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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat akurasi dari kedua metode SMA dan 

ARIMA jika diukur dari parameter MSE dan MAPE. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan dengan uji coba yang telah diterapkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa masing – masing dari kedua metode tersebut memiliki tingkat akurasi yang 

berbeda untuk setiap jangka waktu.  

Untuk  metode SMA dalam jangka waktu pendek maupun yang lebih 

panjang dalam percobaan penelitan ini, memiliki akurasi yang berbeda antara 

MSE dengan MAPE masing – masing jangka waktu. Untuk jangka pendek lima 

hari SMA5 lebih unggul dalam parameter MSE yaitu sebesar 194.1529, 

sedangkan untuk MSE SMA20 hari adalah 248.0840.  

Kemudian untuk untuk medote SMA jangka waktu panjang selama 20 hari 

lebih unggul nilai MAPE yaitu 1.552539, sedangkan untuk MAPE SMA5 adalah 

1.622834.   

Dalam tabel 4.12 juga bisa disimpulkan ketika SMA dikomparasi dengan 

ARIMA dengan parameter MSE dan MAPE, maka metode SMA masih 

mengungguli peramalan baik jangka pendek maupun jangka yang lebih panjang.  

Hal tersebut juga semakin mendukung penelitan – penelitian terdahulu 

seperti penelitan milik Yanuar A.B yang berjudul “Perbandingan Efisiensi 
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Teknikan Simple Moving Average dan Exponential Moving Average pada Saham 

Pertambangan Batu Bara di Bursa Efek Indonesia”, dalam penelitian tersebut 

dikatakan berdasarkan periode yang diambil menunjukan bahwa indikator Simple 

Moving Average (SMA) lebih efisien dari pada indikator Exponential Moving 

Average (EMA) pada saham pertambangan batu bara. Kemudian dalam laporan 

penelitian Sri Hermuningsih yang berjudul “Prediksi Dari Analisa Teknikal di 

Bursa Efek Indonesia dengan Menggunakan Metode Simple Moving Average 

“maka investor akan lebih mudah untuk memprediksi pergerakan saham di pasar 

modal Indonesia.  

Kesimpulan lain dari penelitian ini adalah, walaupun berdasarkan 

percobaan yang telah dilakukan menunjukkan metode SMA lebih mengungguli 

peramalan dalam kasus pada penelitian ini, metode ARIMA masih tetap dapat 

digunakan sebagai referensi dalam forecasting untuk kasus saham. Karena 

ARIMA sendiri memiliki tahapan yang kompleks terhadap data sehingga mampu 

menghasilkan kandidat-kandidat model yang terbaik untuk kasus peramalan. Dan 

ARIMA sendiri juga dapat dijadika saran pembelajaran bagi peneliti – peneliti 

yang ingin memperkaya wawasan khususnya dalam bidang forecasting.   

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut : 

- Melakukan studi literature yang cukup banyak, karena dengan melakukan 

studi terhadap penelitian – penelitan terdahulu akan memperkaya pengetahuan 
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yang digunakan untuk penelitan serupa khsusnya topik mengenai studi 

komparasi. 

- Bagi yang ingin melakukan peramalan dengan ARIMA perhatikan setiap 

proses pemodelan, jika pemodelan tidak memenuhi standar maka tahapan 

peramalan tidak dapat dilanjutkan dan hanya menjadi sebatas model saja.  

- Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tingkat akurasi metode dalam 

analisa teknikal untuk saham dari sektor industri atau perusahaan tertentu 

dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan 

kepada trader atau pun investor serta peneliti selanjutnya untuk meneliti 

indikator error lainnya serta membandingkannya dengan indikator yang 

berbeda untuk mendapatka hasil yang akurat. 

- Untuk penelian selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih banyak agar 

hasil peramalan dapat lebih akurat. 

- Bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencoba 

mengkombinasikan kedua Metode tersebut dengan metode yang lainnya agar 

tingkat keakuratan lebih baik. 
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