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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menampilkan 

gambaran dari hasil dan analisis data yang telah diolah. Deskripsi yang 

ditampilkan meliputi nilai minimum, nilai maximum, nilai rata-rata dan standar 

deviasi dari abnormal return dalam window period t-1, t, dan t+1 yang dipisah 

menurut kecenderungan kondisi downtrend dan uptrend. Berikut merupakan tabel 

statistik deskriptif. 

           Tabel 4.1 Abnormal Return Selama Window Period  

All N Minimum Maximum Mean SD 

t-1 52 -0.14 0.04 -0.0036 0.02534 

t 52 -0.02 0.10 0.0187 0.02214 

t+1 52 -0.07 0.10 -0.0080 0.02879 

Downtrend 

t-1 26 -0.02 0.03 -0.0007 0.01387 

t 26 0.00 0.07 0.0207 0.02040 

t+1 26 -0.04 0.06 -0.0061 0.02250 

Uptrend 

t-1 26 -0.14 0.04 -0.0065 0.03317 

t 26 -0.02 0.10 0.0167 0.02399 

t+1 26 -0.07 0.10 -0.0099 0.03431 

                          Sumber : Data, diolah (2019) 

Tabel 4.1 menampilkan abnormal return antara satu hari sebelum 

kemunculan dragonfly doji, pada saat hari munculnya dragonfly doji dan satu hari 

setelah kemunculan dragonfly doji. Abnormal return ini ditampilkan secara 

keseluruhan pengamatan dan dipisah menurut kecenderungan return seminggu 

sebelumnya menjadi pasar downtrend dan pasar uptrend. Pasar downtrend adalah 
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bila rata-rata return seminggu sebelumnya bertanda negatif. Sedangkan pasar 

uptrend adalah bila rata-rata return seminggu sebelumnya bertanda positif.  

Peningkatan abnormal return secara drastis terjadi antara satu hari 

sebelum kemunculan dengan saat terjadi  kemunculan dragonfly doji. Hal ini bisa 

diketahui dari hasil rata-rata abnormal return selama periode pengamatan yang 

meningkat dari negatif menjadi positif. Sedangkan antara hari kemunculan 

dragonfly doji dengan satu hari setelah kemunculan dragonfly doji justru terjadi 

penurunan yang drastis. Abnormal return dari yang hasilnya positif menurun 

hingga ke angka negatif. Hasil rata-rata abnormal return yang positif ini 

mengindikasikan kenaikan harga sebuah saham sehingga bisa dijadikan tanda 

sinyal beli. Begitu pula sebaliknya apabila hasilnya negatif mengindikasikan 

penurunan harga sebuah saham sekaligus mengindikasikan sebuah sinyal jual. 

 Hasil statistik deskriptif ini juga menunjukkan bahwa kemunculan 

dragonfly doji ini tidak dipengaruhi oleh kecenderungan pasar downtrend  seperti 

yang diduga sebelumnya. Begitu juga pula dengan dugaan pengaruh 

kecenderungan pasar uptrend sebelumnya juga tidak terbukti benar. Nampak 

bahwa kemunculan dragonfly doji ini tidak mengikuti kondisi trend pasar tertentu 

sebelumnya. Kemunculannya mengindikasikan sebuah sinyal beli bagi trader. Hal 

ini seperti ditampilkan pada Tabel 4.2 di bawah yang dalam periode pengamatan 

di sini memunculkan hasil yang kurang lebih sama. Hasil yang kurang lebih sama 

tersebut yaitu 26 dragonfly doji pada saat pasar downtrend dan juga 26 dragonfly 

doji pada pasar uptrend. Kejadian yang mirip ini mengindikasikan tidak ada 



 

30 

 

keterkaitan antara dragonfly doji dengan fenomena kecenderungan pasar 

downtrend/ uptrend tertentu sebelumnya. 

4.2 Hasil Analisis Data 

Guna menganalisi data yang diolah dalam penelitian ini , peneliti 

menggunakan Uji t yang bertujuan untuk mengetahui apakah variable bebas atau 

variable independen (x) secara parsial berpengaruh terhadap variable dependen (y) 

dalam window period t-1, t, dan t+1 yang dipisah menurut kecenderungan kondisi 

downtrend dan uptrend. Berikut merupakan tabel hasil analisis data. 

                            Tabel 4.2 Uji-t Abnormal Selama Window  

 
 

All 

 
 
t 

 
 

df 

 
Significance 

 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

(2-tailed) Difference Lower Upper 

t-1 -1.013 51 0.316 -0.00356 -0.0106 0.0035 

t 6.092 51 0.000 0.01870 0.0125 0.0249 

t+1 -2.000 51 0.051 -0.00798 -0.0160 0.0000 

Downtrend 

t-1 -0.242 25 0.811 -0.00066 -0.0063 0.0049 

t 5.172 25 0.000 0.02069 0.0125 0.0289 

t+1 -1.380 25 0.180 -0.00609 -0.0152 0.0030 

Uptrend 

t-1 -0.993 25 0.330 -0.00646 -0.0199 0.0069 

t 3.553 25 0.002 0.01671 0.0070 0.0264 

t+1 -1.468 25 0.155 -0.00987 -0.0237 0.0040 

 Sumber : Data, diolah (2019) 

Hipotesis pertama (H1) menyebutkan bahwa terdapat abnormal return  

yang signifikan pada saat hari kemunculan dragonfly doji. Pada saat muncul 

dragonfly doji , t-hitung menunjukkan angka yang cukup tinggi, 6,092,  (n=52) 

lebih besar dari t tabel 2,021 (n=40) maupun 2,000 (n=60), menunjukkan 

hipotesis nol berada di wilayah penolakan, seperti yang tertulis di kriteria 

penerimaan uji t.. Demikian juga dengan probabilitas signifikansi 2-sisi sebesar 
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0,000 yang lebih kecil daripada α tertentu, misalnya 5% atau 0,05, sehingga 

tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis nol. Maka H0 ditolak untuk 

menerima hipotesis alternatif (Hi) . 

 Hipotesis kedua (H2) menyebutkan bahwa terdapat abnormal return  yang 

signifikan pada satu hari sebelum kemunculan dragonfly doji Berdasarkan tabel 

di atas, pada satu hari sebelum muncul dragonfly doji, t-hitung menunjukkan 

angka 1.013 (n=52) dan lebih kecil dari t tabel 2,021 (n=40) maupun 2,000 

(n=60). Statistik t hitung ini dengan probabilitas signifikansi 2-sisi sebesar 0,316 

yang lebih besar daripada α tertentu, misalnya 5% atau 0,05. Hal ini 

menunjukkan hipotesis nol ada di wilayah penerimaan, atau cukup bukti untuk 

menerima hipotesis nol, seperti yang tertulis di kriteria penerimaan uji t. Maka, 

H0 diterima dan menolak hipotesis alternatif (Hi).  

 Selanjutnya adalah hipotesis ketiga (H3) yang menyebutkan bahwa 

terdapat abnormal return  yang signifikan pada satu hari pada satu hari setelah 

kemunculan dragonfly doji. Statistik t-hitung menunjukkan angka yang negatif  

-2,000 (n=52) yang lebih kecil dari t tabel 2,021 (n=40) maupun 2,000 (n=60). 

Statistik t hitung ini memiliki probabilitas signifikansi 2-sisi sebesar 0.051 yang 

lebih besar daripada α tertentu, misalnya 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan  

cukup bukti untuk menerima H0 dan menolak hipotesis alternatif (Hi). 

 Hal serupa juga terbukti sama, baik pada fenomena pasar uptrend maupun 

pasar downtrend. Temuan pada tabel 4.2 di atas  menunjukkan bahwa hanya 

pada saat kemunculan dragonfly doji t hitung, sebesar 5,172 (n=26) saat pasar 

downtrend dan 3,553 (n=26) saat pasar downtrend, lebih besar pada t tabel 
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2,056 (n=26). Sehingga dapat diketahui bahwa hasil dari penelitian ini 

kemunculan dragonfly doji berpengaruh signifikan pada saat hari itu saja dan 

tidak menimbulkan efek perubahan harga yang signifikan baik pada saat 

sebelum maupun sesudah kemunculan dragonfly doji. 

4.3 Pembahasan 

Pada sub bab pembahasan kali ini akan dibahas apa yang menjadi 

temuan dari penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu dan melihat dari  

penelitian terdahulu Goo, Chen & Chang (2007) yang meneliti Japanese 

Candlestck di Taiwan mengatakan bahwa hasil uji t-test  sesudah kemunculan 

Japanese Dragonfly Doji menghasilkan return yang positif dan bahkan semakin 

meningkat hingga pada sepuluh hari sesudah kemunculannya.Temuan 

Goo,Chen  &Chang (2007) tersebut berbanding terbalik dengan temuan pada 

penelitian di pasar BEI ini. Penelitian ini menunjukkan pada satu hari  setelah 

kemunculan dragonfly doji  menghasilkan return negatif. Perbedaan temuan 

tersebut sebenarnya perlu mendapat catatan. Hal ini karena perbedaan periode 

jendela pada kedua penelitian. Goo, Chen & Chang (2007) menggunakan 

periode jendela yang panjang sampai dengan sepuluh hari setelah peristiwa. 

Sebaliknya, penelitian ini menggunakan periode jendela yang sangat pendek. 

Penelitian ini tidak memberikan bukti untuk sembilan hari selebihnya apakah 

kemunculan dragonfly doji terus memberikan rata-rata abnormal return negatif 

atau positif. Hasil dari penelitian terhadap pasar di BEI ini berbeda dengan 

penelitian Go,Chen & Chang dikarenakan kondisi pasar yang berbeda baik dari 

segi perekonomian negara tersebut maupun fenomena tertentu yang 
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mempengaruhi kondisi pasar di suatu negara baik politik,ekonomi,budaya dsb 

selain itu periode pengamatan di penelitian ini yang lebih singkat periode 

pengamatannya yaitu t+1 saja sedangkan di penelitian Goo,Chen & Chang 

menggunakan periode waktu pengamatan yang lebih panjang yaitu hingga t+10 

sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil diantara penelitian tersebut. 

Melihat dari temuan  penelitian Goo, Chen & Chang (2007) terdapat 

temuan yang menarik yang  menunjukkan bukti bahwa investor dan/ atau trader  

di pasar saham di Taiwan  bisa menghasilkan abnormal return untuk jangka 

waktu sepuluh hari berdasarkan pemanfaatan Japanese candlestick. Hal ini 

bertentangan dengan ungkapan “you can’t beat the market” bahwa dalam pasar 

yang efisien investor dan/atau trader tidak akan dapat menghasilkan abnormal 

return seperti yang dikemukakan oleh Fama (1970, 1991). Apabila ungkapan  

ini benar maka efisiensi pasar saham di Taiwan menurut konsep Fama (1970, 

1991) menjadi dipertanyakan. Sebaliknya, temuan penelitian ini juga 

membuktikan bahwa BEI termasuk efisien dalam kategori semi strong form 

dalam EMH yang dikemukakan Fama (1970, 1991). Selain itu, bahwa EMH 

terbukti benar karena harga pasar tidak bisa diprediksi dengan alat teknikal 

tertentu sehingga investor dan/atau trader tidak mampu mengalahkan pasar 

yang efisien. Hal ini bisa terjadi karena alat analisis teknikal yang 

memanfaatkan indikator yang sebetulnya mengikuti kondisi psaar sebelumnya 

sedangkan pasar saham yang ada tidak mengikuti indikator tertentu dan bisa 

berubah setiap saat tergantung fenomena apa yang sedang terjadi saat itu juga. 
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Kebanyakan dari penelitian analisis teknikal Japanese candlestick  

seperti Cahyadiura (2012), Berto, Nurazi, Zulkarnain  (2012), Goo, Chen & 

Chang (2007) mengindikasikan bahwa kemunculan Japanese candlestick jarang 

terjadi dan merupakan fenomena langka, harus dikombinasikan dengan analisis 

teknikal tertentu, dan lebih banyak return positif dibandingkan return 

negatif.terdukung oleh temuan penelitian ini. Kejadian dragonfly doji pada 

penelitian ini ditemukan  sangat jarang terjadi. Selain itu, abnormal return 

positif yang signifikan secara statistik  hanya pada saat munculnya dragonfly 

doji  dan tidak signifikan pada satu hari sebelum dan satu hari sesudah 

munculnya dragonfly doji. Jika mengacu pada teori yang mengatakan bahwa 

pola Japanese dragonfly doji muncul setelah downtrend maka teori tersebut 

tidak didukung oleh bukti pada penelitian ini karena trend pasar  satu minggu 

sebelum kemunculan Japanese dragonfly doji pada 23 saham tidak 

mengindikasikan adanya kondisi fenomena downtrend yang mendahului.  

Aturan perdagangan teknikal Japanese dragonfly doji yang terbentuk 

pada saat harga pembukaan, harga penutupan dan harga tertinggi adalah sama 

sedangkan harga terendah berada pada satu titik yang berbeda seperti yang 

dikemukakan  Nisson (1991) terbukti benar adanya mengindikasikan sinyal beli 

terhadap saham-saham LQ45 yang menjadi objek penelitian  ini. Namun 

mengenai kemunculan Japanese dragonfly doji  pada saat fenomena downtrend 

tidak terbukti pada pasar saham yang ada di Indonesia terutama pada saham 

LQ45 yang menjadi objek penelitian ini . 
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 Dragonfly Doji tidak menunjukkan suatu fenomena tertentu yang 

dimana bisa terjadi baik kondisi downtrend maupun uptrend , hal ini bisa dilihat 

dari gambar dibawah ini 

 

Gambar 3.1 Dragonfly saat fenomena uptrend 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3.1 Dragonfly saat fenomena downtrend 

              Dapat dilihat dari kedua gambar yang ditampilkan bahwa tidak ada 

fenomena pasti secara teratur baik itu kondisi downtrend seperti yang diduga pada 

awal penelitian ataupun saat kondisi uptrend oleh karena temuan tersebut maka 

penggunaan alat analisis teknikal Japanese Candlestick Dragonfly Doji in tidak 

bisa dijadikan patokan dalam perdagangan saham di BEI karena kondisi pasar 
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yang masih efisien dan berubah setiap waktu sehingga tidak dapat diprediksi alat 

analisis teknikal tertentu. 

Dragonfly Doji ini tidak menghasilkan return yang positif berbeda halnya 

dengan penelitian sebelumnya di Taiwan yang bahkan memberikan return positif 

hingga 10 hari. Kemungkinan perisitwa ini bisa terjadi mengingat periode jendela 

pengamatan yang teralu singkat dan juga perubahan Abnormal return yang 

memerlukan waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukan oleh Fama 

(1970) bahwa kondisi pasar saham disuatu negara dapat berubah setiap saat dan 

tidak bisa diprediksi oleh alat analisis teknikal tertentu. 

Mengenai dugaan fenomena downtrend maupun uptrend yang 

mempengaruhi kemunculan Dragonfly Doji yang tidak terbukti ini terjadi karena 

pasar saham di BEI ini yang efisien dan dengan cepat membentuk keseimbangan 

baru setelah adanya suatu fenomena yang melanda pasar saat itu berdasarkan apa 

yang terjadi pada kondisi pasar di hari sebelumnya yang tidak bisa diprediksi. 

 

 

 

 

 

 

 


