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BAB I 

                                                      PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Melihat tren investasi di tahun 2019 ini seiring berkembangnya 

teknologi digital, dunia di masa depan akan beralih menjadi ekonomi digital. 

Saat ini berbagai perusahaan offline sudah merambah ke bisnis online. 

Transformasi ini tidak hanya diartikan sebagai perubahan teknologi semata 

melainkan juga kebiasaan konsumen yang berubah. Konsumen semakin 

mengandalkan kecepatan dan kemudahan akses di mana saja. Oleh karena itu 

layanan investasi saham juga  berubah. Investor yang tadinya harus datang ke 

kantor pialang saham untuk melakukan transaksi jual beli sekarang sudah 

beralih ke trading online bisa. Perubahan ini menyesuaikan dan sekaligus 

menjadi daya tarik bagi trader generasi milenial.  

Generasi muda yang belum banyak mengenal seluk beluk saham 

makin serius mempelajari aturan-aturan dan strategi khusus  dalam 

berinvestasi saham. Kemudahan dalam mengakses data akurat secara online 

memungkinkan investor dan trader milenial dapat sukses bertransaksi saham 

dan memperoleh return maksmimal maupun memimalkan resiko. Investasi 

menurut Tandelilin (2001:2) adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber 

daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh 

keuntungan di masa datang. Oleh karena itu, sebelum memulai investasi calon 

investor perlu memastikan terlebih dahulu sumberdaya yang dimiliki sehingga 
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setelah berinvestasi sudah siap menerima segala resiko dan konsekuensinya. 

Untuk menentukan kapan waktu yang tepat guna membeli ataupun melepas 

saham, terdapat dua macam analisis untuk menentukan nilai saham. Analisis 

pertama menggunakan informasi yang bersifat fundamental perusahaan, 

sedangkan analisis kedua bersifat teknikal (Jogiyanto, 2007). Informasi yang 

bersifat fundamental diperoleh dari internal perusahaan yang meliputi dividen 

dan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Sedangkan informasi yang 

bersifat teknikal berupa respon pasar terhadap hal-hal dari luar perusahaan 

seperti ekonomi, politik, finansial dan lainnya yang tercermin dalam gerakan 

harga pasar. 

Penelitian yang diusulkan ini akan menggunakan analisis teknikal 

untuk membuktikan profitabilitas berinvestasi pada saham-saham indeks 

LQ45. Analisis teknikal adalah metode analisis untuk memperkirakan arah 

pergerakan harga di masa depan dengan mempelajari data harga di pasar pada 

periode sebelumnya yang telah terbentuk di atas chart. Metode ini dilakukan, 

antara  lain, dengan mengamati indikator-indikator teknikal seperti Price 

Action, Trend, serta level-level Support dan Resistance. Indikator-indikator 

teknikal yang paling populer dipakai sebagai alat bantu adalah, misalnya, 

Moving Average, MACD, Relative Strength Index (RSI),   Stochastic 

Oscillator dan, yang akan diangkat sebagai topik penelitian ini yaitu: Japanese 

candlestick. Yang terakhir ini merupakan salah satu jenis chart yang populer 

di kalangan para trader.  
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Japanese candlestick. pertama kali digunakan di Jepang sekitar abad 

ke-17 untuk memperhitungkan pergerakan harga beras. Munehisa Homma 

adalah seorang pedagang beras pada masa itu yang menjadi pelopor metode 

tersebut. Tenik ini kemungkinan mulai muncul setelah tahun 1850.  

Dalam buku yang ditulis oleh Nilson (1991) tercantum bahwa ada 

empat bentuk Japanese candlestick yang unik dan disebut doji, yaitu Long 

Legged doji, Pagoda atau Gravestone doji, Dragonfly doji dan Four Price doji 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tipe-Tipe Candlestick Doji 

Penelitian ini akan berfokus pada dragonfly doji.  Dragonfly doji adalah 

jenis pola candlestick di mana harga pembukaan, harga tertinggi dan harga 

penutupan memiliki nilai yang sama, tetapi dengan harga terendah cukup jauh di 

bawah nilai ketiga harga di atas. Kemunculan dragonfly doji diyakini pengguna 

japanese candlestick dapat menandakan potensi pembalikan harga ke bawah atau 

terbalik, tergantung pada harga sebelumnya. Kemunculan dragonfly doji pada saat 

harga historis menunjukkan kecenderungan downtrend diyakini menjadi sinyal 
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beli  bagi trader karena kemungkinan akan diikuti dengan kecenderungan harga 

berbalik mengarah kepada uptrend. Hal ini seperti dalam kultur Jepang bahwa 

dragonfly atau capung sebagai simbol positif, kebahagiaan dan keberanian, 

pembawa pertanda baik datangnya musim semi. 

 Atas dasar latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka penelitian 

ini diusulkan karena keinginan membuktikan mitos dragonfly doji sebagai 

pembawa pertanda baik pada periode hari selanjutnya dari harga saham LQ45. 

Untuk itu maka penelitian ini akan diberi judul: “Profitabilitas Aturan 

Perdagangan Teknikal Japanese Candlestick Dragonfly Doji pada Saham Indeks 

LQ45  Periode 2016-2018”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditemukan fakta bahwa 

dragonfly doji adalah sinyal naiknya harga saham suatu perusahaan. Sinyal 

tersebut bisa menjadi tanda positif bagi investor untuk membeli saham sebuah 

perusahaan yang tergabung didalam LQ45. Namun  yang menjadi masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Apakah munculnya dragonfly doji pada grafik Japanese candlestick  

diikuti dengan abnormal return pada pergerakan saham yang terdaftar di BEI ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

abnormal return pada saat muncul aturan perdagangan teknikal Japanese 

Candlestick dragonfly doji pada saham indeks LQ45.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian pada grafik dragonfly doji candlestick ini diharapkan akan 

memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan temuan empiris 

mengenai aturan perdagangan teknikal Japanese candlestick, 

khususnya dragonfly doji untuk menjadi masukan bagi penelitian 

akademis dikemudian hari. 

2. Bagi praktisi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi para investor dan para trader aktif  dalam mempertimbangkan 

penggunaan aturan perdagangan teknikal Japanese candlestick 

dragonfly doji untuk melakukan perdagangan saham yang termasuk 

dalam indeks LQ45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


