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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa 

rancang bangun aplikasi prediksi saham dengan algoritma Long Short Term 

Memory (LSTM) telah berhasil dibangun. Aplikasi dilakukan uji coba dengan 

menggunakan lima data saham otomotif, yaitu Honda, Toyota, Mitsubitshi, 

Daihatsu, dan Suzuki. Uji coba juga dilakukan dengan menguji penggunaan 

hidden layer yang diuji dengan menggunakan satu hingga empat hidden layer 

yang diawali dengan dua ratus (200) neuron yang nantinya tiap layer akan 

dikurangi dengan 25% dari neuron pada layer sebelumnya. Uji coba juga 

dilakukan dengan menguji penggunaan pada epoch yang diuji dengan 

menggunakan seratus (100) hingga delapan ratus (800) epoch.  

Berdasarkan hasil uji prediksi saham pada Honda dengan menggunakan 800 

epoch dan 4 hidden layer dihasilkan tingkat akurasi sebesar 99% dan ketika 

menggunakan 100 epoch  dan 2 hidden layer tingkat akurasi sebesar 34%. Untuk 

data Mitsubishi dengan menggunakan 700 epoch dan 4 hidden layer dihasilkan 

tingkat akurasi sebesar 98% dan ketika menggunakan 100 epoch  dan 1 hidden 

layer tingkat akurasi sebesar 26%. Untuk data Toyota dengan menggunakan 800 

epoch dan 4 hidden layer dihasilkan tingkat akurasi sebesar 97% dan ketika 

menggunakan 100 epoch  dan 1 hidden layer tingkat akurasi sebesar 1%. Untuk 

data Suzuki dengan menggunakan 800 epoch dan 3 hidden layer dihasilkan 

tingkat akurasi sebesar 99% dan ketika menggunakan 200 epoch  dan  4 hidden 

layer tingkat akurasi sebesar 7%. Untuk data Daihatsu dengan menggunakan 800 
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epoch dan 4 hidden layer dihasilkan tingkat akurasi sebesar 98% dan ketika 

menggunakan 200 epoch  dan 3 hidden layer tingkat akurasi sebesar 83%. Dari 

data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan epoch yang 

lebih besar dan jumlah hidden layer yang lebih banyak makan tingkat akrurasi 

akan lebih tinggi dibanding menggunakan epoch yang kecil dan jumlah hidden 

layer yang sedikit.  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disarankan beberapa hal sebagai 

berikut. 

1. Dapat melakukan penambahan uji coba pada prameter batch size pada 

proses training data.  

2. Untuk penelitian selajutnya dapat menggunakan metode Z-socre atau 

decimal scaling dalam melakukan normalisasi data. 
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