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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Di zaman sekarang banyak sekali perusahaan bahkan hampir seluruh perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal sebagai salah satu pilihan untuk melakukan pendanaan perusahaan. Di pasar modal atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. 
Dalam aktivitas perdagangan saham tidak hanya melibatkan perusahaan yang bersangkutan tapi juga melibatkan para investor. 
Pembentukkan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. permintaan dan penawaran tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor lain seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.
Oleh karena itu, alangkah baiknya jika harga saham dapat diperkirakan sebagai acuan bagi para investor apakah akan membeli atau menjual saham pada harga tertentu. Salah satu alternatifnya adalah analisis harga pasar saham menggunakan metode analisis teknikal least square berbasis web.
Rumusan Masalah
Untuk pembuatan perkiraan naik, turunnya, dan stabilnya pergerakan harga saham dalam per-minggu digunakan indikator yang menunjukkan pergerakkan harga saham yaitu indeks harga saham, yang mana indeks itu sendiri berfungsi sebagai indikator trend pasar yang artinya pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu, serta adanya sentimen pasar yaitu indikator-indikator yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Maka dibutuhkan pemrograman untuk memperkirakan harga saham.
Ruang Lingkup
Lingkup permasalahan  yang diteliti meliputi :
	 Sistem ini akan memberikan gambaran bagi pihak investor untuk mempertimbangkan apakah akan membeli atau memiliki saham pada suatu perusahaan.

Parameter yang digunakan adalah indeks harga saham
Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham.
	Sistem akan melakukan perhitungan pergerakan harga saham dalam per-minggu dengan menggunakan metode least square.
	Sumber data atau data-data yang dibutuhkan berasal dari Bursa Efek Indonesia (BEI).


Tujuan
Penelitian ini bertujuan sebagai alat bantu dalam memberikan gambaran atau sebagai alat pertimbangan bagi pihak investor  untuk membeli atau memiliki, menahan, dan menjual saham dengan melihat hasil analisis dari perhitungan harga saham dalam per-minggu

















