dunia II sampai pada akhirnya Indonesia mendeklarasikan 

kemerdekaannya di tahun 1945. 

Pada tahun 1977, Pemerintah Indonesia kembali membuka pasar 

saham dengan nama Bursa Efek Jakarta, dilanjutkan tahun 1983  

mengumumkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bursa Efek Jakarta 

pun semakin berkembang seiringnya waktu, sampai lahirlah Bursa Efek 

Surabaya. Namun pada tahun 2007 kedua bursa tersebut melakukan merger 

dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia. 

Walaupun sempat mengalami krisis, namun perjalanan saham di 

Indonesia semakin menjanjikan. Per 18 Januari 2018  IHSG mencatatkan rekor 

level tertingginya di level 6,472.67 dengan  rekor frekuensi tertinggi yaitu 

sebanyak 556.091 kali transaksi. Ini menunjukkan mulai tumbuhnya minat dan 

kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi, khususnya investasi dalam 

bentuk saham. 

Salah satu upaya Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan tingkat 

partisipasi masyarakat untuk berinvestasi adalah dengan melakukan sosialisasi 

dan edukasi mengenai pasar modal khususnya kepada para pelajar dan 

mahasiswa, mengingat masih kurang dan belum meratanya pengetahuan 

masyarakat akan pasar modal dan investasi. Salah satunya adalah  Program 

Sekolah Pasar Modal (SPM), yang telah dilaksanakan  Bursa Efek Indonesia 

sejak tahun 2006. Selain itu,  Bursa Efek Indonesia tidak hanya 

memperkenalkan Pasar Modal dari sisi teori saja akan tetapi juga prakteknya, 
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maka dibuatlah Galeri Investasi BEI yang merupakan kerjasama antara BEI, 

Perguruan Tinggi/ Universitas dan Perusahaan Sekuritas. 

Pada Bursa Efek Indonesia, terdapat Indeks Saham IDX30 yang 

merupakan kumpulan 30 emiten dipilih dari konstituen Indeks Saham LQ45. 

Selain itu saham pada Indeks Saham IDX30 merupakan representasi saham-

saham unggulan di setiap sektor berdasarkan pertimbangan likuiditas tinggi 

dan kapitalisasi pasar besar. Dasar pertimbangan pemilihan perusahaan pada 

Indeks Saham IDX30 antara lain faktor yang terkait dengan nilai, frekuensi dan 

hari transaksi serta kapitalisasi pasar. Selain itu, informasi kelangsungan usaha, 

dan laporan keuangan juga menjadi bahan pertimbangan untuk pendaftaran 

perusahaan dalam Indeks Saham IDX30. Dimana IDX30 ini akan dikaji setiap 

6 bulan, tepatnya pada bulan Febuari dan bulan Agustus. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Indeks Saham IDX30. 

Menurut artikel yang dimuat www.kontan.co.id, Ito Warsito, Direktur Utama 

BEI mengatakan bahwa saham-saham yang terdaftar dalam Indeks IDX30 

adalah saham yang memiliki kapitalisasi dan likuiditas terbaik. Indeks Saham 

yang ada di pasar BEI saat ini masih kurang spesifik untuk dijadikan patokan 

(benchmark) bagi pelaku pasar. Diharapkan dengan diterbitkannya  Indeks 

Saham IDX30 itu dapat menjadi benchmark. 

Penelitian ini juga menggunakan periode Januari 2014-Desember 

2016 sebagai periode penelitian. Adapun alasan peneliti menggunakan periode 

tersebut antara lain karena: Periode Januari 2014 dan Desember 2016 itu 

sendiri berdekatan dengan Pemilu Presiden tahun 2014 di Indonesia yang 
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biasanya menyebabkan terjadinya koreksi dan rebound perdagangan saham, 

sedangkan data yang dirilis KSEI mengatakan bahwa tiap tahunnya terjadi 

peningkatan jumlah investor di Indonesia. Selain itu dalam periode penelitian 

ini, Indeks Saham IDX30 pun mengalami puncaknya pada bulan Maret 2015 

pada tingkat 497,05. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dalam 

periode ini.  

Menurut data yang dirilis Januari 2014-Desember 2016 oleh Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Daftar perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham 

IDX30 selama 5 periode berturut-turut adalah: 

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan Indeks Saham IDX30 

No. Kode Nama perusahaan 

1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 

2 ADRO Adaro Energy Tbk. 

3 ASII Astra International Tbk. 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk. 

5 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

6 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

7 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

8 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 

9 GGRM Gudang Garam Tbk. 

10 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 

11 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. 

12 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 
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13 KLBF Kalbe Farma Tbk. 

14 LPKR Lippo Karawaci Tbk. 

15 LPPF Matahari Department Store Tbk. 

16 MNCN Media Nusantara Citra Tbk. 

17 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 

18 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

19 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

20 UNTR United Tractors Tbk. 

21 UNVR Unilever Indonesia Tbk. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Pertanyaan penelitian yang tepat untuk menguji latar belakang 

diatas adalah: 

Bagaimana tingkat akurasi pola candlestick 1 hari, 2 hari dan 3 hari pada 

saham perusahaan yang berturut-turut terdaftar pada Indeks Saham IDX30 di 

Bursa Efek Indonesia periode Januari 2014-Desember 2016? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peristiwa yang menjadi dasar penelitian adalah akurasi pola candlestick 1 

hari, 2 hari dan 3 hari yang dipakai dalam Analisis Teknikal dalam 

mendeteksi tren harga saham. 

2. Populasi penelitian adalah saham perusahaan yang terdaftar pada Indeks 
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Saham IDX30. 

3. Sampel penelitian adalah data transaksi saham yang terdaftar di Indeks 

Saham IDX30 dalam periode Januari 2014- Desember 2016. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

akurasi pola candlestick  1 hari, 2 hari dan 3 hari dalam mendeteksi tren harga 

saham menggunakan candlestick. 

 

1.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

H0: tidak terdapat perbedaan akurasi antara pola candlestick 1 hari, pola 

candlestick 2 hari, dan pola candlestick 3 hari 

H1: terdapat perbedaan akurasi antara pola candlestick 1 hari, pola candlestick 

2 hari, dan pola candlestick 3 hari 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis, praktis dan 

akademis.  

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini akan menambah bukti empiris yang ada tentang 

efektivitas penggunaan candlestick sebagai alat perdagangan saham dengan 

mengeksplorasi tren di Indeks Saham IDX30.  
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2. Manfaat praktis 

Secara praktis, pola candlestick membantu investor dan pedagang di pasar 

saham Bursa Efek Indonesia untuk mencari tingkat akurasi pemakaian 

candlestick dalam Analisis Teknikal. Selain itu juga membantu dalam 

membuat keputusan dan informasi yang lebih baik dengan menggunakan 

candlestick sebagai alat perdagangan saham, terutama untuk saham-saham 

yang terdaftar pada Indeks Saham IDX30. 

3. Manfaat akademis 

Secara akademis, penelitian ini menggunakan 12 pola candlestick dan 

saham perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham IDX30. Hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk 

meneliti pola candlestick lainnya, meneliti Indeks Saham lainnya, dan juga 

menggunakan indikator Analisis Teknikal lainnya. Hasil penelitian juga 

dapat menjadi bahan perbandingan untuk penelitian sejenis. 

 

1.7 Metode dan Sistematika 

Penelitian dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjabaran latar belakang peneltian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TELAAH LITERATUR 

Bab ini berisi berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian 

terdahulu dan hipotesis dari penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, metode pengumpulan data, teknik 

pengambilan sampel, dan teknik analisis data. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan berupa deskripsi statistik 

dan hasil – hasil pengujian yang dilakukan beserta analisis dan penjelasannya. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan penjelasan kaitan dengan 

tujuan penelitian serta saran akademis maupun praktis. 
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