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METODE SUPPORT VECTOR MACHINE DAN FUZZY K- NEAREST
DALAM PREDIKSI HARGA SAHAM
Oleh :
Florida Nirma Sanny Damanik dan Ijan P Panjaitan
(STMIK Mikroskil-Teknik Informatika)
Abstrak
Saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu
perusahaan. Saham berwujud selembar kertas yang tercantum dengan jelas nilai
nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan
kepada setiap pemegangnya. Nilai saham dapat berfluktuasi sehingga saham dapat
digunakan sebagai instrumen investasi. Investasi saham dapat dilakukan di pasar modal,
pada hakekatnya pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka
panjang yang bisa diperjual-belikan.
Pengembangan dari aplikasi ini dilakukan untuk mempermudah seorang pialang dalam
mengambil keputusan menjual atau membeli saham dengan menerapkan metode
Support Vector Machine (SVM) dan Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-NN). Support Vector
Machine (SVM) bekerja untuk menghasilkan Support Vector pada data latih dan akan
menghasilkan kelas dan bobot pada setiap data latih. Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-NN)
dan Modified K-Nearest Neighbor (MK-NN) berperan untuk melakukan klasifikasi pada
data uji dan menghasilkan prediksi harga saham.
Kata Kunci : Prediksi trend harga saham, Support vector, Confusion Matrix, Fuzzy KNearest Neighbor, Modified K-Nearest Neighbor
Abstract
Shares are a sign of the inclusion of capital or funds in a company. Shares in the form of a
piece of paper are clearly listed face value, the name of the company and followed by the
rights and obligations described to each holder. The value of a stock can fluctuate so that
the stock can be used as an investment instrument. Stock investment can be made in the
capital market, in fact the capital market is a market for a variety of long-term financial
instruments that can be traded.
The development of this application is done to make it easier for a broker to make the
decision to sell or buy shares by applying the Support Vector Machine (SVM) and Fuzzy
K-Nearest Neighbor (FK-NN) methods. Support Vector Machine (SVM) works to
generate Support Vector on training data and will generate classes and weights on each
training data. Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-NN) and Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) play a role in classifying test data and generating stock price predictions.
Keywords : Stock price trend prediction, Support vector, Confusion Matrix, Fuzzy KNearest Neighbor, Modified K-Nearest Neighbor.
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PENDAHULUAN
Dalam setiap transaksi di pasar modal,
seorang pialang dihadapkan dengan
pilihan apakah akan menjual atau
membeli. Meskipun dapat diprediksi
dengan analisis teknikal dan analisis
fundamental, sering terjadi kesalahan
dalam proses pembacaan nilai saham
dan pengkolerasian indikator-indikator,
sehingga dibutuhkan sebuah sistem
yang dapat memprediksi harga saham
berdasarkan
indikatorindikator
teknikal analisis. Apabila salah dalam
membaca indikator maka kerugian
besar akan dialami oleh seorang
pialang.
Analisis
fundamental
merupakan
pendekatan analisis harga saham yang
pada
kinerja
perusahaan
yang
mengeluarkan saham dan analisis
ekonomi yang akan dipengaruhi masa
depan
perusahaan.
Analisis
ini
digunakan untuk menganalisis berbagai
faktor yang berhubungan dengan
saham yang akan dipilih melalui analisis
perusahaan, analisis industri serta
metode yang lain yang mendukung
analisis yang dipilih, sedangkan analisis
teknikal digunakan untuk memprediksi
trend harga suatu saham dengan
menggunakan indikator-indikator jenis
saham tertentu. Adapun indikatorindikator yang digunakan ialah XMA
(Exponential Moving Average), STI
(Stochastic
Oscillator),
%R(Larry
William), CCI (Commodity Channel
Index),
ADO/CLV
(Accumulation/Distribution). Analisis
teknikal merupakan suatu teknik
analisa
yang
digunakan
untuk
memprediksi trend harga suatu saham,
dengan menggunakan data-data harga
dan volume lampau dari suatu kode
saham
sebagai
acuan
untuk
memprediksi trend harga saham
dimasa yang akan datang. Data-data
tersebut kemudian akan dihitung
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secara matematis untuk menghasikan
indikator. Dengan membaca indikatorindikator tersebut, maka seorang
pialang dapat melakukan simulasi
prediksi trend harga saham untuk
membantu para pemilik saham dalam
mengambil keputusan menjual atau
membeli saham
Support Vector Machine (SVM) bekerja
dengan memilih Support Vector pada
data latih. Melalui proses Support
Vector Machine masing-masing data
latih sudah memiliki kelas pada data.
Data latih akan di clustering dengan
menggunkan algoritma Selft Organizing
Map (SOM), masing masing data yang
sudah dikelompokkan akan memiliki
bobot dari kelas data. K-Nearest
Neighbor (KNN) berperan melakukan
proses prediksi harga saham.
Penelitian ini akan melakukan prediksi
harga saham yang dapat melakukan
perhitungan untuk prediksi penentu
trend harga saham naik dan trend
harga saham turun. Teknik ini
menerapkan Support Vector Machine
(SVM) untuk memilih data latih. Pada
SVM ini peneliti akan menggunakan
fungsi kernel Radial Basis Function
(RBF) digunakan untuk mengatasi kasus
non-linearly. Kemudian teknik ini
menerapkan Fuzzy-K Nearest Neighbor
(FKNN) untuk menentukan jarak
terdekat
antar
tetangga
dan
menghasilkan hasil klasifikasi yang
menjadi hasil prediksi dari harga saham
dengan akurasi yang baik.
METODE PENELITIAN
Analisis proses digunakan untuk
menjelaskan proses kerja pada sistem
untuk menyelesaikann permasalahan
yang ada, yaitu proses prediksi harga
saham dengan menggunakan Support
Vector Machine dan Fuzzy KNN.
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Adapun struktur sistem prediksi harga
saham adalah :
1. Normalisasi
Pada tahap ini sebelum nilai digunakan
untuk proses indikator. Data harga
tersebut diproses kedalam formula
adaptive combiner linear pada
persamaan 1. Proses ini berfungsi
memperkecil nilai dengan rentang +1
sampai -1 yang selanjutnya akan
digunakan kedalam pengolahan melalui
indikator saham yang dipilih. Berikut ini
adalah formula adaptive combiner
linear untuk mencari nilai normalisasi.

Keterangan :
y
: Nilai normalisasi.
X
: Harga saham sebenarnya.
Max
: Harga saham terbesar dalam
periode pengamatan. Min
: Harga
saham
terkecil
dalam
periode
pengamatan
2. Perhitungan Indikator
Pada tahap ini indikator yang
digunakan adalah XMA (Exponential
Moving Average), STI (Stochastic
Oscillator), %R(Larry William), CCI
(Commodity Channel Index), ADO/CLV
(Accumulation/Distribution). Beberapa
indikator dibagi lagi menjadi beberapa
periode hari yaitu sebagai pembanding
nilai saham yaitu XMA 10, XMA 20, XMA
30, STI14, STI 25, %R14, %R30, CCI 20,
CCI30, ADO/CLV. Setiap nomor
pendamping indikator menjelaskan
beberapa lama hari yang digunakan
datanya untuk proses perhitungan.
Setiap
hasil
dari
perhitungan
disimbolkan dengan x_n.
Berikut ini
adalah contoh proses
perhitungan
masing-masing
indikator dengan menggunakan data
saham open. high. low dan close yang
sudah dinormalisasi [5]. Sesuai dengan

persamaan 2:
CLV = ((Close - Low) - (High - Close)) / (High - Low))
Keterangan :
Close
: Harga saham penutupan
High
: Harga saham tertinggi
selama periode waktu Low
: Harga
saham terendah selama periode waktu
3. Support Vector Machine
Sebelum masuk ke proses SVM. data
yang akan digunakan sebagai data latih
untuk SVM yang sesudah dinormalisasi,
dan
sudah
dilakukan
proses
perhitungan indikator yaitu: Open,
High, Low, Close, XMA10, XMA20,
XMA30,
STI14,
STI19
untuk
memperoleh support vector dari setiap
datasaham. Sesuai dengan persamaan
3:

4. Fuzzy K-Nearest Neighbor
Proses prediksi pada Fuzzy KNN yaitu
menghitung fungsi keanggotaan pada
tiap kelas. Setiap data diklasifikasikan
ke dalam dua kelas yaitu naik dan
turun. Persamaan (4) merupakan
rumus yang digunakan pada Fuzzy KNN
[6].

Keterangan :
Ui(x) : Nilai keanggotaan data x ke
kelas ci
K
: Jumlah tetangga yang
digunakan
Uij
: Nilai keanggotaan data
tetangga dalam K tetangga
pada kelas ci, nilainya 1 jika
data latih xk milik kelas ci
atau 0 jika bukan milik kelas
ci.
𝑥 − 𝑥𝑗 : jarak dari data x ke data 𝑥𝑗
dalam K tetangga terdekat.
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m : bobot pangkat yang
besarnya >1.
Sebelum menghitung nilai keanggotaan
pada Fuzzy K-Nearest Neighbor,
terlebih dahulu dilakukan
proses
Inisialisasi
Fuzzy
menggunakan
persamaan (5)

Nilai keanggotaan suatu data pada
kelas sangat dipengaruhi oleh jarak
data itu ke tetangga terdekatnya,
semakin dekat ke tetangganya maka
semakin besar nilai keanggotaan data
tersebut pada kelas tetangganya,
begitu pula sebaliknya.Jarak tersebut
diukur dengan N dimensi (fitur) data.
Pengukuran jarak dua data yang
digunakan dalam Fuzzy K-Nearest
Neighbor digeneralisasi dengan formula
pada persamaan:

Keterangan :
N
: Dimensi (jumlah fitur) data
P
:
Penentu
jarak
yang
digunakan
Jika p
: 2 maka jarak yang digunakan
adalah Euclidean
5. Modified K-Nearest Neighbor
Algoritma Modified K-Nearest Neighbor
(MKNN) ialah pengembangan dari
metode KNN yang diusulkan oleh Parvin
dkk, yang sebagian bertujuan untuk
mengatasi masalah tingkat akurasi yang
rendah pada algoritma K-NN. Metode
MKNN menambahkan proses validasi
pada setiap dataset.Selanjutnya proses

klasifikasi dijalankan dengan melakukan
pembobotan pada dataset dengan
menggunakan nilai validasi sebagai
faktor
perkalian[8]
dengan
menggunakan persamaan (7).

Keterangan :
H
𝑙𝑏𝑙(𝑥)
𝑙𝑏𝑙(𝑁𝑖 )
terdekat dari x

: Jumlah ketetanggaan
: Kelas x
: Kelas titik ke-i yang

Pada proses weight voting atau
menghitung
bobot
berdasarkan
validasitas, bobot masing- masing
tetangga
dihitung
dengan
menggunakan 1/(de + 0,5). Validitas
dari tiap data untuk data training
dikalikan dengan bobot berdasarkan
pada jarak euclidian. Sehingga metode
MKNN, didapat persamaan weight
voting tiap tetangga dengan persamaan

Keterangan :
W
: Bobot antara data
dengan data latih ke-i.
i
: jumlah data latih.
Validitas : validitas data latih.
𝑑𝑒
: jarak data latih.

uji

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Data yang digunakan pada penelitian
ini untuk mendapatkan gambaran
analisis
proses
prediksi
data
perusahaan saham PTBA, BMRI, BULL,
BSDE, ABMM, BCIP, LPPF, BNII, ASII dan
BBRI yang diambil dari Bursa Efek
Indonesia. Proses pelatihan data
digunakan untuk menghasilkan model
yang akan digunakan pada proses
testing. Proses yang dilakukan pada
tahap training adalah sebagai berikut:
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1. Input Data
Jumlah data saham yang digunakan
pada proses training terdiri dari 1456
data dari masing- masing perusahaan
saham selama 5 tahun.
2. Konversi Data
Data saham dikonversi dengan tahapan
normalisasi dan perhitungan indikator
agar dapat disesuaikan dengan
libsvm.dll.
3. Training Data
Proses training merupakan proses yang
bertujuan untuk melatih SVM dalam
mengenali dataset dan membentuk
sebuah model berdasarkan pelatihan
tersebut. Sebelum melakukan proses
training, buat sebuah file csv excel yang
berisi data saham dari perusahaan.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Pembahasan
Pada tahap ini Proses pengujian
(testing) terhadap model yang sudah
dibangun pada tahap training. Data
yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan 10 indikator saham
berdasarkan analisis teknikal yang telah
melewati tahapan normalisasi data.
Kemudian
dihitung
berdasarkan
persamaan tiap- tiap indikator saham
yang sudah ditetapkan. Indikator
saham yang telah melewati tahapan
normalisasi dan perhitungan indicator
saham
berdasarkan
persamaan
indikator saham yang ditetapkan akan
dilanjutkan pada proses tahapan SVM.
Pada proses SVM akan ditentukan nilai
kelas pada setiap fitur. Hasilnya dapat
dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel Menentukan Kelas dari data Support Vector
Open
High
Kelas (Open) Kelas (High) Total
-0,008000
-0,014151
-1
-1
-2
-0,004800
-0,003145
-1
-1
-2
-0,008000
-0,018868
-1
-1
-2
-0,008000
-0,014151
-1
-1
-2
-0,006400
-0,001572
-1
-1
-2
0,014151
0,022913
1
1
2
0,040000
0,064465
1
1
2
0,024000
0,022013
1
1
2
0,014400
0,003145
1
1
2
-0,011200
-0,017296
-1
-1
-2
-0,012800
0,007862
-1
1
0
0,022400
0,022013
1
1
2
-0,008000
0,011006
-1
1
0
0,003200
-0,007862
1
-1
0
-0,083200
-0,094340
-1
-1
-2
-0,073600
-0,070755
-1
-1
-2
-0,052800
-0,066038
-1
-1
-2
-0,052800
-0,037736
-1
-1
-2
-0,035200
-0,034591
-1
-1
-2
-0,035200
-0,051887
-1
-1
-2
-0,056000
-0,050314
-1
-1
-2
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Kelas
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
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22
23
24
25
26
27
28
29

-0,033600
-0,072000
-0,062400
-0,012800
-0,008000
-0,014400
-0,020800
-0,016000

-0,048742
-0,070755
-0,070755
-0,029874
-0,017296
-0,028302
-0,020440
-0,011006

Menentukan posisi letak kelas pada
setiap data. Hasil kelas Open diperoleh
dari :
a. Jika data Open kurang dari nol
maka akan masuk ke kelas -1.
b. Jika data Open lebih sama dengan
dari nol maka akan masuk ke kelas
1. Hasil kelas high diperoleh dari :
a. Jika data High kurang dari nol
maka akan masuk ke kelas -1.
b. Jika dara High lebih sama dengan
dari nol maka akan masuk ke kelas
1. Total diperoleh dari hasil
penjumlahan kelas open dan high.
Penetuan Kelas diperoleh dari hasil
Total.
a. Jika total kurang dari nol maka
akan masuk ke kelas -1.
b. Jika total lebih sama dengan dari
nol maka akan masuk ke kelas 1.
Dalam melakukan pengujian dengan
Fuzzy KNN, langkah-langkah yang
dilakukan adalah :
a. Menghitung jarak antar tetangga.
b. Mengurutkan data dari terkecil ke
terbesar.
c. Inisialisasi Fuzzy
d. Menentukan banyak nilai K.
e. Menghitung nilai keanggotaan antar
tetangga, hasil yang terbesar akan di
jadikan prediksi.
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-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Sedangkan untuk pengujian dengan
Modified KNN, langkah-langkah yang
dilakukan adalah :
a. Menghitung nilai Validitas
b. Menghitung jarak antar tetangga.
c. Menghitung nilai pembobotan
(weight voting), hasil yang terbesar
akan di jadikan hasil prediksi.
Tabel Pengujian Fuzzy KNN dan
Modified KNN
Perusahaan

K Optimal

Tambang Batubara
Bukit Asam (PTBA)
Bank
Mandiri
Persero Tbk (BMRI)
Buana Listya Tama
Tbk PT (BULL)
Bumi Serpong Damai
Tbk (BSDE)
Abm Investama Tbk
(ABMM)
Bumi Citra Permai
Tbk (BCIP)
Matahari
Department
Store
Tbk (LPPF)
Bank
Maybank
Indonesia Tbk PT
(BNII)
Astra International
Tbk (ASII)
Bank
Rakyat
Indonesia
Persero
(BBRI)

3

Fuzzy Modified
KNN
KNN
97,70% 98,90%

2

87,03% 99,60%

2

78,32% 99,21%

6

98,71% 99,31%

4

85,67% 95,50%

3

97,64% 98,41%

2

90,20% 99,50%

8

98,23% 98,78%

5

96,32 98,90%
%
95,73% 99,52%

2

KESIMPULAN
Kesimpulan yang didapat berdasarkan
pada
analisis,
perancangan,
implementasi dan pengujian sistem
yang dilakukan yaitu sebagai berikut :
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1. Pada algoritma Fuzzy K-Nearest
Neighbor dan Modified K-Nearest
Neighbor ketika user menggunakan
data uji sebanyak 5 tahun maka nilai
K = 2 dan akurasi bernilai FK-NN =
95,73% dan MK-NN = 99,52 %.
2. Hasil Akurasi Algoritma Modified KNearest Neighbor lebih baik
dibandingkan dengan Fuzzy KNearest
Neighbor
dalam
memprediksi harga saham.

Saham Analisis dan Teknikal.
Yogyakarta: 2008.

SARAN
Saran
yang
diajukan
untuk
pengembangan lebih lanjut dari
penelitian ini sebagai berikut:
1. Agar memilih metode yang tepat
untuk penentuan K-optimal secara
otomatis.
2. Memperbanyak jumlah sampel data
saham untuk mendapatkan hasil
prediksi yang lebih baik.
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