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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, maka dapat diperoleh 

kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Keputusan investor dengan menggunakan indikator Relative Strength Index 

(RSI) pada saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) tahun 2020 

menghasilkan tiga Oversold Area dan empat Overbought Area. Oversold 

Area dijadikan opsi pengambilan keputusan Buy dan Overbought Area 

dijadikan opsi pengambilan keputusan Sell. Strategi Buy yang diikuti Sell 

terjadi sebanyak satu kali, yakni pada tanggal 24 September 2020 sebagai 

posisi Buy dan tanggal 18 Desember 2020 sebagai posisi Sell. Keputusan 

buy and sell tersebut akan menghasilkan potensi keuntungan sebesar 

77,27%. 

2. Keputusan investor dengan menggunakan Candlestick Reversal Pattern 

pada saham Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) tahun 2020 menghasilkan 

Bullish Candlestick Reversal Pattern dan Bearish Reversal Pattern. 

Pengambilan keputusan Buy berdasarkan Candlestick Reversal Pattern, 

akan memperoleh potensi keuntungan berkisar 151,41%. Potensi 

keuntungan tersebut diambil berdasarkan keseluruhan posisi pembelian 

pada Bullish Candlestick Reversal Pattern sampai dengan posisi penjualan 

pada Bearish Candlestick Reversal. Pengambilan keputusan Sell 

berdasarkan Candlestick Reversal Pattern, akan terhindar dari potensi 

kerugian sebesar 78,44%. Potensi kerugian tersebut diambil berdasarkan 

keseluruhan posisi penjualan pada Bearish Candlestick Reversal Pattern 

sampai dengan terjadi Bullish Candlestick Reversal selanjutnya. 
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B. Saran  

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan bagi 

penelitian lain agar lebih komplek serta melakukan perbaikan. Dengan 

mengamati hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Keterbatasan Penelitian 

Pada riset ini memiliki kendala berupa keterbatasan referensi atau 

jurnal nasional, sehingga harus ditambah dengan referensi yang berasal dari 

jurnal-jurnal internasional dan buku yang berasal dari luar negeri. 

2. Bagi Investor 

Para investor diharapkan mencermati pergerakan harga saham dan 

menggunakan metode Buy and Sell yang relevan dengan kondisi market. 

Hal tersebut dikarenakan berbedanya tingkat volatilitas tiap saham yang 

mengharuskan investor memiliki metode tertentu. Metode Swing Trading 

diperuntukan bagi investor yang mengharapkan keuntungan yang relative 

moderat dengan potensi kerugian yang dapat dikendalikan. Metode Swing 

Trading tidak dapat diterapkan disemua market, melainkan diterapkan pada 

market dengan tingkat likuiditas yang baik.  

3. Bagi peneliti  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperpanjang periode 

penelitian. Oleh karena itu, keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada 

periode waktu yang digunakan untuk penelitian yakni tahun 2020 atau 

selama 1 tahun saja. Bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan periode 

waktu setelahnya untuk data penelitian terkini. 


