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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal adalah mekanisme transaksi jual dan beli yang menjadi objek 

transaksinya adalah modal. Yang ditransaksikan pada pasar modal adalah 

berbagai instrument atau surat berharga. Surat berharga ini menjadi tolok ukur 

bagi seseorang sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset. Surat berharga tersebut 

antara lain seperti Saham, Obligasi, Reksadana, dan yang lainnya. Secara umum, 

dari ketiga instrumen pasar modal tersebut, maka saham ialah instrumen pasar 

modal yang memiliki Risk dan Reward lebih tinggi bila dibandingkan Obligasi 

dan Reksadana (Abdalloh, 2019). Adanya Risk dan Reward tersebut, maka 

pentingnya melakukan metode investasi di instrumen pasar modal (Hermawati 

et al., 2018).  

Menurut Vezhven (2019), metode yang bisa dipakai dalam bertansaksi di 

pasar saham, diantaranya Scalping, Value Investing, dan Swing Trading. 

Scalping dapat diartikan sebagai aktivitas transaksi (Buy and Sell) yang terjadi 

dalam kurun waktu yang singkat. Kurun waktu tersebut terjadi dalam Time 

Prime satu jam, Time Prime 1 menit, bahkan dalam Time Prime 1 detik yang 

terjadi dalam satu hari. Value Investing adalah menemukan suatu saham yang 

dijual dengan harga diskon ke nilai intrinsiknya atau perusahaan yang pasarnya 

dinilai terlalu atau sudah dianggap rendah karena alasan tertentu yang tidak 

terkait dengan fundamental ekonominya (Hidayat, 2017).  

Swing Trading adalah suatu metode trading yang dilakukan seperti metode 

sebuah ayunan pada taman bermain yang dilakukan berdasarkan posisi membeli 

lebih rendah dan menjual di area yang lebih tinggi serta melakukan Stoploss 

potensial apabila mengalami kerugian (Wijaya, 2017). Dengan metode ini, 

melakukan aksi Buy dan Sell bisa lebih fleksibel dengan menunggu momentum 

yang tercermin pada Chart. Meski demikian, metode ini tidak menjanjikan 

keuntungan bagi Investor atau Trader. Metode ini merupakan alat untuk 

mempermudah Analisis Teknikal guna memaksimalkan keuntungan dan 

meminimalisir kerugian. Metode Swing Trading didalamnya terdapat berbagai 
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indikator-indikator teknikal yang bisa dipakai selama melakukan analisis 

(Saletti-cuesta et al., 2020). 

Menurut Nison (2020), indikator-indikator dalam melakukan Swing 

Trading diantaranya Moving Average, Stochastic, Konvergensi-Divergensi 

Rata-rata Bergerak (MACD), Relative Strength Index (RSI), dan yang lainnya. 

Moving Average (MA) adalah pergerakan harga rata-rata yang digambarkan oleh 

sebuah garis dalam sebuah Chart. Moving Average menjadi indikator yang 

sering digunakan karena pengaplikasiannya yang sederhanan dan mudah 

dipahami. Selanjutnya, Stocastic adalah suatu alat bantu teknikal yang 

digunakan untuk menghasilkan divergensi indikasi serta guna membaca area 

Overbought dan area Oversold. Selanjutnnya, Konvergensi-Divergensi Rata-

rata Bergerak (MACD) adalah gabungan dari rata-rata bergerak yang sudah 

diperhalus secara eksponensial. Dan yang terakhir adalah Indeks Kekuatan 

Relatif (RSI) yang merupakan indikator popular dikalangan pelaku pasar. Pada 

penelitian ini mengambil indikator RSI karena penggunaannya yang dianggap 

mudah dimengerti dan diaplikasikan. Selain itu, sebagian besar kalangan pelaku 

pasar menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keputusan pembelian dan 

penjualan dalam mengambil keputusan Swing Trading (Gumparthi, 2017). 

Indeks Kekuatan Relatif adalah indikator teknikal yang memiliki fungsi 

dalam membaca tren naik atau tren turun. RSI berperan sebagai tolok ukur 

momentum, yakni mengukur pergerakan harga. Peningkatan momentum 

menandakan saham sedang dibeli secara aktif, sedangkan penurunan 

mengindikasikan melemahnya tren saham yang bersangkutan. Selain 

momentum, RSI juga menjadi tolok ukur atau indikator osilasi. Artinya, Trader 

dapat mengetahui apakah kondisi pasar sudah sedang mengalami Overbought 

(jenuh beli) atau Oversold (jenuh jual). Dalam skala 0-100, nilai aset dianggap 

berada dalam situasi Oversold ketika kurang dari besaran 30. Sedangkan area 

Overbought terjadi saat nilai RSI melebihi besaran 70 (Ramadhani, 2020).  

Candlestick Reversal Pattern merupakan sebuah bentuk dari Candlestick 

yang mengindikasikan adanya pembalikan arah (Ryan Filbert Wijaya, S.Sn, 

2019). Candlestick Reversal Pattern dipilih karena erat kaitannya dengan 

pergerakan harga itu sendiri dalam time prime tertentu. Selain itu juga karena 
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erat kaitannya dengan psikologis market. Menurut Ryan Filbert bahwa semua 

inikator atau alat bantu yang digunakan dalam analisis teknikal bersifat subjektif 

dan tidak ada yang salah maupun benar. Berdasarkan hal tersebut Candlestick 

Reversal Pattern dapat digunakan sebagai alat bantu untuk alasis teknikal. 

Pembalikan arah yang dimaksud ialah berbubahnya atau terhentinya tren yang 

sedang terjadi. Adapun tren yang dimaksud dibagi kedalam tiga bagian, yakni 

tren naik, tren turun, dan tren Sideways. Proses pembalikan arah ini dapat 

diketahui dengan formasi dan bentuk Candlestick. Pola-pola Candlestick disini 

sangat beragam, seperti, Harami, Bullish Engulfing, dan yang lainnya. Selama 

Candlestick Reversal Pattern ini terjadi, para pelaku pasar bisa mengambil 

keputusan untuk membuat bertransaksi pada sebuah market, dalam hal ini 

saham. Meski demikian, Candlestick Reversal Pattern sendiri tidak sepenuhnya 

100% akan terjadi sebuah pembalikan (Nison, 2020). 

Penelitian tentang analisis keputusan Investasi terhadap suatu saham 

dilakukan oleh Prayudi dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal Campus-BCM. 

Penelitian ini berisi tentang analisis teknikal mengenai strategi Buy dan Sell pada 

saham PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP) pada tahun 2017. Indikator 

analisis teknikal yang dipakai adalah indikator Volume dan Dow Theory. 

Penelitian tersebut menghasilkan delapan signal beli dan delapan signal jual 

selama tahun 2017. Pengunaan kedua indikator tersebut menjadi referensi bagi 

masyarakat untuk melakikan analisis teknikal. Persamaan penelitiian tersebut 

dengan penelitian ilmiah ini adalah mengenai strategi Buy and Sell terhadap 

suatu saham dengan menggunakan analisis teknikal. Sedangkan perbedaannya 

adalah pada indikator analisi teknikal yang digunakan, dimana penelitian 

tersebut menggunakan indikator Volume dan Dow Theory sedangkan penelitian 

ilmiah ini menggunakan Indikator RSI dan Candlestick Reversal Pattern 

(Prayudi, 2019).  

Pergerakan harga saham pada tahun 2020 sebagian besar pengalami 

penurunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh sentimen Pandemi Covid-19. Hal ini 

dapat tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan pada tahun 2020 yang 

mengalami penurunan lebih dari 37%. Area tertinggi pada tahun 2020 ialah 

ditutup pada posisi 6.325 yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2020. Sedangkan 
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area terendah yang terjadi selama tahun 2020 ialah ditutup pada posisi 3.938 

yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2020. Tidak sedikit pula saham yang 

mengalami koreksi mendekati atau melebihi 50% dari harga ketika sebelum 

pandemi Covid-19 terjadi (www.TradingView.com, 2021).  

Saham yang Listing di Bursa Efek Indonesia satu diantaranya adalah 

saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN). Saham MNCN pertama kali Listing 

di Bursa Efek Indonesia sejak 22 Juni 2007. Saham ini masuk kedalam sektor 

Consumer Cyclicals dengan sub sektor Media & Entertainment. Saham Media 

Nusantara Citra Tbk (MNCN) merupakan saham yang bergerak pada industri 

Media (IDX, 2021). Saham MNCN bila dikomparasikan dengan kompetitor 

disektor yang sama memiliki keunggulan. Kompetitor yang sepadan dengan 

MNCN ialah Surya Citra Media Tbk (SCMA) dan Elang Mahkota Teknologi 

Tbk (EMTK). Bila dibandingkan dengan saham SCMA, saham MNCN lebih 

unggul dengan dibuktikan dari total Aset di Quartal 4 tahun 2020. SCMA 

memiliki Total Aset sebesar Rp7.187.914.863,00 sedangkan MNCN memiliki 

Total Aset sebesar Rp18.329.957.000,00. Kemudian bila dibandinglan dengan 

EMTK ialah terletak pada Indeks. Saham EMTK bahkan tidak masuk kedalam 

Jakarta Islamic Index (JII) selama tahun 2020, sedangkan saham MNCN 

termasuk kedalam Jakarta Islamic Index (JII) selama tahun 2020 (IDX, 2020).  

 

Gambar 1  

Pergerakan harga saham MNCN 2015-2021 Timeprime Weekly  

Sumber: www.TradingView.com  
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Saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) terdampak oleh sentimen 

Covid-19. Dampak yang terjadi pada saham MNCN ini adalah penurunan harga 

saham secara signifikan. Titik tertinggi saham MNCN yang terjadi pada tashun 

2020 adalah berada pada harga 1.750 per lembar saham yang terjadi pada 21 

Januari 2020. Sedangkan titik terendah saham MNCN pada tahun 2020 adalah 

pada harga 705 per lembar sahamnya yang terjadi pada tanggal 24 September 

2020. Pada saham Media Citra Nusantara Tbk (MNCN) terjadi penurunan diatas 

50%. Dengan adanya penurunan drastis ini, maka diperlukan strategi yang 

optimal dalam melakukan aksi Buy and Sell pada saham MNCN 

(www.TradingView.com, 2021). 

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka diperlukan analisis 

mengenai keputusan Investor dengan Menggunakan Metode Swing Trading 

(Buy and Sell) pada Saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) tahun 2020. 

Keputusan investor tersebut memuat strategi untuk meminimalisir kerugian dan 

memaksimalkan keuntungan ketika melakukan transaksi pada Saham MNCN.  

 

B. Rumusan Masalah 

Meninjau dari apa yang dituangkan dalam latar belakang masalah diatas, 

maka diperlukan rumusan masalah yang sesuai dengan pembahasan judul 

skripsi ini yang akan terbagi menjadi beberapa pokok kajian, yaitu: 

1. Identifikasi Masalah 

Dari uraian Latar Belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

a. Waktu dan harga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perolehan 

keuntungan dan kerugian, sehingga Investor/Trader harus menentukan 

posisi pembelian dan penjualan diwaktu dan harga yang tepat.  

b. Adanya banyak Metode yang digunakan oleh Investor/Trader dalam 

memutuskan Buy and Sell, sehingga Investor/Trader harus memilih 

metode yang tepat guna memaksimalkan keuntungan dan 

meminimalisir kerugian. 
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2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya pembatasan masalah agar pembahasannya lebih terfokus dan 

mempermudah dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah dan 

rumusan masalah, maka penulis memberikan pembatasan masalah bahwa 

penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup keputusan pelaku pasar, baik itu 

Investor maupun Trader, selama pergerakan harga Saham Media Nusantara 

Citra Tbk (MNCN) yang terjadi pada tahun 2020 pada Software 

TradingView, Investing, dan MotionTrade. 

3. Pertanyaan Penelitian 

Mengangkat dari latar belakang, maka dapat ditarik pertanyaan 

Penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana keputusan Investor dengan metode Swing Trading 

berdasarkan indikator Relative Strength Index (RSI) pada Saham Media 

Nusantara Citra Tbk (MNCN) pada tahun 2020? 

b. Bagaimana keputusan Investor dengan metode Swing Trading 

berdasarkan Candlestick Reversal Pattern pada Saham Media 

Nusantara Citra Tbk (MNCN) pada tahun 2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki tujuan. Adapun tujuan penelitian 

tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui keputusan Investor dengan metode Swing Trading di 

Saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) pada tahun 2020 dengan 

menggunakan indikator RSI. 

2. Untuk mengetahui keputusan Investor dengan metode Swing Trading 

berdasarkan Candlestick Reversal Pattern pada pergerakan harga Saham 

Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) pada tahun 2020. 

 

 

 

 



7 
 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dirancang oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini antara lain: 

1. Secara Teoritis 

a. Memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan pengetahuan 

Saham Syariah khususnya pada analisis teknikal dengan menggunakan 

metode Swing Trading pada suatu saham syariah yang sejalan dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. 

b. Diharapkan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian tentang saham Syariah khsusnya yang bergelut di 

analisis teknikal saham syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

memberikan bantuan dalam memperbanyak referensi dalam penelitian 

dimasa depan serta sebagai bahan bacaan di Perpustakaan Fakultas 

Syari’ah dan Ekonomi Islam. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu membantu penyampaian informasi 

mengenai Swing Trading khususnya pada Investor/Trader, umumnya 

bagi masyarakat dalam hal penentuan opsi strategi dalam bertransaksi 

di pasar saham Indonesia. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

menganalisis teknikal pada saham-saham lainnya. 

c. Menjadi bahan referensi selanjutnya bagi peneliti yang hendak meneliti 

dengan pembahasan yang lebih kompleks. Selain itu, diharapkan 

mampu mengedukasi pentingnya memahami strategi dalam berinvestasi 

maupun trading di pasar saham Indonesia. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri atas gambaran umum tentang komponen 

yang terdapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab. 

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar 

belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

Bab 2 merupakan pembahasan mengenai kajian teori. Pada bab ini terdiri 

dari landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Landasan teori 

berisi tentang pengilmuan yang berkaitan dengan pasar modal Syariah, saham 

Syariah, investasi, trading, dan Daftar Efek Syariah (DES). Kemudian penelitian 

terdahulu berisi tentang referensi yang dijadikan acuan pada tahun yang lampau 

yang memiliki persamaan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran berisi 

tentang alur pemikiran dalam memahami penelitian ini. 

Bab 3 merupakan bagian Metode Penelitian. Pada bab ini akan berisi 

tentang metode penelitian, objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis 

penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, dan teknik 

keabsahan data.  

Bab 4 merupakan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian. Pada bab 

ini akan membahas gambaran umum objek penelitian, interpretasi dan 

pembahasan hasil penelitian. Selain itu pada bagian ini menjabarkan jawaban 

dari rumusan masalah.  

Bab 5 merupakan bagian penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil 

analisis dan saran untuk penelitian dimasa mendatang serta masukan bagi pihak 

terkait. Selain itu, pada bagian ini terdapat keterbatasan penelitian yang menjadi 

factor penghambat penelitian.  

 

 

 

 

 

 


