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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. PENELITIAN TERDAHULU

Roy (2015) melakukan penelitian tentang Equity Research: Fundamental 

and Technical Analysis. Penelitian dilakukan pada beberapa saham yang ada di 

India, diantaranya Wipro, Infosys, dan juga TCS. Saham-saham tersebut 

dianalisis menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah ketiga saham (Wipro, Infosys, dan TCS) berada dalam 

kondisi fundamental yang kuat. Untuk Wipro, terlihat jelas bahwa wipro sedang 

berada dalam kondisi fundamental yang kuat dilihat dari pertumbuhan EPS 

triwulan dan tahunan. Untuk Infosys, dilihat dari pembayaran dividen yang 

stabil. Dan untuk TCS juga sedang dalam keadaan fundamental yang kuat, oleh 

karena itu sahamnya dinilai netral. 

Aprilia et al. (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menilai 

dan mengetahui kewajaran harga saham perusahaan pertambangan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 jika dinilai dengan 

pendekatan Price Earning Ratio. Penelitian tersebut menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah saham sektor pertambangan dari 4 saham yang dijadikan sampel yaitu 

PT. Elnusa Tbk. (ELSA), PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. 

(PTBA), PT. Radiant Utama Interinsco Tbk. (RUIS), dan PT. Timah (Persero) 

Tbk.(TINS), dalam keadaan undervalued. Yakni nilai intrinsik saham lebih besar 
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dari pada harga pasarnya sampai akhir Desember 2015. Secara teoritik saham 

dari ke empat perusahaan yang undervalued akan mengalami kenaikan harga di 

masa yang akan datang. Sehingga investor dapat memilih saham tersebut sebagai 

pilihan untuk berinvestasi. 

Irawan dan Wahidahwati (2013) melakukan penelitian yang bertujuan 

untuk menilai investasi pada saham-saham yang tergolong LQ-45. Batasan 

masalah penelitian tersebut hanya pada perusahaan LQ-45 yang konsisten 

selama periode tiga tahun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis fundamental. Penentuan sampel 

menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang 

konsisten di LQ-45 periode 2009-2011, maka diambil sampel sebanyak 29 

perusahaan. Berdasarkan perhitungan analisis fundamental menunjukkan 19 

saham dalam kondisi overvalued dan 10 saham undervalued. 10 saham 

undervalued tersebut antara lain Astra Agro Lestari Tbk, Astra International 

Tbk, Vale Indonesia Tbk, Indika Energy Tbk, Indosat Tbk, Kalbe Farma Tbk, 

Pp London Sumatra Indonesia Tbk, Medco Energi Internasional Tbk, Timah 

(Persero) Tbk dan Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Keputusan yang tepat 

menjual saham overvalued atau membeli saham undervaluaed, 

karena harga pasar lebih murah dari harga saham. 

Rajan dan Parimala (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menerapkan analisis teknikal pada 3 saham yang telah dipilih dari sektor FMCG. 

Penelitian ini murni didasarkan pada data sekunder yang telah dikumpulkan dari 

NSE Website, jurnal, dan majalah. Analisis teknikal dilakukan pada saham 
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perusahaan selama periode November 2011-Januari 2012. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah BSE dan NSE adalah dua bursa saham regional yang merupakan 

pemain besar dalam operasi pasar modal di India. Dari 100, hampir 87 scripts 

diperdagangkan melalui BSE dan NSE. NSE didirikan 19 tahun yang lalu, akan 

tetapi pertumbuhan dari segi nilai perdagangan di NSE telah meningkat dengan 

pesat. Harga scripts perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 

faktor paling penting adalah sentimen dari investor. Oleh karena itu, investor 

diminta untuk mempertimbangkan bermacam-maca faktor yang dapat 

mempengaruhi kondisi psikologis dari investor saat melakukan analisis teknikal. 

Harwaningrum (2016) melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan yang terjadi ketika analisis fundamental dan analisis 

teknikal tidak memberikan hasil yang searah tapi memberikan hasil yang 

berlawanan. Permasalahan tersebut  dikaitkan dengan beberapa perusahaan, 

yaitu Seven Brothers (Grup Bakrie). Hasil dari penelitian tersebut adalah 

Kondisi hasil analisis yang berlawanan dapat membuat investor bingung untuk 

memilih analisis mana yang akan dijadikan pedoman investasi. Sebaiknya 

investor lebih memilih menggunakan analisis fundamental untuk melakukan 

investasi. Melakukan analisis fundamental memang memakan waktu yang lebih 

lama dibandingkan dengan analisis teknikal. Namun analisis fundamental lebih 

memberikan gambaran kondisi perusahaan yang sebenarnya. Dalam analisis 

teknikal, investor hanya melihat pergerakan saham tapi tidak mengetahui 

seberapa besar hutang perusahaan, laba yang didapat atau beban yang 
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dikeluarkan. Sebaiknya investor berpedoman terhadap analisis fundamental 

terutama investor yang melakukan investasi dalam jangka panjang. 

B. KAJIAN TEORI 

1. Pasar Modal  

Menurut BEI yang dijelaskan dalam website resmi BEI (Indonesia, 2010) 

pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang 

(obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun 

instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi 

perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana 

bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi 

berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait 

lainnya.  

Pasar modal menurut Husnan (2001) ialah pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik 

yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, meupun perusahaan 

swasta. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal 

merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) 

seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen 

derivatif seperti option, futures, dan lain-lain. (www.idx.co.id, 26/10/2016)  

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan 

http://www.idx.co.id/
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Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang 

berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan Efek”. (www.idx.co.id, 26/10/2016) 

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana 

bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang 

diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, 

ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal 

menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument 

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan 

demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai 

dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument. 

(www.idx.co.id, 26/10/2016). 

2. Saham 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012), saham dapat didefinisikan 

sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang 

menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh 

seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.  

Menurut Fahmi (2012), saham merupakan tanda bukti penyertaan 

kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Atau saham 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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merupakan kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama 

perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada 

setiap pemegang saham. 

Sedangkan menurut BEI (www.idx.co.id, 26/10/2016) Saham (stock) 

merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling popular. 

Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika 

memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham 

merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena 

saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau 

pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 

Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim 

atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan 

membeli atau memiliki saham (Darmadji dan Fakhruddin, 2012), yaitu: 

a. Dividen 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan 

perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham 

dalam RUPS. Investor yang berhak menerima dividen adalah investor 

yang memegang saham hingga batas waktu yang ditentukan oleh 

perusahaan pada saat pengumuman dividen. Umumnya dividen 

http://www.idx.co.id/
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merupakan salah satu daya tarik bagi pemegang saham dengan orientasi 

jangka panjang, misalnya investor institusi atau dana pensiun dan lain-

lain.  Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, 

yaitu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang 

tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula 

berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham 

diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki 

seorang investor akan bertambah dengan adanya pembagian dividen 

saham tersebut. 

b. Capital Gain 

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di 

pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham Telkom (TLKM) 

dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga 

Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital 

gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Umumnya 

investor dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan melalui 

capital gain. Misalnya, seorang investor membeli saham pada pagi hari 

dan kemudian menjualnya lagi pada siang hari jika saham mengalami 

kenaikan. 

Disamping dua keuntungan tersebut, maka pemegang saham juga 

dimungkinkan untuk mendapatkan: 
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a. Saham Bonus (jika ada) 

Saham bonus adalah saham yang dibagikan perusahaan kepada para 

pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah 

selisih antara harga jual terhadap harga nominalsaham tersebut pada saat 

perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana. Misalnya, 

setiap saham dengan nominal Rp. 500 dijual dengan harga Rp. 800 maka 

setiap saham akan memberikan agio kepada perusahaan sebesar Rp.300 

setiap sahamnya. 

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdaganagan saham sehari-hari, 

harga saham mengalami fluktuasi naik maupun turun. Pembentukan harga 

saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham 

tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh penawaran (supply) 

dan permintaan (demand) atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut 

terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham 

tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut 

bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti kondisi ekonomi 

negara, kondisi sosial dan politik, maupun rumor-rumor yang berkembang 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2012). 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012) sebagai instrument investasi, 

saham memiliki risiko, antara lain: 

a. Tidak Mendapat Dividen 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya 

menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, perusahaan tidak dapat 
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membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. 

Dengan demikian potensi keuntungan investor untuk mendapatkan 

dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. 

b. Capital Loss 

Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu 

mendapatkan capital gain  atau keuntungan atas saham yang dijualnya. 

Ada kalanya investor harus menjual sahamdenganharga jauh lebih 

rendah dari harga beli. Dengan demikian seorang investor mengalami 

capital loss. Misalnya seorang investor memiliki saham Indosat (ISAT) 

dengan harga Rp. 9.000,-, kemudian harga saham tersebut terus 

mengalami penurunan hingga mencapai Rp. 8.000,- per saham. Karena 

takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga 

Rp. 8.000,- tersebut sehingga investor mengalami capital loss sebesar 

Rp. 1.000,- per saham. 

Dalam jual beli saham, terkadang untuk menghindari potensi kerugian 

yang semakin besar akibat penurunan harga saham, maka seorang 

investor rela menjual saham dengan harga rendah atau biasa disebut 

dengan cut loss. 

Disamping risiko tersebut, seorang pemegang saham juga masih dihadapkan 

dengan potensi risiko lainnya, yaitu: 

a. Risiko Likuidasi 

Jika suatu perusahaan bangkrut, maka tentu saja akan berdampak 

secara langsung kepada saham perusahaan tersebut. Sesuai dengan 
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peraturan pencatatan saham di Bursa Efek, maka jika suatu perusahaan 

bangkrut atau dilikuidasi, maka secara otomatis saham perusahaan 

tersebut akan dikeluarkan dari bursa atau di-delist. 

Dalam kondisi perusahaan likuidasi, maka pemegang saham akan 

menempati posisi lebih rendah dibanding kreditur atau pemegang 

obligasi. Artinya setelah semua aset peruhaan itu dijual, terlebih dahulu 

dibagikan kepada para kreditur atau pemegang obligasi, dan jika masih 

terdapat sisa, baru dibagikan kepada para pmegang saham. 

b. Saham Dikeluarkan dari Bursa 

Risiko lain yang dihadapi oleh para investor adalah jika saham 

perusahaan dikeluarkan dari pencatatan Bursa Efek alias di-delist. Suatu 

saham perusahaan di-delist dari bursa umumnya karena kinerja yang 

buruk, misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah 

diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak 

membagikan dividen berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai 

kondisi lainnya sesuai dengan peraturan Pencatatan efek di Bursa. Saham 

yang telah di-delist tentu saja tidak lagi diperdagangkan di bursa. 

Meskipun saham tersebut tetap dapat diperdagangkan di luar bursa, tidak 

terdapat patokan harga yang jelas dan jika terjual biasanya dengan harga 

yang jauh dari harga sebelumnya. 

c. Saham Dihentikan Sementara (Suspensi) 

Di samping dua risiko tersebut, maka risiko yang lain juga 

“menganggu” para investor untuk melakukan aktivitasnya, yaitu jika 
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suatu saham disuspensi atau dihentikan perdagangannya oleh otoritas 

Bursa Efek. Dengan demikian investor tidak dapat menjual sahamnya 

hingga suspensi dicabut. Suspensi biasanya berlangsung dalam waktu 

singkat, misalnya satu sesi perdagangan, dua sesi perdagangan, tetapi 

dapat pula berlangsung dalam kurun waktu beberapa hari perdagangan. 

Hal tersebut dilakukan otoritas bursa jika misalnya suatu saham 

mengalami lonjakan harga yang luar biasa, suatu perusahaan dipailitkan 

oleh krediturnya, atau berbagai kondisi lain yang mengharuskan Otoritas 

Bursa menghentikan sementara perdagangan saham hingga perusahaan 

yang bersangkutan memberikan kejelasan iinformasi lainnya, agar 

informasi yang belum jelas tersebut tidak menjadi ajang spekulasi. Jika 

telah didapatkan suatu informasi yang jelas, maka suspensi atas saham 

dapat dicabut oleh Bursa dan saham dapat diperdagangkan kembali 

seperti semula. 

3. Indeks LQ45 

Berdasarkan LQ45 Index Methodology yang diterbitkan melalui 

website BEI (www.idx.co.id, 26/10/2016) LQ45 Index, yang 

diluncurkan pada bulan Februari 1997, merupakan indeks bobot 

kapitalisasi pasar yang menangkap kinerja 45 saham paling liquid yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Indeks LQ45 mencakup sekitar 

70% saham dengan nilai kapitalisasi pasar dan transaksi di Bursa Efek 

Indonesia. Indeks dalam mata uang rupiah ("RP") dan diterbitkan 

sepanjang jam perdagangan BEI. 

http://www.idx.co.id/
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Semua indeks dalam Jakarta Composite Index ("JCI") memenuhi 

syarat untuk dimasukkan dalam indeks LQ45. IHSG awalnya 

diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator umum dari 

semua saham, dikutip di Bursa Efek Jakarta. Kemudian pada tahun 2007, 

Bursa Efek Jakarta bergabung dengan Bursa Efek Surabaya untuk 

menjadi Bursa Efek Indonesia yang mewarisi indeks komposit Jakarta 

sebagai indeks umum. 

Indeks LQ45 terdiri dari 45 saham biasa paling liquid (maka nama 

LQ mengacu pada Liquid) tercatat di BEI yang telah dipilih dan diteliti 

melalui kriteria-kriteria berikut: 

a. Proses seleksi mulai dengan memilih Top 60 saham biasa dengan 

nilai transaksi rata-rata tertinggi di pasar reguler untuk 12 bulan 

terakhir. 

b. Dari saham 60; 45 saham dipilih yang ditimbang dengan nilai 

transaksi, kapitalisasi pasar, Trading Day Number, dan frekuensi 

transaksi di pasar reguler selama periode 12 bulan terakhir. 

c. Saham harus dimasukkan dalam perhitungan indeks komposit (JCI). 

d. Saham harus telah dicatatkan di BEI untuk setidaknya 3 bulan. 

e. Saham harus memiliki kondisi keuangan yang baik, prospek 

pertumbuhan, frekuensi trading yang tinggi, dan transaksi di pasar 

reguler. 

Indeks evaluasi dan penggantian saham 
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Setiap 6 (enam) bulan, BEI akan mengevaluasi pergerakan saham 

yang terdaftar. Jika saham dalam indeks tidak memenuhi kriteria yang 

diatur, saham akan digantikan pada siklus berikutnya. Penggantian 

saham terjadi sekali setiap enam bulan, efektif pada awal Februari dan 

Agustus. Periode pemberitahuan adalah minimal 3 hari sebelum tanggal 

efektif. 

Untuk menjamin keadilan dalam pilihan saham, BEI dapat meminta 

pendapat dari Komite penasihat; terdiri dari anggota dari BAPEPAM-LK 

(modal pasar pihak berwenang Indonesia) yang sekarang berubah 

menjadi OJK (Otoritas Jasa Keuangan), institusi pendidikan 

(Universitas) dan konsultan independen profesional pasar saham. 

4. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah suatu metoda peramalan pergerakan 

instrumen finansial diwaktu mendatang berdasarkan pada perekonomian, 

politik, lingkungan, dan faktor-faktor relevan lainnya serta statistik yang 

akan mempengaruhi permintaan dan penawaran instrumen finansial 

tersebut. Analisis fundamental mengidentifikasi dan mengukur faktor-

faktor yang menentukan nilai intrinsik suatu instrumen finansial (Susanto 

dan Sabardi, 2002). 

Fundamental Analysis is a method of evaluating a security by 

attempting to measure its intrinsic value by examining related economic, 

financial and other qualitative and quantitative factors. Fundamental 

analysts attempt to study everything that can affect the security’s value, 
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including macroeconomic factors (like the overall economy and industry 

conditions) and individual specific factors (like the financial condition 

and management of companies)(A.S, 2013). 

Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di 

masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor-faktor 

fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan 

datang, dan menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga 

diperoleh taksiran harga saham. Dalam membuat model peramalan harga 

saham tersebut, langkah yang penting adalah mengidentifikasi faktor-

faktor fundamental (seperti penjualan, pertumbuhan penjualan, biaya, 

kebijakan dividen, dan sebagainya) yang diperkirakan akan 

mempengaruhi harga saham. Setelah itu, bagaimana membuat suatu 

model dengan memasukkan faktor-faktor tersebut dalam analisis 

(Husnan, 2001). 

Dalam melakukan analisis penilaian saham, investor bisa melakukan 

analisis fundamental secara “top down” untuk menilai prospek 

perusahaan. Pertama kali perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor 

makro ekonomi yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan, 

kemudian dilanjutkan dengan analisis industri, dan pada akhirnya 

dilakukan analisis terhadap perusahaan yang mengeluarkan sekuritas 

bersangkutan untuk menilai apakah sekuritas yang dikeluarkannya 

menguntungkan atau merugikan bagi investor. Pada tahap analisis 

ekonomi dan pasar modal, investor melakukan analisis terhadap berbagai 
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alternatif keputusan tentang dimana alokasi investasi akan dilakukan 

(dalam negeri dan atau luar negeri), serta dalam bentuk apa investasi 

tersebut dilakukan (saham, obligasi, kas, properti, dan lainnya). Tahap 

berikutnya yaitu analisis industri meliputi analisis yang berdasarkan hasil 

analisis ekonomi dan pasar untuk menentukan jenis-jenis industri mana 

saja yang akan dipilih (tentu saja yang berprospek baik dan 

menguntungkan). Tahap ketiga yang didasari tahap sebelumnya 

bertujuan untuk menentukan perusahaan-perusahaan atau saham mana 

saja yang menguntungkan sehingga layak dijadikan pilihan investasi 

(Tandelilin, 2001). 

Pada penelitian ini, tahapan yang dilakukan untuk melakukan 

analisis fundamental akan difokuskan pada analisis perusahaan, yang 

terdiri dari: 

a. Analisis Rasio Laporan Keuangan Perusahaan 

Menurut Jumingan (2006), rasio laporan keuangan mempunyai 

pengertian sebagai alat untuk menggambarkan hubungan sistematis 

antara satu item dengan item lain yang biasanya dinyatakan dalam 

presentase dan mengungkapkan hubungan penting yang menjadi dasar 

perbandingan dalam menemukan kondisi dan trend yang sulit untuk 

dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang 

membentuk rasio. 

Menurut Hanafi dan Halim (2009), rasio-rasio keuangan pada 

dasarnya disusun dengan menggabungkan angka-angka di dalam atau 
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antara laporan laba-rugi dan neraca. Pada dasarnya analisis rasio bisa 

dikelompokkan ke dalam lima macam kategori, yaitu rasio likuiditas, 

rasio akttivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio pasar. 

Kelima rasio tersebut ingin melihat prospek dan risiko perusahaan 

pada masa yang akan datang. Faktor prospek dalam rasio tersebut 

akan mempengaruhi harapan investor terhadap perusahaan pada 

masa-masa mendatang. 

Rasio-rasio yang akan digunakan untuk melakukan penilaian 

laporan keuangan perusahaan adalah: 

1) Rasio untuk Analisis Perusahaan 

-  Net Profit Margin (NPM) 

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

tertentu (dalam hal ini, apabila di perbankan menggunakan 

total pendapatan). Rasio ini bisa diintepretasikan juga sebagai 

kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran 

efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Berikut adalah 

rumus untuk mencari profit margin (Hanafi dan Halim, 2009): 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 

 

- Return on Asset (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.  
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ROA juga sering disebut sebagai ROI (Return On Investment). 

Berikut adalah rumus untuk mencari ROA (Hanafi dan Halim, 

2009): 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

- Return on Equity (ROE) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio 

ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang 

pemegang saham. Berikut adalah rumus untuk mencari ROE 

(Hanafi dan Halim, 2009): 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

- Dividend yield 

Dari segi investor, rasio ini cukup berarti karena dividend 

yield merupakan sebagian dari total return yang akan 

diperoleh investor. Berikut adalah rumus untuk mencari 

divident yield (Hanafi dan Halim, 2009): 

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
 

- Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio) 

Rasio ini melihat bagian earning (pendapatan) yang 

dibayarkan sebagai dividen kepada investor. Bagian lain yang 

tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. 
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Berikut adalah rumus untuk mencari pembayaran 

dividen(Hanafi dan Halim, 2009): 

𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
 

2) Analisis Penilaian Saham 

- Earning Per Share (EPS) 

Laba per lembar atau biasa dikenal Earning Per Share 

(EPS) menunjukan besarnya laba bersih perusahaan yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham perusahaan. Data 

mengenai EPS terletak pada laporan rugi laba (income 

statement). Apabila laporan rugi laba tidak mencantumkan 

EPS, maka investor bisa mendapatkan EPS melalui rumus 

(Tandelilin, 2010): 

𝐸𝑃𝑆 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

- Price Earning Ratio (PER) 

Price earning Ratio menunjukkan rasio dari harga saham 

terhadap earning dimana rasio ini menunjukkan berapa besar 

investor menilai harga dari saham terhadap kelipatan dari 

earning. PER merupakan suatu analisis saham dengan 

membandingkan antara harga per lembar saham dengan 

Earning Per Share (EPS). Secara matematis, PER bila 

dirumuskan sebagai berikut (Hartono, 2015): 

𝑃𝐸𝑅 =
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐸𝑃𝑆
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- Price Book Value (PBV) 

It is a ratio used to compare a stock's market value to its 

book value. It is calculated by dividing the current closing 

price of the stock by the latest quarter's book value per share. 

A lower PBV ratio could mean that the stock is undervalued. 

It is calculated as follows (Roy, 2015): 

𝑃𝐵𝑉 =
𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒

𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒
 

5. Analisis Teknikal 

a. Pengertian Analisis Teknikal 

Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah 

pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya 

berdasarkan pada data pasar historis (Tandelilin, 2001). Analisis 

teknikal adalah suatu jenis analisis yang selalu berorientasi kepada 

harga (pembukaan, penutupan, tertinggi, dan terendah) dari suatu 

instrumen investasi pada timeframe tertentu (price oriented). Analisis 

ini mempelajari tentang perilaku pasar yang diterjemahkan ke dalam 

grafik riwayat harga dengan tujuan untuk memprediksi harga di masa 

yang akan datang. Harga yang tercermin di dalam grafik merupakan 

harga kesepakatan transaksi antara supply dan demand (Kodrat dan 

Indonanjaya, 2010). 

Technical analysis is directed towards predicting the price of a 

security. The price at which a buyer and seller settle a deal is 

considered to be the one precise figure which synthesis, weighs and 
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finally expresses all factors, rational and irrational, quantifiable and 

non-quantifiable and is the only figure that counts (A.S, 2013). 

Technical analysis helps to predict the direction of share price 

movement through the study of past market data, primarily price and 

volume. Technical analysts consider that prices of the securities are 

determined largely by forces of demand and supply (Rajan dan 

Parimala, 2013). 

b. Prinsip Dasar Analisis Teknikal 

Sebelum melakukan analisis teknikal, seorang analis harus 

memahami hal-hal mendasar yang menjadi prinsip dari analisis 

teknikal. Ada tiga prinsip dasar analisis teknikal (Susanto dan Sabardi, 

2002), yaitu: 

1) Segalanya didiskontokan dan digambarkan dalam harga-harga 

pasar. 

Prinsip yang pertama ini merupakan prinsip yang paling 

penting. Para analis teknikal percaya bahwa  semua pengetahuan, 

tanpa menghiraukan jenisnya (fundamental, ekonomi, politik, 

psikologi, atau lainnya) sudah tergambar di dalam harga-harga 

pasar. Para analis teknikal tidak seperti para analis fundamental, 

merasa sia-sia unruk mempelajari laporan keuangan perusahaan, 

laporan rugi/laba, laporan dividen, perkembangan industri, dan 

data lainnya dalam menentukan nilai suatu saham atau instrumen 

pasar lainnya. 
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Pergerakan harga saham adalah gambaran sederhana dari 

perubahan dalam penawaran dan permintaan. Para analis teknikal 

tidak peduli pada kekuatan pokok perubahan dalam permintaan 

dan penawaran tersebut, tetapi mereka lebih tertarik pada apa 

yang terjadi. Apabila permintaan lebih besar dari penawaran 

maka harga akan meningkat, sebaliknya bila permintaan lebih 

kecil dari penawaran maka harga akan menurun. 

2) Harga-harga bergerak dalam suatu kecenderungan yang terus 

berlangsung. 

Prinsip yang kedua adalah harga-harga bergerak dalam 

kecenderungan, dan kecenderungan tersebut akan terus 

berlangsung. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran 

menunjukkan suatu kecenderungan dalam pergerakan. Suatu 

pergerakan adalah suatu keenderungan yang tetap utuh sampai 

kecenderungan tersebut berhenti. Sebagai contoh, apabila harga 

suatu saham bergerak naik, maka kenaikan tersebut akan 

berlanjut sampai terjadi pembalikan yang jelas. Begitu juga jika 

harga saham bergerak turun, penurunannya akan berlanjut sampai 

terjadi pembalikan. 

Harga pasar saham bergerak dalam cara yang sama. Pertama, 

harga pasar saham mulai bergerak ke satu arah, naik atau turun, 

menciptakan suatu kecenderungan. Bahwa kecenderungan 

berlangsung sampai harga bergerak lambat dan memberikan 
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tanda sebellum akhirnya harga tersebut membalik bergerak ke 

arah yang berlawanan. Pada titik pembalikan tersebut 

menunjukkan bahwa suatu kecenderungan baru akan terjadi. 

3) Kejadian pasar selalu berulang kembali. 

Pada prinsip yang terakhir ini, grafik harga pasar saham dari 

waktu ke waktu menunjukkan suatu pola tertentu yang dapat 

ditengarai. Pola-pola tersebut mempunyai arti yang dapat dibaca 

untuk kemungkinan pergerakan harga di waktu mendatang. 

Meskipun tidak mutlak tetapi tingkat ketepatannya sangat tinggi. 

Secara umum, sifat manusia mempunyai kecenderungan 

bereaksi terhadap situasi yang mirip dengan cara yang sama. 

Sebagai suatu aturan, manusia akan bertindak sama sebagaimana 

mereka telah melakukan di waktu yang lalu. Oleh karena pasar 

saham merupakan refleksi tindakan manusia pelaku pasar saham, 

maka para analis teknikal mempelajarinya untuk menentukan 

bagaimana pelaku pasar saham akan bereaksi dalam kondisi 

tertentu, sehingga mereka akan mengetahui kemana harga-harga 

saham bergerak. Para ahli analisis teknikal menganalisis 

pengulangan karakteristik-karakteristik yang sama pada harga-

harga saham, untuk mengetahui harga pasar saham di puncak dan 

di dasar. 
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c. Teknik-Teknik Analisis Teknikal 

Para pengguna analisis teknikal disamping disebut sebagai analis 

teknikal, juga disebut sebagai “chartish” karena dalam aktivitasnya 

mereka merekam data atau membuat grafik (chart) pergerakan harga 

saham dan volume perdagangan. Dari grafik yang telah dibuat 

tersebut, mereka akan mencari pola pergerakan harga saham maupun 

volume perdagangan dan mencari celah-celah keuntungan dari pola 

tersebut. Ada beberapa teknik penggunaan grafik (charting) yang 

biasanya digunakan investor sebagai dasar untuk pengambilan 

keputusan investasinya (Tandelilin, 2001). 

Teknik-teknik analisis yang biasanya digunakan oleh investor 

antara lain: 

1) Dow Theory 

Dow Theory pertama kali dikemukakan oleh Charles H. Dow 

(sehingga disebut Dow Theory) pada tahun 1800-an. Teori ini 

merupakan teori pertama dalam analisis teknikal. Teori ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi trend harga pasar saham dalam 

jangka panjang dengan berdasarkan pada data-data historis harga 

pasar saham di masa lalu (Tandelilin, 2001). 

Dow theory is concerned with determining the direction of 

the primary trend of the market, not the ultimate duration or size 

of the trend. Once confirmed by both averages, the new trend is 
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assumed to be in existence until an offsetting confirmation by both 

averages takes place.(Pring, 2002) 

According to Charles Dow “The market is always 

considered as having three movements, all going at the same time. 

The first is the narrow movement from day to day. The second is 

the short swing, running from two weeks to a month or more and 

the third is the main movement, covering at least four years in its 

duration”. The Theory advocates that stock behaviour is 90% 

psychological and 10% logical. It is the mood of the Crowd which 

determines the way in which prices move and the move can be 

gauged by analyzing the price and volume of transactions 

(Murugesan dan Priya, 2016). 

Teori Dow (Dow Theory) mengatakan bahwa sebagian besar 

saham bergerak sejalan dengan bergeraknya bursa keseluruhan 

atau index dalam artian bila index bergerak naik, maka harga 

sebagian besar komponen saham yang ada di dalamnya juga 

bergerak naik. Begitu juga sebaliknya, bila index bergerak turun 

maka harga sebagian besar komponen saham yang terdapat 

didalamnya juga bergerak turun. Para analis teknikal berpendapat 

kalau segala sesuatu yang terjadi di pasar baik itu kondisi 

ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain itu sudah tercermin 

pada harga yang terbentuk dari transaksi antara permintaan 

(demand) dan penawaran (supply), selain itu harga juga selalu 
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bergerak di dalam trend (naik, turun, atau sideways) dan selalu 

berulang dari waktu ke waktu (Kodrat dan Indonanjaya, 2010). 

2) Grafik (Chart) 

Selain Dow Theory, teknik lainnya yang digunakan untuk 

menggambarkan pola pergerakan harga saham adalah dengan 

menyusun grafik (chart) dari pergerakan saham secara individual 

selama waktu tertentu. Penggunaan grafik pergerakan harga 

saham ini sangat terkait dengan pendapat para analis teknikal 

yang percaya bahwa pada dasarnya pergerakan harga saham akan 

membentuk suatu trend yang bisa dideteksi dan digambarkan. 

Dengan membuat gambaran pergerakan harga saham secara 

visual dan memperhatikan kekuatan daya tarik menarik 

permintaan dan penawaran, investor berharap bahwa mereka 

akan mampu memprediksi arah pergerakan harga saham di 

kemudian hari (Tandelilin, 2001). 

Charting is the basic tool in technical analysis, which 

provides visual assistance in defecting changing pattern of price 

behaviour. The technical analyst is sometimes called the Chartist 

because of importance of this tool. The Chartists believe that 

stock prices move in fairly persistent trends. There is an inbuilt 

inertia, the price movement continues along a certain path (up, 

down or sideways) until it meets an opposing force due to 

demand-supply changes. Chartists also believe that generally 
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volume and trend go hand in hand. When a major “up” trend 

begins, the volume of trading increases and also the price and 

vice-versa (Murugesan dan Priya, 2016). 

Dalam mengidentifikasi sinyal-sinyal dalam pergerakan 

harga saham, dikenal adanya dua istilah penting untuk 

menggambarkan pergerakan harga saham, yaitu: support level 

dan resistance level. Istilah support level berarti tingkat harga 

atau kisaran harga, pada saat para analis teknikal mengharapkan 

akan terjadinya peningkatan yang signifikan atas permintaan 

saham di pasar. Dengan kata lain, support level menggambarkan 

batas bawah kisaran harga (lower boundary) yang bisa membuat 

para pembeli saham tertarik untuk segera melakukan pembelian 

saham, sehingga permintaan saham meningkat, dan selanjutnya 

harga saham akan bergerak naik. Sedangkan resistance level 

berarti kisaran harga, dimana para analis teknikal berharap akan 

terjadi peningkatan yang signifikan atas jumlah saham yang 

ditawarkan di pasar. Dengan kata lain, resistance level 

menggambarkan batas atas tingkat harga (upper boundary) yang 

bisa membuat para penjual saham segera bertindak menjual 

sahamnya. Situasi ini diharapkan bisa menjadi penahan 

(resistance) atas gerakan naik harga saham, karena jika banyak 

pihak yang ingin menjual saham di pasar, maka diharapkan harga 
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akan bergerak turun, dan tidak melewati batas atas harga 

(Tandelilin, 2001). 

Dalam penggambaran pola pergerakan saham (charting) ada 

tiga macam grafik yang biasa digunakan oleh para analis teknikal, 

yaitu: 

a) Grafik Garis (Line Chart) 

Line chart merupakan grafik yang menunjukkan harga 

penutupan dalam range waktu yang ditentukan. Pada line 

chart, tanggal ditampilkan dibagian bawah dan harga 

ditampilkan di bagian samping. Keuntungan dari line chart 

adalah menampilkan gerakan harga sekuritas yang jelas dan 

mudah dimengerti (Kodrat dan Indonanjaya, 2010). 

Berikut ini adalah contoh dari grafik garis (line chart): 

 

Sumber : http://www.foreximf.com 

b) Grafik Batang (Bar Chart) 

Grafik batang merupakan grafik yang memberikan 

informasi lebih lengkap dibandingkan dengan grafik garisyang 

hanya memuat harga penutupan. Pada grafik batang, kita bisa 
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mengetahui harga pembukaan (open), tertinggi (high), 

terendah (low), dan penutupan (close). Harga pembukaan 

selelu diawali dari simpangan (tick) sebelah kiri sedangkan 

harga penutupan selalu berada di simpangan (tick) sebelah 

kanan. Garis vertikal atau batang menghubungkan harga 

terendah dan harga tertinggi. Garis horizontal ke kiri dan ke 

kanan dari batang menunjukkan harga pembukaan dan harga 

penutupan secara berurutan. Di dalam grafik batang, garis 

vertikal menunjukkan harga saham mulai dari harga terendah 

sampai harga tertinggi. Garis horizontal menunjukkan waktu 

(hari, minggu, bulan, atau tahun). Beberapa analis teknikal 

percaya bahwa harga penutupan setiap harinya adalah harga 

terpenting dalam perdagangan setiap harinya (Kodrat dan 

Indonanjaya, 2010). 

Berikut ini adalah contoh dari grafik batang (bar chart): 

 

Sumber : http://www.foreximf.com 

 

http://www.foreximf.com/
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c) Grafik Candlestick (Candlestick Chart) 

Menurut Kodrat dan Indonanjaya (2010) grafik 

candlestick merupakan grafik yang memberikan informasi 

yang sama dengan grafik bar. Namun ada sedikit perbedaan 

yaitu pada grafik candlestick harga pembukaan dan 

penutupan ditandai dengan adanya body. Apabila harga 

pembukaan diatas harga harga penutupan maka warna body 

candlestick adalah hitam yang berarti pada saat itu 

kondisinya bearish. Sebaliknya apabila harga penutupan di 

atas harga pembukaan maka warna body candlestick adalah 

putih yang berarti pada saat itu kondisinya bullish. 

Berikut ini adalah contoh dari grafik candlestick 

(candlestick chart): 
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Sumber : http://www.foreximf.com 

3) Trendline 

Pola-pola harga saham merupakan harga yang terbentuk dari 

interaksi antara pembeli dan penjual di pasar bebas. Para analis 

teknikal percaya bahwa harga selalu bergerak dalam sebuah 

kecenderungan (trend). Investor mencoba untuk menemukan 

kapan harga berada dalam trend naik atau trend turun. Mereka 

mendapatkan laba dari penentuan trend dan kemudian diikuti 

sampai trend-nya berbalik arah. Dari grafik yang tersedia, garis 

trend adalah yang paling sering digunakan analis untuk 

mengidentifikasikan trend dan pembalikan trend (Kodrat dan 

Indonanjaya, 2010). 

Trend lines are lines that are drawn to identify such trends 

and extend them into the future. These lines typically connect the 

peaks of advances and bottoms of declines. Sometimes, an 

intermediate trend that extends horizontally is seen (A.S, 2013). 

A review of any chart will quickly reveal that prices usually move 

in trends. Quite often, a series of ascending bottoms in a rising 

market can be joined together by a straight line, and so can the 

tops of a descending series of rally peaks (Pring, 2002). 

Manfaat dari trendlines adalah : (1) membantu untuk 

membedakan antara keputusan emosional dan keputusan analitis, 

dan (2) menjaga kita pada sisi yang benar dalam pasar. Dengan 

http://www.foreximf.com/
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menggunakan garis trend, kita tidak mungkin memegang long 

terlalu lama ketika harga turun. Demikian juga, kita tidak 

mungkin memegang short terlalu lama ketika harga naik karena 

pada saat itu garis trend sudah akan pecah (Kodrat dan 

Indonanjaya, 2010). 

Ada tiga tipe trend yang terbentuk di pasar, yaitu: 

a) Up Trend 

Up trend adalah garis trend meningkat yang terbentuk dari 

dua titik atau lebih dengan kecenderungan meningkat (Kodrat 

dan Indonanjaya, 2010). Up trend is the upward movement of 

stock prices or of the market as measured by an average or 

index over a period of time, usually longer than six months 

(A.S, 2013).  

b) Down Trend 

Down trend adalah garis trend yang terbentuk dari dua 

titik atau lebih dengan kecenderungan menurun (Kodrat dan 

Indonanjaya, 2010). Down trend is the downward movement 

of stock prices or of the market as measured by an average or 

index over a period of time, usually longer than six months 

(A.S, 2013).  

c) Sideways 

Sideways adalah garis trend yang terbentuk secara 

menyamping atau horizontal pada posisi harga tertinggi dan 
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terendah (Kodrat dan Indonanjaya, 2010). A sideway trend is 

characterised by stock prices trading in a range where 

successive peaks occur at the same level and successive 

troughs occur at the same level. The two levels create 

parallel trend lines. During this time the investor should be 

extra careful and wait for more definite indicators of the 

future market movement (A.S, 2013). 

4) Analisis teknikal yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a) Moving Average Convergence Divergence (MACD) 

MACD adalah indikator momentum mengikuti trend yang 

menunjukkan hubungan antara dua moving average. Garis 

MACD dihitung dengan mengambil perbedaan antara periode 

panjang dan periode pendek dari rata-rata bergerak 

eksponensial (Thorp, 2000) 

Developed by Gerald Appel in the late seventies, moving 

average convergence divergence (MACD) is one of the 

simplest and most effective momentum indicators available. 

The MACD indicator is one of the most popular technical 

analysis tools. MACD fluctuates above and below the zero line 

(the centre line) as the moving averages converge, cross and 

diverge. Standard MACD is the 12-day exponential moving 

average (EMA) less the 26-day EMA. A 9-day EMA of MACD 
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is plotted alongside to act as a signal line to identify turns in 

the indicator. The MACD histogram represents the difference 

between MACD and its 9-day EMA, the signal line (Boobalan, 

2014). 

b) Relative Strenght Index (RSI) 

Relative Strength Index dikembangkan oleh J. Welles 

Wilder. RSI adalah suatu oscillator momentum yang 

mengukur kecepatan dan perubahan dalam pergerakan harga. 

John J. Murphy dalam bukunya yang berjudul “Technical 

Analysis of The Financial Markets: A Comprehensive Guide 

To Trading Methods And Applications” yang dikutip dari 

(Pramono et al., 2013) menjelaskan bahwa RSI bergerak 

dalam rentang angka 0 sampai 100. Ketika pergerakan diatas 

level 70 maka dianggap overbought, sedangkan oversold 

terjadi saat pergerakan berada dibawah level 30. Karena 

pergeseran yang terjadi dalam bull market dan bear market, 

maka biasanya level 80 menjadi level overbought dalam bull 

market dan level 20 menjadi level oversold dalam bear market. 

 

 

 

 


