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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Investasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investasi merupakan 

penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan 

memperoleh keuntungan. Investasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis 

diantaranya adalah: Deposito, Saham, Reksadana, Properti dan Obligasi. 

Namun dalam penelitian ini penulis akan membahas investasi dalam bentuk 

Saham.  

Sedangkan menurut Hartono (2017:5), Investasi merupakan 

penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama 

periode waktu yang tertentu. Investasi ke dalam aktiva keuangan dapat berupa 

investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dilakukan 

dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan baik melalui 

perantara atau dengan cara yang lain. Sebaliknya investasi tidak langsung 

dilakukan dengan membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai 

portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan 

investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara 

menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk 

diinvestasikan ke dalam portofolionya. Ini berarti bahwa perusahaan investasi 

membentuk portofolio (diharapkan portofolionya optimal) dan menjualnnya 

eceran kepada publik dalam bentuk saham-sahamnya. 
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2.2 Saham 

Menurut Filbert (2014:7), Saham merupakan bentuk kepemilikan 

perusahaan  dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh suatu 

perusahaan tanpa adanya tanggung jawab kita terhadap perusahaan tersebut, 

dengan menganut suatu prinsip “high risk, high return” yang berarti bahwa 

jika kita berinvestasi terhadap saham yang beresiko tinggi, maka 

kecenderungan kita akan mendapat hasil yang tinggi pula.  

 

2.3 Pasar Modal 

Menurut Tjiptono dan Hendy (2006:1), Pasar Modal merupakan 

pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, 

maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi 

perusahaan maupun institusi lainnya (misalnya pemerintah) dan sarana bagi 

kegiatan berinvestasi 

Di Indonesia juga terdapat pasar modal atau yang biasa lebih 

dikenal dengan Bursa Efek Indonesia dengan jumlah perusahaan sejumlah 532 

perusahaan yang terbagi atas 9 sektor utama yaitu: 

1. Sektor pertanian (terdiri dari 6 sub sektor) 

2. Sektor pertambangan (terdiri dari 5 sub sektor) 

3. Sektor industri dasar dan kimia (terdiri dari 8 sub sektor) 

4. Sektor aneka industri (terdiri dari 7 sub sektor) 

5. Sektor industri barang konsumsi (terdiri dari 5 sub sektor) 
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6. Sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan (terdiri dari 3 sub 

sektor) 

7. Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi (terdiri dari 6 sub sektor) 

8. Sektor keuangan (terdiri dari 5 sub sektor) 

9. Sektor perdagangan, jasa, investasi (terdiri dari 8 sub sektor) 

 

2.4 Indeks Saham IDX30 

 

Menurut artikel yang dimuat di www.kontan.co.id, Indeks Saham 

IDX30 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. 

 

2.5 Analisis Teknikal 

Menurut Filbert (2014:6), Analisis Teknikal merupakan analisis 

pergerakan saham melalui data historical pembukaan, penutupan, harga 

tertinggi, harga terendah, dan volume perdagangan suatu saham setiap saat. 

Hasil yang kita dapat melalui Analisis Teknikal adalah sudut pandang harga 
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rata-rata, harga terendah maupun tertinggi pada suatu masa, target harga 

selanjutnya banyaknya transaksi suatu saham/likuiditas. Hasil-hasil ini 

diperoleh menggunakan alat-alat Analisis Teknikal untuk pada akhirnya dapat 

menentukan nilai jual dan beli. 

Menurut Nison (1991:8), terdapat 5 alasan pentingnya Analisis 

Teknikal untuk digunakan. Pertama, walaupun Analisis Fundamental dapat 

menyajikan data mengenai situasi permintaan dan penawaran, statistik 

ekonomi, dan yang lainnya namun tidak ada komponen psikologi di dalam 

analisis ini. Padahal pasar sering kali dipengaruhi oleh tingkat emosionalisme 

pasar itu sendiri. Kedua. Teknikal Analisis menunjukan komponen penting 

untuk dilakukannya trading yang disiplin, karena disiplin itu sendiri akan 

membantu trading mengatasi permasalahan terutama berkaitan dengan emosi. 

Ketiga, mengikuti Analisis Teknikal adalah sesuatu yang penting walaupun 

kita tidak perlu percaya sepenuhnya, karena terkadang Teknikal menjadi alasan 

pergerakan pasar sehingga mereka harus diperhatikan. Keempat, harga 

merupakan komponen yang penting dalam analisis pasar. Mereka yang 

menghiraukan Analisis Teknikal kemungkinan juga akan menghiraukan 

pergerakan harga dari hari ke hari. Kelima, harga merupakan informasi yang 

secara langsung dan mudah dapat dilihat kaitannya dengan permintaan dan 

penawaran. Walaupun kita seringkali tidak mengetahui informasi Fundamental 

yang ada, namun kita dapat melihat bahwa harga sudah mencerminkan segala 

informasi yang ada. 
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Menurut Pring (2014:3), Analisis Teknikal adalah ilmu untuk 

mempelajari perubahan suatu tren untuk memelihara keadaan investasi dan 

trading yang dimiliki sampai tren tersebut mengindikasikan untuk berbalik 

arah. Untuk mengetahui kapan tren berbalik arah kita perlu memahami tren apa 

itu tren. Menurut Pring (2014:4), Tren adalah periode dimana harga bergerak 

secara tidak teratur namun terus menerus. Ada beberapa klasifikasi dari tren itu 

sendiri diantaranya adalah Primary trend, Intermediate trend, dan Short-term 

trend. Dimana semakin lama periode tren, akan semakin memudahkan kita 

dalam mengidentifikasi, sedangkan semakin pendek periode tren, akan semakin 

beragam kemungkinan yang terjadi dar hasil identifikasi kita. 

 

2.6 Candlestick 

Candestick pertama kali ditemukan oleh orang Jepang dalam 

perdagangan beras pada awal abad ke-17, dan dikembangkan oleh seorang 

pengusaha beras bernama Munehisa Homma. Homma adalah seorang anak 

bungsu yang meneruskan bisnis keluarganya. Homma memulai kegiatan 

berdagang berasnya di dekat kota pelabuhan yang bernama Sakata, pusat untuk 

mengumpulkan dan mendistribusikan beras. Terdapat istilah “Sakata’s Rules”, 

yang ditujukan kepada Homma atas kepiawaiannya dalam memahami 

pergerakan pasar. Dari hal tersebut, kemudian Homma juga dikenal sebagai 

“God of the market”.  Homma mengumpulkan laporan cuaca tahunan dan 

menganalisa transaksi perdagangan beras setiap harinya dengan menggunakan 
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gambaran  candlestick, yang pada akhirnya juga digunakan para pedagang 

beras lainnya.  

Pada candlestick terdapat 4 komponen harga yaitu: O artinya 

Opening price/ harga pembukaan, H artinya Highest price/ harga tertinggi, L 

artinya Lowest price/ harga terendah, dan C artinya Close price/ harga 

penutupan. Menurut Pring (2014:340), Grafik candlestick hanya dapat 

digunakan dalam pasar yang menyediakan harga pembukaan, penutupan, 

tertinggi dan terendah. Grafik candlestick itu sendiri akan menunjukkan dua 

fenonema antara lain adalah pembalikan arah atau kelanjutan seperti halnya 

grafik batang. Namun candlestick juga mempunyai kelemahan antara lain 

membutuhkan ruang lebih secara horizontal yang membatasi jumlah data yang 

bisa ditampilkan secara fisik. 

Kemudian body dari candlestick dibedakan menjadi 2 yaitu: White 

candle/ body candle berwarna putih menandakan harga Close lebih tinggi 

dibandingkan harga Open, sedangkan Black candle/ body candle berwarna 

hitam menandakan harga Close lebih rendah dibandingkan harga Open.  

Sedangkan garis diluar body candle ditandai dengan garis yang 

disebut shadow yaitu Upper Shadow menandakan harga tertinggi dan berada 

diatas body candle, Lower Shadow menandakan harga terendah berada 

dibawah candle. 
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2.7 Pola Candlestick 1 hari 

2.7.1 Hanging Man 

Menurut Filbert (2014:16), Hanging Man merupakan suatu early 

warning bahwa kenaikan mungkin akan segera berakhir. Hanging Man adalah 

pertanda awal pasar akan berbalik arah dari trend sebelumnya. Pattern ini 

menandakan langkah untuk Sell. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hanging Man 

 

 

2.7.2 Hammer 

Menurut Filbert (2014:16), Hammer merupakan suatu early 

warning bahwa penurunan mungkin akan segera berakhir. Hammer juga 

merupakan pertanda awal pasar akan berbalik arah dari trend sebelumnya. 

Pattern ini menandakan langkah untuk Buy. 

 

 

  

 

Gambar 2.2 Hammer 
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2.7.3 Shooting Star 

Menurut Ong (2018:231), Shooting Star merupakan pola tren naik 

yang memiliki upper shadow yang panjang, dimana candle yang ada boleh 

bewarna hitam ataupun putih. Pattern ini menandakan langkah untuk Buy. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Shooting Star 

 

2.7.4 Inverted Hammer 

Menurut Ong (2012:224), Inverted Hammer merupakan pola tren 

turun yang memiliki upper shadow yang panjang, dimana candle yang ada 

boleh bewarna hitam ataupun putih. Pattern ini menandakan langkah untuk 

Sell. 

 

 

 

Gambar 2.4. Inverted Hammer 

 

2.8 Pola Candlestick 2 Hari 

2.8.1 Bearish Engulfing 

Menurut Filbert (2014:20), Bearish Engulfing merupakan suatu 

reversal pattern yang kuat disertai dengan penjualan yang melampai batas.  
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Bearish Engulfing merupakan suatu keadaan tren turun dimana 

candle hari ini menutupi seluruh body dari candle di hari sebelumnya. Bearish 

Engulfing juga dapat terjadi ketika terdapat sebuah candle dengan body yang 

kecil dan berlawanan dari tren sebelumnya, namun keesokan harinya diikuti 

trend dengan body candle yang menutupi candle sebelumnya. Pattern ini 

menandakan langkah untuk Sell. 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bearish Engulfing 

 

2.8.2 Bullish Engulfing 

Menurut Filbert (2014:20), Bullish Engulfing merupakan suatu 

reversal pattern yang kuat disertai dengan pembelian yang melampai batas. 

Kebalikan dari Bearish Engulfing, Bullish Engulfing merupakan suatu keadaan 

tren naik dimana candle hari ini menutupi seluruh body dari candle di hari 

sebelumnya. Bullish Engulfing juga dapat terjadi ketika terdapat sebuah candle 

dengan body yang kecil dan berlawanan dari trend sebelumnya, namun 

keesokan harinya diikuti tren dengan body candle yang menutupi candle 

sebelumnya. Pattern ini menandakan langkah untuk Buy. 
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Gambar 2.6 Bullish Engulfing 

 

2.8.3 Harami-Bearish 

Menurut Filbert (2014:26), Harami merupakan salah satu pattern 

yang tergolongkan sebagai weak reversal pattern namun dapat dijadikan rem 

untuk kemungkinan terjadi penurunan lebih dalam. Harami mengandung pola 

yang berkebalikan dari Engulfing. 

Harami Bearish sendiri terjadi ketika candle hari ini memiliki body 

lebih kecil dari candle hari sebelumnya. Pattern ini menandakan langkah untuk 

Sell. 

 

 

 

Gambar 2.7 Harami-Bearish 

 

 

2.8.4 Harami-Bullish 

Menurut Filbert (2014:26), Harami merupakan salah satu pattern 

yang tergolongkan sebagai weak reversal pattern namun dapat dijadikan rem 

untuk kemungkinan terjadi penurunan lebih dalam. Harami mengandung pola 

yang berkebalikan dari Engulfing. 
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Harami Bullish sendiri terjadi ketika candle hari ini memiliki body 

lebih kecil dari candle hari sebelumnya. Pattern ini menandakan langkah untuk 

Buy. 

 

 

 

Gambar 2.8 Harami-Bullish 

 

 

2.8.5 Dark Cloud Cover 

Menurut Filbert (2014:23), Dark Cloud Cover merupakan suatu 

reversal pattern saat tren naik dimana candle hari ini minimal setengah dari 

candle hari sebelumnya dan harus melebihi upper shadow dari candle hari 

sebelumnya. Pattern ini menandakan langkah untuk Sell. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Dark Cloud Cover 

 

2.8.6 Piercing Pattern 

Menurut Filbert (2014:25), Piercing Pattern merupakan kebalikan 

dari Dark Cloud Cover yang merupakan suatu reversal pattern saat tren turun 

dimana candle hari ini minimal setengah dari candle hari sebelumnya dan 
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harus melebihi lower shadow dari candle hari sebelumnya. Pattern ini 

menandakan langkah untuk Buy. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Piercing Pattern 

 

 

2.9 Pola Candlestick 3 hari 

2.9.1 Evening Star 

Menurut Filbert (2014:30), Evening Star merupakan pola yang 

terjadi saat tren naik yang memiliki arti bahwa kenaikan akan segera berakhir. 

Pattern ini menandakan langkah untuk Sell. 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Evening Star  

 

2.9.2 Morning Star 

Menurut Filbert (2014:29), Morning Star merupakan kebalikan 

pola Evening Star yang terjadi saat tren turun yang memiliki arti bahwa 

penurunan akan segera berakhir. Pattern ini menandakan langkah untuk Buy. 
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 Gambar 2.12 Morning Star 

 

Pada umumnya pola candlestick akan terbentuk dengan pola yang 

berurutan dimulai dari pola candlestick 1 hari, 2 hari dan 3 hari lalu kembali 

pada pola 2 hari dan 1 hari. Namun jika pola candlestick yang terjadi berbeda 

seperti pola candlestick 1 hari, 2 hari, dan 3 hari kemudian langsung pada pola 

1 hari maka pola tersebut membentuk pattern Bearish Rising Wedge. Pada 

posisi ini langkah yang tepat bagi para investor adalah Sell, karena pattern ini 

menandakan tren Bearish untuk kemungkinan terjadi penurunan lebih dalam. 

 

2.10 Penelitian Terdahulu 

 

 

No. Peneliti Judul Pembahasan 

1 Hércules A. do 

Prado,, Edilson 

Ferneda, Luis C. 

R. Morais, 

Alfredo J. B. 

Luiz, 

On the 

effectiveness of 

candlestick chart 

analysis for the 

Brazilian stock 

market 

       Penelitian ini menggunakan 16 

pola candlestick campuran terdiri 

dari pola candlestick 1 hari, pola 2 

hari, dan pola 3 hari.  

        Kriteria yang digunakan untuk 

memilih pola candlestick tersebut 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
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Eduardo 

Matsura (2013) 

 

 antara lain sebagai berikut: 

- Pola yang paling umum 

digunakan 

- Pola yang juga dipelajari 

dalam buku karangan Morris(2006) 

berjudul “Candlestick charting 

explained: timeless techniques for 

trading and futures” 

         Hasil dari penelitian ini adalah 

dari 16 pola yang dipelajari, 9 pola 

bisa dianggap relatif sering muncul, 

karena mereka tampil dengan 

frekuensi lebih tinggi dari 1%. 

         Pola Harami-Bullish menjadi 

pola dengan kemampuan prediktif 

terbesar. Sedangkan pola Hanging 

Man merupakan pola yang paling 

sering muncul namun tidak 

menunjukan keefektifan dalam 

prediksi. 

2 Marshall J. 

Horton (2007) 

Stars, crows, and 

doji: The use of 

candlesticks in 

         Penelitian ini menggunakan 

349 saham dari sumber Comodity 

System Inc, dan 4 pola candlestick 
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stock selection Bullish dan 4 pola candlestick 

Bearish, serta uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov. 

          Teori yang digunakan adalah 

teori Efficient Markets Hypothesis 

(EMH) yang menjelaskan bahwa 

informasi harga masa lalu tidak 

mempunyai arti dalam memprediksi 

pergerakan saham dimasa depan. 

Penelitian ini juga mengatakan 

bahwa analisis teknikal merupakan 

sesuatu yang bersifat subyektif. 

         Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa kemungkinan memilih hasil 

yang benar dengan menggunakan 

indikator candlestick tidak berbeda 

dengan memilih hasil yang benar 

secara acak. 

3 Benoit 

Detollenaere, 

Paolo Mazza 

(2013) 

Do Japanese 

candlesticks help 

solve the 

trader’s 

dilemma? 

         Penelitian ini menggunakan 81 

saham perusahaan Euronext dari 3 

Indeks negara yaitu: BEL20, AEX 

dan CAC40 dan variabel Doji dan 

Hammer. 
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         Findings dari penelitian ini 

adalah memberikan saran bahwa 

investor bisa mendapatkan 

keuntungan dari menggunakan 

candlestick untuk mengurangi 

Market Impact mereka. Market 

Impact merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk mengkonsumsi 

lebih dari likuiditas yang tersedia 

          Hasil dari penelitian ini 

adalah candlestick merupakan alat 

yang berguna dan dapat membantu 

traders untuk 

mengimplementasikan keputusan 

trading melalui perbaikan dan 

peningkatan dari teknik eksekusi 

mereka. 

4 Yeong-Jia Goo, 

Dar-Hsin 

Chen,Yi-Wei 

CKang (2007) 

The application 

of Japanese 

Candlestick 

trading 

strategies in 

Taiwan 

         Penelitian ini menggunakan 25 

component stocks di Taiwan Top 50 

Tracker Fund dan Taiwan Mid-Cap 

100 Tracker Fund dari periode 1997 

sampai 2006. Pola candlestick yang 

digunakan dalam penelitan ini 
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terdiri dari 14 pola Bullish dan 14 

pola Bearish. 

          Penelitian ini 

membandingkan hasil rata-rata dari 

berbagai pola dan hari. 

          Hasil dari penelitian ini 

adalah mereka menemukan bahwa 

investor bisa mendapatkan return 

rata-rata sebesar 9,99% dengan 

menggunakan pola Harami Bullish 

untuk masa memegang sepuluh hari. 

Sementara itu, kinerja candlestick 

dapat ditingkatkan dengan 

penerapannya strategi stop-loss. 

5 Ben R. Marshall 

Martin R. Young  

Rochester Cahan 

(2007) 

Are candlestick 

technical trading 

strategies 

profitable in the 

Japanese equity 

market? 

         Penelitian ini menggunakan 

data 100 saham yang ada di Tokyo 

Stock Exchange dalam kurun 

periode tiga sub-periode sepuluh 

tahun. Pola candlestick dalam 

penelitian ini terdiri dari 14 pola 

Bullish dan 14 pola Bearish. 

         Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa candlestick tidak memiliki 
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pengaruh bagi para traders di bursa 

saham Jepang yang notabene nya 

merupakan tempat candlestick itu 

sendiri pertama kali ditemukan.  

6 Ben R. Marshall, 

Martin R. 

Young, 

Lawrence C. 

Rose (2006) 

 

Candlestick 

technical trading 

strategies: Can 

they create value 

for investors? 

          Penelitian ini menggunakan 

data untuk masing-masing saham 

yang terdiri dari DJIA (Dow Jones 

Industrial Index) untuk periode 1 

Januari 1992 sampai 31 Desember 

2002. 

          Penelitian ini 

mempertimbangkan profitabilitas 

Analisis Teknikal dengan berfokus 

pada strategi trading candlestick. 

Pola candlestick dalam penelitian 

ini terdiri dari 14 pola Bullish dan 

14 pola Bearish. 

         Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan 

metode Analisis Teknikal 

candlestick, tidak menguntungkan 

saham di DJIA selama 1992 sampai 

2002, dikarenakan tidak ada satu 
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pun dari aturan candlestick yang 

ditemukan memiliki kekuatan 

peramalan untuk masa depan. 
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