
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Investasi merupakan hal yang umum dilakukan masyarakat untuk 

mengembangkan dana yang dimilikinya. Investasi adalah suatu kegiatan 

penempatan dana pada sebuah atau sekumpulan aset selama periode tertentu dengan 

harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi (Jones 

2004). Salah satu investasi yang populer dan umum dilakukan adalah investasi 

saham. Sesuai yang tercantum dalam Bapepam (2003), saham merupakan sertifikat 

yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham 

memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. 

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal 

menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi 

lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, 

dan sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor 

dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen 

melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi 

pasar modal (Bruce Lliyd, 1976), adalah meningkatkan dan menghubungkan aliran 

dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara efisien yang akan 

menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan. 

Di Indonesia sendiri, pasar modal syariah ditandai dengan berdirinya Jakarta 

Islamic Index (JII) pada tanggal 14 Maret 2003. Pemerintah yang diwakili oleh 

menteri keuangan Boediono, Bapepam dan MUI secara resmi meluncurkan pasar 

modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme 

kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan 

mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Sedangkan 

yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundang undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan 
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perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip prinsip syariah. Adapun 

yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh 

syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa 

(Firdaus, et. al., 2005). 

Pasar modal syariah memiliki berbagai macam efek, efek efek syariah menurut 

Fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman 

Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal mencakup Saham 

Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek 

Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan 

prinsip prinsip syariah. Belakangan, instrument keuangan syariah bertambah dalam 

fatwa DSN-MUI Nomor: 65/DSNMUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-

MUI/III/2008 tentang Waran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008. 

Saham syariah adalah bukti kepemilikan suatu individu/badan usaha pada 

sebuah perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat dan ditransaksinkan di bursa 

efek. Jika individu/investor membeli/memiliki saham dari suatu perusahaan, maka 

individu/investor turut serta memiliki perusahaan tersebut dan juga memiliki hak 

pada kekayaan maupun penghasilannya. Sebagai pemilik, investor berhak 

mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan memiliki hak suara yang 

dapat turut menentukan kebijakan perusahaan serta menerima bagian dari 

keuntungan yang dibagikan pada pemegang saham (deviden). 

Dalam bertransaksi saham, terdapat beberapa indeks saham yang dapat 

menjadi acuan investor. Indeks saham tersebut meliputi, Indeks LQ-45, Jakarta 

Islamic Index (JII), indeks Kompas 100, indeks BISNIS-27, indeks PEFINDO 25, 

indeks SRI-KEHATI, indeks Papan Utama dan indeks Papan Pengembangan. Pada 

praktiknya, dalam melakukan investasi saham harus memiliki pengetahuan tentang 

menganalisis sebuah saham, Baik analisis fundamental maupun analisis teknikal.  

Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada 

fundamental ekonomi suatu perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio 

finansial dan kejadian - kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung 

memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik 

analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham 
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perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi 

dalam tiga tahapan analisis yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis 

perusahaan.  

Sedangkan analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam 

dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi trend suatu harga saham 

dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan 

volume. Pada awalnya analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga 

pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga 

mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya 

melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model 

dan dasar misalnya, untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya 

Indeks Kekuatan Relatif, Indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar 

dan intra pasar, siklus ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. 

Analisis teknikal mempunyai fungsi untuk memprediksi harga saham yang 

bersumber dari data historis dan membentuk pola yang selanjutnya menjadi acuan 

untuk pengambilan keputusan buy atau sell. Sedangkan fungsi dari analisis 

fundamental adalah untuk mengetahui kinerja sebuah perusahaan atau emiten dari 

sisi keuangannya yang meliputi rasio-rasio keuangan dan valuasi. 

Analisis teknikal memiliki beberapa indikator, salah satunya adalah Stochastic 

Oscillator, Stochastic oscillator dikembangkan oleh George C. Lane di akhir 1950-

an. Stochastic adalah indikator yang menunjukkan lokasi harga penutupan terakhir 

dibandingkan dengan range harga terendah/tertinggi selama periode waktu tertentu. 

Indikator stochastic oscillator sendiri terdapat tiga macam, stochastic oscillator 

slow, fast dan full. Pada umumnya terdapat dua garis di Stochastic, yaitu %K dan 

%D. Sinyal beli dan jual bisa dilihat dari garis %K dan %D. Jika %K memotong 

%D ke atas, berarti sinyal beli. Sedangkan bila %K memotong %D ke bawah berarti 

sinyal jual. 

Terdapat beberapa Candlestick pattern atau pola grafik yang sering digunakan 

pada analisis teknikal salah satunya adalah three white soldiers, pola candlestick ini 

dibentuk oleh tiga buah candlestick putih yang berbatang panjang dan memiliki 

ketepatan sangat tinggi. Pola ini terjadi setelah sebuah tren turun (Bearish) terjadi. 
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Pola three white soldiers menjadi pertanda pembalikan arah dari tren turun 

(Bearish) menjadi tren naik (Bullish).  

Secara umum arti kata analisis dapat di artikan dengan mempertimbangkan 

ulang atau meneliti terlebih dahulu. Dalam hal ini al-qur’an telah menyampaikan 

tentang analisis atau meniliti terlebih dahulu sebuah berita, ayat tersebut dapat 

menjadi landasan teori tentang analisis sebuah saham. Ayat tersebut terkandung 

pada surat Al-Hujurat 49:6 

 

ًما يبُواتُِص  أَن   فَتَبَيَّنُوا بِنَبَإ   فَاِسق   َجاَءُكم   إِن   آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا بُِحوا بَِجَهالَة   قَو  نَاِدِمينَ  تُم  فَعَل   َما َعلَى   فَتُص   

Yā ayyuhallażīna āmanū in jā`akum fāsiqum binaba`in fa tabayyanū an 

tuṣībụ qaumam bijahālatin fa tuṣbiḥụ 'alā mā fa'altum nādimīn 

 

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 

suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan 

suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 

 

Dalam ayat ini allah ta’ala telah mengingatkan manusia untuk bertabayyun atau 

meniliti terlebih dahulu atas suatu berita. Sama halnya dengan bertransaksi saham, 

kita diharuskan untuk menganalisa atau meneliti terlebih dahulu segala isu dan 

berita yag beredar baik itu berita bersifat fundamental ataupun teknikal.    

Alasan untuk mengambil objek penelitian lima saham berkapitalisasi besar 

pada indeks Jakarta Islamic Index (JII) karena penelitian ini fokus meneliti return 

optimal saham-saham syariah yang berkapitalisasi besar. Selain itu pemilihan lima 

saham berkapitalisasi besar didasari dengan anggapan bahwa saham-saham yang 

berkapitalisasi besar adalah saham yang sering di perjual-belikan atau sering 

ditransaksikan, dengan sebutan lain bukan saham “gorengan”. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut tentang simulasi perdagangan lima saham berkapitalisasi besar pada 

indeks JII (Jakarta Islamic Index) dengan menggunakan candlestick pattern three 

white soldiers dan indikator stochastic oscillator dengan mengambil judul 

penelitian “Simulasi Perdagangan Saham Syariah Dengan Menggunakan 

Candlestick Pattern Three White Soldiers dan indikator Stochastic Oscillator Pada 
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Saham TLKM, UNTR, INTP, UNVR dan ASII”, penelitian ini menggunakan 

periode perdagangan selama dua tahun yakni 01 Juli 2017- 30 Juni 2019 dan saham 

emiten PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT. United Tractors Tbk, PT. 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT. Unilever Indonesia Tbk, dan PT. Astra 

International Tbk. Pemilihan emiten tersebut berdasarkan penilaian Morgan 

Stanley Capital Index. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perdagangan saham TLKM, UNTR, INTP, UNVR dan ASII 

berdasarkan sinyal beli dan jual dengan menggunakan indikator stochastic 

oscillator? 

2. Bagaimana perdagangan saham TLKM, UNTR, INTP, UNVR dan ASII 

berdasarkan sinyal beli dengan menggunakan candlestick pattern three 

white soldiers dan sinyal jual menggunakan indikator stochastic 

oscillator?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya keuntungan yang diperoleh dengan 

menggunakan indikator stochastic oscillator saat trading lima saham 

berkapitalisasi besar pada indeks JII (Jakarta Islamic Index). 

2. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya keuntungan yang diperoleh dengan 

menggunakan candlestick pattern three white soldiers dan indikator 

stochastic oscillator saat trading lima saham berkapitalisasi besar pada 

indeks JII (Jakarta Islamic Index). 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Universitas 
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Penelitian ini berguna untuk dijadikan refrensi, ilmu pengetahuan bagi 

mahasiswa dan khususnya bagi investor dalam pengambilan keputusan 

investasi dengan menggunakan candlestick pattern three white soldiers dan 

indikator stochastic oscillator. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan dan pertimbangan atas 

keputusan investasi menggunakan candlestick pattern three white soldiers 

dan indikator stochastic oscillator melalui analisis teknikal untuk 

memperoleh profit yang optimal. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi atau pertimbangan 

investasi melalui analisis teknikal dengan menggunakan candlestick pattern 

three white soldiers dan indikator stochastic oscillator untuk memperoleh 

profit yang optimal. 

1.5  Batasan Penelitian 

Batasan dalam penelitian ini yaitu analisis teknikal untuk memprediksi optimal 

return pada lima saham emiten dengan kapitalisasi terbesar yang terdaftar dalam 

Jakarta Islamic Index (JII) dengan periode perdagangan 01 Juli 2017- 30 Juni 2019. 

 


