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ABSTRACT 
Stock price prediction is useful for investor to understand how investment goes in an organization in the future.   
Prediction can anticipate stock price fluctuation. Prediction will help investor to make decision. Usually, fundamental 
analysis and technical analysis is used for prediction. In this paper, Neural Networks is used. To get a solution, 
Multilayer Feedforward Network (MLFN) Neural Network method with supervised algorithm is applied. The supervised 
algorithm used for stock price prediction is Backpropagation. This algorithm can supervise the netwoks by using 
previous stock price data, classifying them and putting weight on the networks. As results, stock price prediction with 
neural network gets less error. It gives a conclusion that prediction using neural network MLFN backpropagation is 
better than any conventional method.  
Keywords: Neural Network, Multilayer Feedforward Network, Backpropagation   
 
1. Pendahuluan 
Peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia mulai melembaga. Saat ini pembelian saham menjadi salah satu 
pilihan modal yang sah, selain bentuk modal lainnya seperti uang, tanah, dan emas. Faktor-faktor rasional dan berbagai 
faktor tidak rasional menjadi faktor penentu dalam pembelian saham. Faktor rasional umumnya berkaitan dengan analisis 
fundamental. Analisis ini difokuskan dan dilakukan terhadap aspek fundamental seperti laba per saham, deviden per 
saham, struktur permodalan, potensi pertumbuhan, dan prospek usaha perusahaan dari perusahaan yang memasuki pasar 
modal. Pada dasarnya, pendekatan ini menekankan nilai atau harga saham berdasarkan laba yang akan diperoleh dari 
saham tersebut. Analisis fundamental tidak memperhatikan pada pola pergerakan saham di masa silam tetapi berusaha 
menentukan nilai yang tepat untuk suatu saham.  
 
Pada pasar modal yang sempurna dan efisien, harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia secara umum di 
bursa maupun informasi yang hanya dapat diperoleh dari golongan-golongan tertentu. Tinggi rendahnya harga saham 
dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi dan kinerja perusahaan, resiko, deviden, tingkat suku bunga, kondisi 
perekonomian, kebijaksanaan pemerintah, laju inflasi, penawaran dan permintaan serta masih banyak lagi. Karena 
dimungkinkan adanya perubahan faktor-faktor di atas, harga saham dapat naik atau turun. Prediksi harga saham akan 
sangat bermanfaat bagi investor untuk dapat melihat bagaimana prospek investasi saham sebuah perusahaan di masa 
datang. Prediksi harga saham dapat digunakan untuk mengantisipasi naik-turunnya harga saham. Dengan adanya prediksi 
harga saham, sangat membantu para investor di dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua metoda yang dapat 
digunakan dalam implementasi prediksi yaitu: Metoda konvensional dan Jaringan Syaraf Tiruan (JST).  
 
Tujuan Penelitian yang diulas adalah: 
1. Membuat aplikasi untuk memprediksi harga saham dengan menggunakan jaringan saraf tiruan Multilayer 

Fedforward Network dengan algoritma pembelajaran Backpropagation 
2. Memberikan pandangan kepada manajer investasi dari sudut pandang yang berbeda mengenai prediksi pergerakan 

harga saham. 
 
Adapun rumusan masalah yang tercakup adalah: 
1. Bagaimana memberikan alternatif keputusan dengan kemungkinan benar lebih besar daripada salah 
2. Bagaimana menyeimbangkan ketidaknormalan akibat kandungan informasi dari publikasi menuju ke titik 

keseimbangan harga baru  
3. Bagaimana memanfaatkan informasi yang tidak terobservasi untuk mencari keuntungan. 

 
2. Landasan Teori 
2.1  Saham 
Saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. 
Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya.  

 
2.2 Jaringan Syaraf Tiruan 
Jaringan syaraf tiruan adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba mensimulasikan 
proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Otak manusia berisi berjuta-juta sel saraf yang bertugas untuk 
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memproses informasi. Tiap-tiap sel bekerja seperti suatu processor sederhana. Masing-masing sel tersebut saling 
berinteraksi sehingga mendukung kemampuan kerja otak manusia. 

 
2.2.1  Pelatihan Jaringan Syaraf Tiruan 
Pelatihan Jaringan Syaraf bertujuan untuk mencari bobot-bobot yang terdapat pada setiap layer. Ada dua jenis pelatihan 
dalam sistem jaringan syaraf tiruan[2], yaitu: 
1. Supervised Learning. Dalam proses pelatihan ini, jaringan dilatih dengan cara diberikan data-data yang disebut 

training data yang  terdiri atas pasangan input-output yang diharapkan dan disebut associative memory. Setelah 
jaringan dilatih, associative memory dapat mengingat suatu pola. Jika jaringan diberi input baru, jaringan dapat 
menghasilkan output seperti yang diharapkan berdasarkan pola yang sudah ada. 

2. Unsupervised Learning. Dalam proses pelatihan ini, jaringan dilatih hanya dengan diberi data input yang memiliki 
kesamaan sifat tanpa disertai output. 

 
2.2.2  Backpropagation 
Backpropagation merupakan salah satu metode pelatihan dari Jaringan Syaraf Tiruan. Backpropagation menggunakan 
arsitektur multilayer dengan metode pelatihan supervised training[2]. 
 
2.2.3  Jaringan Saraf Tiruan untuk Prediksi 
Salah satu bidang dimana Jaringan Syaraf Tiruan dapat diaplikasikan dengan baik adalah dalam bidang peramalan 
(forecasting). Peramalan yang sering dilakukan adalah peramalan nilai tukar valuta asing, peramalan cuaca dan lain-lain. 
Secara umum peramalan yang dapat dilakukan oleh Jaringan Syaraf Tiruan adalah peramalan runtut waktu (time series)  
sebagai input dan target dari output yang diinginkan pada proses pelatihan adalah data periode sebelum tahun yang akan 
diramal, data tersebut digunakan untuk menentukan bobot yang optimal. Setelah bobot optimal didapatkan dari proses 
pelatihan, bobot-bobot tersebut digunakan untuk menentukan nilai peramalan jika sistem diuji oleh data yang pernah 
masuk dalam sistem peramalan[3]. 

 
3. Metode Penelitian  
Langkah-langkah prediksi harga saham dengan JST adalah sebagai berikut: 
1. Input data saham periode sebelumnya 
2. Data akan diproses melalui 2 tahap, yaitu tahap pelatihan dan tahap pengujian 
3. Output akan didapatkan berupa harga saham yang diprediksi     

 
3.1 Tahap pelatihan 
Tahap ini adalah proses pengenalan pola–pola data yang telah dinormalisasi agar sistem dapat menentukan bobot–bobot 
yang dapat memetakan antara data input dengan data target output yang diinginkan. Input yang digunakan adalah berupa 
data harga saham perhari dari periode lalu misalkan tahun 2000 dan tahun 2001. Target yang digunakan adalah berupa 
nilai output yang diinginkan misalkan data saham periode tahun 2002. Masing-masing input yang dilatihkan memiliki 
target output tersendiri.  
Notasi yang digunakan dalam algoritma pelatihan: 
x      Data training input x = (x1,…,xi,…,xn) 
t       Data training untuk target output t = (t1,…,tk,…,tm) 
α  Learning rate yaitu parameter untuk mengontrol perubahan bobot selama pelatihan. Semakin besar learning rate,    

maka jaringan syaraf tiruan akan semakin cepat belajar tetapi hasilnya kurang akurat. Semakin kecil learning rate, 
maka jaringan syaraf tiruan akan semakin lambat belajar tetapi hasilnya lebih akurat. 

Xi  Unit input ke-i 
Zj  Hidden unit ke-j 
Yk  Unit output ke-k 
v0j  Bias untuk hidden unit ke-j 
vij  Bobot antara unit input ke-i dengan hidden unit ke-j 
w0k  Bias untuk unit output ke-k 
Wjk  Bobot antara hidden unit ke-j dengan unit output ke-k 
δk  Faktor koreksi error untuk bobot wjk 
δj  Faktor koreksi error untuk bobot vij 
m  Momentum  
 
Step 1 Inisialisasi.  

Inisialisasi nilai bobot dan bias yang dapat diset dengan sembarang angka (acak) antara -0.5 dan 0.5, dan 
inisialisasi learning rate, maksimal iterasi dan toleransi error. 

Step 2 Lakukan selama stopping condition masih belum terpenuhi. 
 Untuk menentukan stopping condition dengan menggunakan maksimal iterasi atau toleransi error. Jika iterasi 

sudah melebihi maksimal iterasi maka pelatihan dihentikan. Jika menggunakan toleransi error dengan metode 
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Mean Absolute Persentage Error (MAPE), bila nilai MAPE kurang dari atau sama dengan toleransi error 
maka pelatihan dihentikan. 

Step 3 Setiap unit input (Xi, i = 1,...,n) menerima sinyal input dan menyebarkannya pada seluruh hidden unit 
Step 4 Setiap hidden unit (Zj, j = 1,...,p) akan menghitung sinyal-sinyal input dengan bobot dan biasnya. 

∑
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Kemudian dengan menggunakan fungsi aktivasi yang telah ditentukan diperoleh sinyal output dari hidden unit 
tersebut. 

zj = f(z_inj) 
Step 5 Setiap unit output (Yk, k = 1,...,m) akan menghitung sinyal-sinyal dari hidden unit dengan bobot dan biasnya. 
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  Kemudian dengan menggunakan fungsi aktivasi yang telah ditentukan diperoleh sinyal output dari unit output 
tersebut. 

yk = f(y_ink) 
Step 6 Dihitung kesalahan antara target output dengan output yang dihasilkan menggunakan metode Mean Absolute 

Persentage Error dengan persamaan 
Jika masih belum memenuhi syarat, dilakukan penghitungan faktor koreksi error (δk).  
δk = (tk - yk) f’(y_ink)   
Faktor koreksi error digunakan untuk menghitung koreksi error (ΛWjk) untuk memperbaharui Wjk.  
ΛWjk = α δk zj    

Step 7     Setiap hidden unit (Zj, j = 1,...,p) akan menghitung bobot yang dikirimkan output unit 
 Jika kondisi iterasi pertama yang rumus yang digunakan. 
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 Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi untuk mendapatkan faktor koreksi error 
δj = δ_inj f’(z_inj) 
ΛVij = α δj xi 

 Pada iterasi kedua dan selanjutnya.  
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 Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi untuk mendapatkan faktor koreksi error 
δj = δ_inj f’(z_inj) 

ΛVij = (m δj-1) +(α δj xi ) * (1-m) 
Step 7 Setiap unit output (Yk, k = 1,...,m) akan memperbaharui bobotnya dari setiap hidden unit. 

Wjk(baru) = Wjk(lama) + ΛWjk 
 Demikian pula setiap hidden unit (Zj, j = 1,...,p) akan memperbaharui bobotnya dari setiap unit input. 

Vij(baru) = Vij(lama) + ΛVij 
Step 8 Memeriksa stopping condition 
 
3.2 Tahap Pengujian                                                                                                                                                       
Setelah bobot yang terbaik pada tahap pelatihan didapat, maka nilai pembobot tersebut digunakan untuk mengolah data 
masukan untuk menghasilkan keluaran yang sesuai. Hal ini digunakan untuk menguji apakah JST dapat bekerja dengan 
baik yaitu dapat memprediksi pola data yang  telah dilatihkan dengan tingkat kesalahan yang kecil. Notasi yang 
digunakan dalam algoritma pengujian: 
Xi  Unit input ke-i 
Zj  Hidden unit ke-j 
Yk  Unit output ke-k 
v0j  Bias untuk hidden unit ke-j 
vij  Bobot antara unit input ke-i dengan hidden unit ke-j 
w0k  Bias untuk unit output ke-k 
Wjk  Bobot antara hidden unit ke-j dengan unit output ke-k 
 
Step 1 Inisialisasi  
 Inisialisasi nilai bobot dan bias sesuai dengan bobot yang dihasilkan pada proses pelatihan 
Step 2 Setiap input (Xi, i = 1,...,n) menyebarkan sinyal input pada seluruh hidden unit 
Step 3 Setiap hidden unit (Zj, j = 1,...,p) akan menghitung sinyal-sinyal input dengan bobot dan biasnya. 
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 Kemudian dengan menggunakan fungsi aktivasi yang telah ditentukan diperoleh sinyal output dari hidden unit 
tersebut. 

zj = f(z_inj) 
Step 4 Setiap unit output (Yk, k = 1,...,m) akan menghitung sinyal-sinyal dari hidden unit dengan bobot dan biasnya. 
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  Kemudian dengan menggunakan fungsi aktivasi yang telah ditentukan diperoleh sinyal output dari unit output 
tersebut. 

yk = f(y_ink) 
 

4. Pembahasan 
4.1 Data Uji coba 
Data uji coba sistem ini dilakukan dengan mendapat data dari Bursa Efek Surabaya. Sebagian data yang ada telah dibuat 
untuk proses pelatihan dan untuk melakukan proses uji coba. 
 
4.2  Pengujian Perangkat Lunak 
Pengujian sistem prediksi harga saham ini memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan 
pada waktu menjalankan sistem ini. Mulai dari menginputkan data perusahaan, data harga saham, kemudian waktu 
proses pelatihan. 
 
4.2.1   Form Pelatihan 
Form pelatihan digunakan untuk melatihkan pola-pola data periode tahun-tahun sebelumnya yang ditentukan oleh user. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tampilan Form Pelatihan 
Parameter pelatihan adalah variabel-variabel pelatihan yang ditentukan oleh user untuk melakukan pelatihan pada pola-
pola data saham periode tahun-tahun sebelumnya. Variabel-variabel tersebut antara lain jumlah hiden node, learning 
rate, RMSE (toleransi error), maksimal iterasi, momentum dan batas tahun pelatihan yang di latih oleh sistem. User juga 
dapat menekan tombol : 
-  Default parameter untuk menentukan parameter-parameter terbaik yang dijadikan sebagai Parameter pelatihan. 
Tombol Proses digunakan untuk memulai pelatihan. Selain itu pada form ini terdapat grafik yang menyajikan nilai error 
yang dihasilkan sistem pada setiap iterasi pelatihan yang dilakukan. Setelah proses selesai dilakukan maka kita harus 
menyimpan hasil pelatihan tersebut cukup dengan menekan tombol Simpan Hasil Pelatihan. Jika kita menekan tombol 
Lihat Arsitektur maka akan muncul arsitektur jaringan saraf tiruan backpropagatian 
-    Form validasi digunakan untuk melihat ketepatan sistem dalam mengenali pola-pola data yang telah diinputkan. 
Pada form ini tersaji informasi tentang data aktual dari tahun yang di validasi, hasil prediksi sistem, selisih peramalan 
sistem dan persentase kesalahan dari sistem  yaitu pada RMSE hasil belajar yang sudah diperoleh pada waktu pelatihan 
dan RMSE hasil ujicoba yang dilakukan setelah user menekan tombol proses.  
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4.2.2   Form Uji Coba 
Form ini digunakan untuk melakukan pengujian keakuratan sistem dalam memprediksi pola data yang tidak dilatihkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Tampilan Form Uji Coba Prediksi Pertahun 
 
− Pada form ini tersaji informasi tentang data aktual dari tahun yang di uji cobakan, hasil prediksi sistem, selisih 
peramalan sistem dan persentase kesalahan dari sistem setelah user menekan tombol proses. Pada form ini juga terdapat 
grafik yang menunjukkan hasil prediksi sistem dan data aktual. Jika tahun prediksi yang dipilih adalah tahun yang 
datanya ada pada data saham maka sistem kemudian menampilkan selisih antara data aktual dengan data peramalan 
sedangkan jika data tidak ada pada data pengangguran maka sistem hanya menampilkan data hasil prediksi sistem. Untuk 
prediksi perbulan, kita tinggal memilih prediksi perbulan atau pertahun. Jika perbulan maka kita pilih juga bulan yang 
akan diprediksi. 

 
4.2.3  Evaluasi Tahap Pelatihan 
Tahap pelatihan bertujuan untuk mencari bobot-bobot terbaik pada setiap layer. Jaringan dilatih dengan data saham tahun 
1997 sampai dengan tahun 2001. Pola data pertama adalah data tahun 1997, 1998, 1999, 2000, menjadi input sedangkan 
data tahun 2001 menjadi target output untuk pola data kedua adalah data tahun 1998, 1999, 2000 menjadi input 
sedangkan data tahun 2001 menjadi target output. 
 
Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan terdiri dari satu layer input dengan 240 node yang isinya adalah 5 tahun data saham, 
satu layer tersembunyi (hidden layer) dan satu layer output. Jumlah node input sesuai dengan banyaknya data pada lima 
tahun yang ditampilkan perhari. Jumlah node output sesuai dengan jumlah data output yang dilatihkan satu tahun dan 12 
bulan. Jumlah node hidden diperoleh dari hasil percobaan sebagai berikut, sistem dilatihkan dengan pola data tahun 1999 
dan 2000 sebagai input data tahun 2001 sebagai output. Selanjutnya pola data tahun 2000 dan 2001 sebagai input data 
tahun 2002 sebagai output. Kondisi pelatihan dari sistem akan berhenti jika nilai error yang dihasilkan sistem lebih kecil 
dari nilai toleransi error yang ditetapkan atau jumlah iterasi yang telah dilakukan telah melebihi jumlah maksimal 
iterasiyang ditetapkan. Karena Hidden node sebanyak 240 unit menghasilkan jumlah iterasi relatif kecil, dan banyaknya 
bobot yang diperlukan relatif sedikit sehingga waktu pelatihan dan pengujian yang diperlukan relatif lebih cepat dengan 
ukuran tabel yang relatif kecil. Selain jumlah hidden node, ada beberapa parameter lain yang perlu diatur yaitu learning 
rate dan momentum. Learning rate berpengaruh pada kecepatan dan tingkat akurasi Jaringan Syaraf Tiruan dalam proses 
pembelajaran. Semakin besar learning rate, maka Jaringan Syaraf Tiruan semakin cepat belajar tetapi hasilnya kurang 
akurat. Semakin kecil learning rate, maka Jaringan Syaraf Tiruan semakin lambat belajar tetapi hasilnya lebih akurat.  
Learning rate sebesar 0.95 dipilih karena menghasilkan jumlah iterasi yang memiliki akurasi yang cukup baik saat sistem 
melakukan tahap pengujian. Momentum berpengaruh pada perubahan bentuk grafik error. Semakin besar nilai 
momentum, maka bentuk kurva pada grafik error semakin curam. Semakin kecil nilai momentum, maka bentuk kurva 
grafik error semakin landai[3]. 
 
4.3  Membandingkan Hasil Prediksi 
Untuk membuktikan  hasil prediksi menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan mempunyai nilai error yang minimum, maka 
hasil prediksi dibandingkan dengan metode  Konvensional. Hasil perbandingan dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa hasil prediksi sistem memiliki jumlah kesalahan yang lebih kecil daripada hasil 
prediksi metode Konvensional.  Maka dapat disimpulkan bahwa hasil prediksi menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan 
menghasilkan kesalahan lebih baik, hal ini dibuktikan dengan error yang lebih kecil. 
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Tabel 1. Perbandingan Hasil Prediksi 
Tahun MAPE 

dengan 
JST 

MAPE 
dengan 
SMA 

MAPE 
dengan 
WMA 

MAPE 
dengan 
EMA 

MAPE 
dengan 
MACD 

MAPE 
dengan 
Osc 

MAPE 
dengan 
StochRSI 

1998 03.97 23.65 25.68 26.44 25.53 16.11 23.58 
1999 02.70 09.45 18.32 12.03 12.03 11.35 09.04 

 Keterangan: MAPE dalam persen (%) 
 

5.  Kesimpulan dan Saran 
5.1  Kesimpulan 
Hasil dari implementasi dan evaluasi sistem prediksi menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dan membandingkan hasil 
prediksinya dengan metode Exponential Smoothing maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Konfigurasi parameter untuk pelatihan sistem prediksi menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan terbaik yang didapat 

dari hasil percobaan menghasilkan konfigurasi jumlah hidden node 50, nilai learning rate 0,95, batas tahun pelatihan 
adalah tahun 1998, nilai momentum 0,95 dan toleransi MAPE 3.97%. 

2. Perbandingan keakuratan prediksi dengan membandingkan nilai MAPE antara metode Konvensional dan Jaringan 
Syaraf Tiruan untuk tahun prediksi 1999 adalah 2.7% untuk metode Jaringan Syaraf Tiruan dengan algoritma 
Backpropagation sedangkan untuk metode Konvensional SMA (09.45%), WMA (18.32%), EMA (12.03%), MACD 
(12.03%) dan StochRSI (9.04%) 

 
5.2  Saran 
Sistem prediksi harga saham dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan ini mempunyai kelemahan yang perlu 
dikembangkan. Salah satu hal yang dapat dikembangkan dalam sistem ini untuk selanjutnya adalah penambahan jumlah 
layer pada hidden node yang dibuat dinamis sehingga memungkinkan sistem menghasilkan prediksi yang lebih akurat. 
 
Daftar Pustaka 
[1] Kusumadewi,S. (2003). Artificial Intelligence. Graha Ilmu, Yogyakarta. 
[2] Setiawan, K. (2003). Paradigma Sistem Cerdas. Bayumedia Publishing, Malang. 
[3] Siang JJ. (2005). Jaringan Syaraf Tiruan dan pemrogramannya menggunakan MATLAB. ANDI, Yogyakarta. 
[4] Syamsir, H. (2006). Solusi Investasi di bursa saham Indonesia. Elex Media Komputindo, Jakarta. 
[5] Muis, S. (2006). Jaringan Saraf Tiruan sebagai alat bantu peramalan harga saham. Graha Ilmu, Yogyakarta. 
[6] Purnomo, M.H dan Kurniawan, A. (2006). Supervised Neural Netwoks dan aplikasinya. Graha Ilmu, Yogyakarta. 
[7] Data Harga Saham tahun 1997-2006 Bursa Efek Surabaya. 
 
 
 
 
 
 
 
  


