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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam garis besarnya ada dua sisi yang dapat memudahkan bertransaksi 

saham yaitu membuat aplikasi indikator pendukung keputusan dan membuat 

system otomatisasi transaksi dalam pasar saham. Ada beberapa orang yang ingin 

menjadi investor tetapi masih dengan kemampuan terbatas, yaitu hanya mengerti 

cara bertransaksi namun tidak mengerti cara manganalisa untuk mengambil 

sebuah keputusan transaksi pasar modal. 

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan 

seseorang atau badan terhadap perusahaan [1]. Sehingga investor yang membeli 

saham akan memiliki hak kepemilikan atas sebagian dari perusahaan yang telah 

dibeli. Keuntungan yang ditawarkan dapat berlipat-lipat, meskipun kepemilikan 

terhadap perusahaan itu hanya sebagian kecil saja. Investor yang melakukan 

investasi saham di pasar modal, dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

menganalisis keadaan dan situasi dalam memprediksikan naik turunnya harga 

saham. Prediksi sangat membantu para investor dalam pengambilan keputusan, 

tanpa adanya kemampuan tersebut maka investor akan kesulitan dalam 

pengambilan suatu keputusan. 

Suatu sistem prediksi harga saham diharapkan dapat membantu para 

investor dalam mengambil keputusan, apakah mereka harus menjual atau membeli 

saham. Khususnya para investor yang memiliki kelemahan untuk menganalisis 

keadaan dan situasi. Exponensial Moving Everage (EMA) dapat digunakan 

sebagai metode untuk memprediksi harga saham berdasarkan history pergerakan 

harga saham sebelumnya. 

EMA adalah salah satu varian dari Moving Average, yang mana metode 

Moving Average artinya berarti ‘rata-rata yang bergerak’. Sama saja seperti rata-

rata biasa, tetapi hanya diterapkan pada angka-angka yang berubah-ubah, 

sehingga rata-ratanya juga berubah-ubah (bergerak). EMA sendiri merupakan 

metode yang paling mudah dipahami oleh trader pemula, karena hanya 

membandingkan nilai rata-rata beberapa periode dengan harga yang bergerak saat 
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ini. Jadi untuk karakteristik harga saham yang sering kali berubah-rubah setiap 

saatnya metode EMA sangatlah cocok dalam memprediksi harga saham 

selanjutnya. Karena metode EMA yang mampu membaca perubahan tren lebih 

awal atau sangat cepat dari pada varian moving average lainnya. 

Data harga yang digunakan adalah data harga high, low dan close yang 

bertujuan untuk melihat dari 3 sisi prediksi yang berbeda, harga high dan low 

merupakan data penunjang prediksi yang berfungsi untuk meyakinkan hasil 

prediksi harga close, karena harga high dan low merupakan gambaran dari selisih 

perubahan harga saham perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai hal tersebut dan menyajikannya dalam suatu 

karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul “Pemanfaatan Metode Exponential 

Moving Average (EMA) dalam Proses Prediksi Harga Saham Perbankan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :  

a) Bagaimana mengimplementasikan Exponential Moving Average (EMA) yang 

dapat digunakan untuk memprediksi harga saham?  

b) Bagaimana tingkat akurasi dari hasil prediksi harga saham dengan 

menggunakan Exponential Moving Average (EMA)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penyelesaian tugas akhir ini terdapat beberapa batasan masalah yang 

dikaitkan dengan perancangan dan pembangunan aplikasi prediksi harga saham 

dengan metode Exponential Moving Average antara lain : 

a) Penelitian dilakukan dengan menggunakan data harga saham per hari selama 

periode tahun 2012 sampai 2013 yaitu pada saham perbankan BRI, BCA, 

BNI dan MANDIRI yang diambil dari Yahoo Finance. 

b) Parameter yang digunakan untuk prediksi harga saham hanya berasal dari 

data-data teknis tidak memperhatikan faktor-faktor fundamental. 
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c) Data harga yang dibutuhkan untuk sistem ini antara lain adalah data harga 

saham penyedia perbankan dengan  masukkan,  high, low, dan close. 

d) Pemanfaatan metode EMA dalam prediksi harga saham yang akan datang 

tidak bisa dibenarkan 100% tetapi diharapkan mendekati benar. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan, tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

tugas akhir ini adalah: 

a) Mengimplementasikan Expornential Moving Everage yang mampu 

memprediksi harga saham. 

b) Mengetahui tingkat akurasi hasil prediksi harga saham menggunakan metode 

Exponential Moving Average. 

 

1.5 Metodologi 

Dalam membangun perangkat lunak diperlukan sebuah cara atau 

metodologi yang dijadikan sebagai panduan untuk mendapatkan perangkat lunak 

yang diharapkan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a) Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam literature seperti 

jurnal dan artikel – artikel yang berhubungan dengan metode yang akan 

diterapkan yaitu Exponensial Moving Everage (EMA), serta pembuatan aplikasi 

dalam bahasa pemrograman PHP. Selain itu, mempelajari perkembangan aplikasi 

yang telah ada sebelumnya, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan 

pembuatan aplikasi tersebut. 

 

b) Analisa kebutuhan Sistem 

Analisa dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi prediksi harga saham 

perbankan dengan mengumpulkan sample data yang diambil dari Yahoo Finance. 

Sistem dalam aplikasi ini menggunakan metode Exponensial Moving Everage 

(EMA), karena dalam pengembangan metode tersebut dibutuhkan sebuah data 

periodik atau historis (harian), seperti karakteristik harga saham. 
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c) Perancangan Sistem 

       Pada tahap ini sistem akan mulai dirancang, perancangan sistem dimulai dari 

perancangan desain sistem dengan Unified Modeling Language (UML) untuk 

memperjelas rancangan sistem secara keseluruhan yang pada akhirnya 

perancangan ini menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak prediksi harga 

saham. 

 

d) Implementasi 

Aplikasi prediksi harga saham perbankan ini akan diimplementasikan 

berdasarkan perancangan dan desain sistem yang telah dilakukan sebelumnya 

sehingga tercipta sebuah perangkat lunak yang efektif dan efisien. 

 

e) Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak akan dilakukan untuk menentukan keberhasilan 

perangkat lunak, yaitu melakukan serangkaian pengujian sistem, melakukan 

pencarian error atau kekurangan pada implementasi sistem untuk selanjutnya 

dilakukan revisi dan perbaikan pada sistem. Pengujian sistem ini meliputi : 

- Akurasi peramalan menggunakan aplikasi yang dibuat terhadap data sample. 

- Interaksi sistem dengan para user, dengan menggunakan unsur user 

friendless.  

 

f) Pembuatan Laporan 

Selanjutnya pada tahapan terakhir akan dilakukan penyusunan laporan proyek 

tugas akhir dari penelitian ini sebagai keseluruhan proses yang telah dilakukan 

sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk tertulis dari proyek tugas akhir yang 

dikerjakan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

            Penulisan buku tugas akhir ini akan dibagi manjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

 

 

http://umlforstudents.blogspot.com/
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BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi penjelasan mengenai hal-hal yang melatar-belakangi 

pembuatan tugas akhir. Termasuk rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

dan metodologi-metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan 

pembuatan laporan tugas akhir. Di bab pertama menjelaskan poin-poin utama 

secara garis besar dari keseluruhan laporan tugas akhir. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi penjelasan mengenai hal-hal mendasar yang berkaitan dengan 

pengerjaan tugas akhir. Isi pada bagian ini didapat melalui studi pustaka dari 

berbagai sumber dan referensi 

  

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip kerja dari sistem secara keseluruhan, serta desain 

pengujiannya. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Berisi penjelasan mengenai implementasi perangkat lunak yang dibuat 

berdasarkan analisis dan perancangan dan juga penjabaran terhadapat hasil 

dan analisis pengujian perangkat lunak yang dibahas pada bab sebelumnya 

 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan bab. Penulis juga memberikan saran-saran untuk pengembangan 

sistem kemudian, agar sistem menjadi lebih baik dan sempurna. 

 


