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ABSTRACT 

 Information and computer technology advances , promising an exciting facility in 
forex trading (forex) , which feature the use of automated trading (trading autopilot) with 
the help of Expert Advisors . Random sampling is a factor that investors suffered harm , 
because it can not execute at the time of the transaction in a favorable position to the 
open position , and always appear in the form of a response from the server bottleneck 
broker by various terms , requotes , trade is busy , the S / L or T / P too close / far , the 
price has not been updated, please wait a bit , so that the execution plan is always 
hampered . 

 Expert Advisor can do some automated trading execution and execution is 
relatively faster than humans . Traders do not have to monitor the movement of foreign 
exchange nonstop like what happened when the trader has a floating loss . Expert 
Advisor (Forex Robot) can take over the conduct of open orders , closed orders that have 
profits, cut losses , or money management . But keep in mind that you can not completely 
rely on the Expert Advisor without understanding basic mechanisms and trading forex 
itself. Participation is very important in trading traders use forex robot , because of timing 
and the appropriate settings in the use of Expert Advisor (Forex Robot) will determine the 
success of trading . 

 Expert Advisors can only be run on any platform/software MetaTrader trading 
and created using a programming language very similar to C + + to help make decisions 
in trading and overcome the weaknesses of human nature in the trade , for example : 
fatigue, fear, greed , inconsistent , emotional , poor money management , and so forth . 
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1. Pendahuluan 
Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah 

kedalam dunia investasi jangka pendek seperti online trading forex. Trading forex adalah 
suatu pasar uang internasional. Sebutan Forex adalah berasal dari kependekan nama 
dalam bahasa Inggris FOReign Exchange - kegiatan pertukaran mata uang asing. Pasar 
forex adalah salah satu dari pasar keuangan termuda (forex telah digunakan sejak tahun 
1970an pada abad lalu).  

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh para trader forex yang 
menyebabkan para trader kehilangan kesempatan (opportunity loss) untuk mendapatkan 
profit yang maksimal yaitu suatu yang bersifat teknis tidak bisa mengambil market 
execution, order buy, order sell, modify order, pending order, close position tidak bisa 
dilakukan pada saat kondisi yang dianggap menguntungkan. Atas pokok permasalahan 
tersebut maka penulis ingin menyajikan suatu solusi   yang mampu mengatasi pokok 
masalah   dengan membangun suatu sistem expert advisor yang berfungsi mampu  
menggantikan dari sistem trading forex  manual ke sistem trading forex secara otomatis 
atau autopilot trading forex. 

 
 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Sistem 

Stephen A.moscove dan Mark G.Simkin mengartikan system sebagai suatu 

entity (kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan (disebut 

subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Stephen A.Moscove 

and Mark G.Simkin, 1981). Menurut Robert G.Mudick mengertikan system sebagai suatu 

kumpulan elemen-elemen yang dijadikan satu untuk tujuan umum (Robert G.Mudick, 

1987). Menurut Cecil Gillespie mengartikan system sebagai kerangka dari prosedur-

prosedur yang berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh 

untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan (Cecil Gillespie, 

1971). 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa system adalah 

kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan berkerjasama untuk memproses 

masukan (input) yang ditujukan kepada system tersebut dan mengolah masukan tersebut 

sampai menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan. Sistem terdiri dari subsistem 

yang secara keseluruhan bertujuan untuk mencari tujuan-tujuan tertentu. 

Karakteristik Sistem, Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, 

maka perlu membedakan unsur-unsur dari sistem yang membentuknya. Berikut 
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karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya (Hanif 

Al Fatta, 2007). 

 

2.2 Pengertian Investasi 

Investasi yaitu suatu rangkaian tindakan menanamkan sejumlah dana dengan 

tujuan mendapatkan nilai tambah berupa keuntungan (Return) dimasa yang akan datang. 

Sharpe Et All (1993), merumuskan investasi dengan pengertian berikut mengorbankan 

asset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan asset pada masa mendatang yang tentu 

saja dengan jumlah yang lebih besar. Sedang Jones (2004) mendefinisikan investasi 

sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih asset selama 

beberapa periode pada masa mendatang. [1] 

Definisi dari  Reilly dan Brown, yang mengatakan bahwa  investasi adalah 

komitmen mengikatkan  asset  saat ini untuk beberapa periode waktu ke masa depan 

guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor 

berupa: Keterikatan asset pada waktu tertentu, Tingkat inflasi, Ketidaktentuan 

penghasilan pada masa mendatang. 

Dari definisi yang disampaikan ketiga pakar investasi tersebut kita bisa menarik 

pengertian investasi, bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur 

ketersediaan dana  (asset)  pada saat sekarang,  kemudian komitmen mengikatkan dana 

tersebut pada  obyek investasi (bisa tunggal atau portofolio) untuk beberapa periode 

(untuk jangka panjang lebih dari satu tahun) di masa mendatang.[2] 

 

2.3 Pengertian Trading Online 

 Trading Online yaitu suatu aktivitas perdagangan  yang dilakukan melalui sebuah 

komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet, tanpa dibatasi jarak waktu,  

tergantung kepada  jaringan market yang tersedia dan bisa  diakses oleh pelaku. 

Model transaksi  Trading Online memberikan suasana yang benar benar real  

live, karena kecepatan akses transaksinya memberi suasana  bagi para trader,  Investor  
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ada pada lantai bursa. Para  Investor  bisa mengikuti perubahan ritme pasar yang naik 

turun setiap saat. Dengan Trading Online kesempatan untuk memanfaatkan emosi  pasar  

yang terjadi saat itu, bisa dilakukan  sehingga bisa memaksimalkan tingkat keuntungan 

dalam transaksi. Dalam  transaksi  Trading Online  seorang  Trader  yang telah memiliki  

”Client Code”  serta sebuah  “Password”  menempatkan  order buy  atau  order sell  

secara langsung melalui komputer miliknya dan order  itu secara otomatis dalam 

hitungan mili detik akan  diteruskan kepada sistem komputer (Server) perusahaan 

securitas tempat nasabah buka Akun tanpa melalui  Pialang . Sistem Trading Online 

menganut Two Ways Opportunities  yaitu transaksi yang dilakukan  dua arah untuk 

memperoleh keuntungan, ketika harga naik ditutup dengan harga jual dan ketika harga 

turun ditutup dengan harga beli . 

 

2.4 Pengertian Expert Advisor   

Expert Advisor  secara bahasa diartikan sebagai penasihat ahli.  Expert Advisor 

yaitu  sebuah Software yang khusus dibuat untuk Trading Derivatif secara otomatis yang 

mampu bertindak atau melakukan suatu aktivitas sesuai dengan parameter yang telah 

ditetapkan melalui kumpulan garis perintah (syntax) yang dibuat  dalam bentuk kode 

yang tersusun  secara sistematis  yang mampu diterjemahkan kedalam bahasa mesin 

yang di mengerti komputer. Software akan melakukan suatu kegiatan buy atau sell 

setelah mendapat signal.  

Metatrader 4 melalui fungsi Expert Advisor Software  ini berjalan  interaktif 

berhubungan langsung dengan setiap tick data harga pasar (SPOT), program merespon 

harga pasar dari setiap  tick  data dengan melakukan eksekusi secara otomatis. Software 

EA ( Expert Advisor) dibangun menggunakan Metatrader yang ditulis menggunakan  

bahasa pemrograman khusus yang disebut  MetaQuotes Programming Language 

Version 4 (disingkat MQL4) dengan bahasa  C++.Expert Advisor yang diaplikasikan pada 

Software Metatrader melakukan analisis teknikal dan indikator secara akurat tanpa 

melakukan kesalahan. 
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2.5 Manfaat Expert Advisor  

Expert Advisor (EA) merupakan produk unggulan hasil rekayasa  tehnologi 

informasi tingkat tinggi yang diaplikasikan  dalam  Real  Business  produk  keuangan, 

sehingga kelahirannya sangat ditunggu dan diharapkan para  Investor  dalam 

memaksimalkan waktu transaksi yang cukup panjang, optimalisasi hasil investasi dan 

sanggup menggantikan  aktivitas  pelaku  Trading. 

Dari sudut pandang psikologis, Expert Advisor Trading    tak tergantikan. 

Seorang  trader mengurangi tanggung jawab untuk pengambilan keputusan, dan dapat 

mengurangi tingkat  stress. Trader   tidak perlu memiliki pengetahuan yang mendalam 

tentang analisis teknis dan fundamental, karena semua perhitungan sudah masuk dalam 

program. Selain itu,  EA  mampu menangani  menganalisa sinyal, mengambil keputusan 

bahkan ketika  trader  tidak ada dari tempat kerja.  . Tujuan menggunakan indikator  EA  

adalah untuk mengimplementasikan fungsi analitik dan menghasilkan sinyal Trading. 

 

2.6 Konsep Pemodelan Sistem 

Menurut Al Fatta (2007, h. 105), pemodelan proses adalah cara formal untuk 

menggambarkan bagaimana suatu bisnis dapat beroperasi. Berbagai cara dapat 

dilakukan untuk mempresentasikan proses model. Data flow diagram (DFD) menjadi 

salah satu yang paling populer. 

2.6.1 Flowchart(Fisik) 

Menurut Soeherman dan Pinotoan (2008, hal. 133),  flowchart atu bagan alur 

merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah 

(prosedur) beserta aliran data dengan simbol-simbol standar yang mudah dipahami. 

Tujuan utama flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur 

untuk memudahkan pemahaman pengguna terhadap informasi tersebut. 
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2.6.2 Context Diagram 
Menurut Tata Sutabri (2004, h. 166), menyebutkan bahwa Diagram Konteks 

dibuat untuk untuk mengambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses atau 

dengan kata lain diagram tersebut untuk menggambarkan sistem secara umum atau 

global dari keseluruhan sistem yang ada. 

Menurut Jogiyanto (2005, h. 714), menyebutkan bahwa diagram konteks adalah 

diagram arus data yang pertama kali digambar adalah yang level teratas (top level). 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan, diagram konteks adalah 

diagram arus data yang dibuat untuk menggambarkan sistem secara umum dari 

keseluruhan sistem yang dibuat. 

 

2.6.3 Data Flow Diagram 
Menurut Sutabri (2004, h. 163), data flow diagram adalah suatu network yang 

menggambarkan suatu sistem automat atau komputerisasi, manualisasi atau gabungan 

dari keduanya, yang pengambarannya disusun dalam bentuk kumpulan komponen 

sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya. 

 

2.7 Software Yang Digunakan  

Software  utama yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak ini adalah  

platform Metatrader 4 menggunakan bahasa  programming MQL4  (Meta Quotes 

Language). MQL4  adalah bahasa pemrograman yang terdapat pada  Platform 

Metatrader 4. MetaQuotes Language 4 (MQL4) adalah baru built-in bahasa untuk 

pemrograman strategi perdagangan. Bahasa ini memungkinkan untuk membuat Expert 

Advisor  anda sendiri yang membuat manajemen  Trading  otomatis dan sangat cocok 

untuk melaksanakan sendiri strategi perdagangan yang satu. Selain itu, kita dapat 

menggunakan MQL4 untuk penciptaan seseorang Indikator  Custom sendiri, Script, dan 

Perpustakaan.  
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3. Analisis 

3.1 Analisis Sistem  

Analisis sistem merupakan kegiatan mengumpulkan data dan fakta yang 

diperoleh dengan mengikhtisarkan segala aktivitas dalam  perangkat lunak yang sedang 

berjalan yang merupakan inti dari ide pembuatan expert advisor, dengan mengevaluasi 

prosedur yang sedang berjalan dengan menggambarkan model  data, dan aliran 

dokumen pada sistem yang sedang berjalan, menggambarkan aliran data disetiap 

proses, dan model rekayasa apa yang dibutuhkan, dan direkomendasikan agar aplikasi 

sistem  perangkat lunak yang akan dibangun dapat  memenuhi kebutuhan pengguna  

(user) secara optimal. 

 

3.1.2 Analisis Masalah  

Sebagaimana telah dipaparkan dalam pokok permasalahan bahwa dalam 

Trading Online, seorang  investor atau/dan  trader selalu tidak mampu  mengikuti 

perubahan  data  market yang berubah terlalu cepat yang berubah dalam  hitungan detik 

dan ketika mengklik pada data dianggap menguntungkan  selalu gagal malah berubah 

jadi dalam posisi  loss.  Secara fakta beberapa kasus kegagalan  dalam Trading Online. 

Kegagalan mengambil posisi dalam market (trade contex is busy, harga belum 

update, harap tunggu sebentar, requote,  S/L or T/P  terlalu dekat/jauh) dalam real 

Trading bukan hanya kehilangan kesempatan mendapat untung malah bisa merugikan 

bahkan bisa menderita  loss  (habis modal). Dan menyebabkan  para investor terhempas 

dari aktivitas Trading. 

 

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

 Untuk mempermudah analisis sistem dalam menentukan kebutuhan secara 

lengkap, maka analisis kembutuhan sistem dibagi kedalam 2 jenis yaitu: Analisis 

Kebutuhan Fungsional dan Analisis Kebutuhan non Fungsional. 
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3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional  

1. Kemampuan trading dalam menghadapi kesalahan teknis 
Kemampuan Expert Advisor (EA) diharapkan dapat menghindari terjadinya 
kesahan teknis seperti: Trade context  is busy, S/L atau T/P terlalu dekat atau 
jauh, Harga belum update, , Requote. 

2. Kemampuan untuk trading tanpa emosi  
Expert Advisor (EA) dapat menghindari dari trading tanpa emosi karena EA dapat 

melakukan cut loss / take profit pada batas yang ditentukan tanpa adanya emosi 

manusia  

3. Kemampuan untuk trading secara otomatis  

Expert Advisor (EA) dapat melakukan trading secara otomatis tanpa harus 

dipantau terus menerus. Faktor lain adalah Expert Advisor (EA) dapat melakukan 

analisa, open posisi, atau pun closing posisi secara otomatis sehingga trader 

tidak perlu repot melakukan perhitungan / analisa teknikal yang memusingkan.  

4. Kemampuan untuk trading Non Stop 24 jam  

Expert Advisor (EA) dapat melakukan trading 24 jam nonstop dan menghasilkan 

uang terus menerus pada saat investor sedang tidur, ataupun beristirahat. Untuk 

mendukung trading selama 24 jam, disarankan menggunakan sewa /rent VPS 

(Virtual Private Server). 

 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional  

3.2.4 Analisis Perangkat Keras  

Perangkat keras yang dibutuhkan dan  dipakai dalam  Trading Online menurut 

standar operasional membutuhkan 1 unit komputer dengan  spesikasi  

sebagai berikut : 

a.  Proccessor   : Intel Core i3 2,3GHz  

b.  Memory   : 4 GB   

c.  Harddisk   : 250 GB   

d.  Monitor  : Ukuran 17 Resolusi 1024 x 768px   
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e.  Internet  : HSDPDA atau broadband  

f.  Printer   : Bisa scan  

g.  Speaker  

h.  Keyboard dan Mouse  

i.  DVD-ROM  

j.  Keyboard numeric  

k.  UPS (Power Supply)  

Data perangkat keras yang ada pada saat ini cukup untuk dapat menjalankan aplikasi 

yang akan dibangun. 

 

3.2.5 Analisis Perangkat Lunak  

Perangkat lunak yang digunakan pada saat ini yaitu:  

1. Sistem Operasi Windows 7  

2. Platform Metatrader 4  

Sedangkan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi ini 

adalah :  

1. Platform Metatrader 4 sebagai Platform Trading  

2. Metaeditor sebagai aplikasi pembangun. 

 

3.3 Perancangan Sistem  

Perancangan merupakan bagian dari metodologi pembangunan suatu perangkat 

lunak yang harus dilakukan setelah melalui tahapan analisis, dengan penggambaran, 

perencanaan pembuatan menu dan pengaturan beberapa proses  

yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi pada sistem yang 

dibangun. Pada bagian ini akan dijelaskan perancangan sistem yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan sistem yang sedang berjalan dengan sistem yang diusulkan.  
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3.3.1 Perancangan  Arsitektur  Perangkat Lunak Data Flow  

Suatu perancangan perangkat lunak yang membentuk suatu aliran data yang 

memicu berbagai intruksi untuk dieksekusi dengan maksud “Pengeksekusian berbagai 

intruksi secara serempak dengan risiko kemungkinannya adalah komputasi yang sangat 

tingkat tinggi.” Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa arsitektur perangkat lunak data 

flow. Mendasarkan semua perubahan data variable secara otomatis akan mempengaruhi 

data yang tergantung kepada nilai tersedia sebelumnya yang membentuk sebuah aliran 

Data. 

 

3.3.2 Diagram Konteks  

Diagram konteks merupakan suatu model yang menjelaskan bagaimana 

menggambarkan aliran data kedalam dan keluar sistem.  Diagram konteks merupakan 

kejadian tersendiri dari suatu diagram alir data, Dimana satu lingkaran 

merepresentasikan seluruh  sistem.   

 

3.4 Perancangan Antar Muka  

Interface atau antar muka merupakan tampilan dari suatu program aplikasi yang 

berperan sebagai media komunikasi yang digunakan sebagai sarana berdialog antara 

program dengan  user.  Sistem yang akan dibangun diharapkan menyediakan interface 

yang mudah dipahami dan digunakan oleh user. 
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3.4.1  Perancangan Tampilan  

Perancangan tampilan untuk user adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.28 Tampilan Setting Parameter Untuk Sistem Expert Advisor 

 

Gambar 3.29 Aktivasi Signal 
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4. Implementasi  

Tahap implementasi sistem merupakan tahap penterjemahan perancangan 

berdasarkan hasil analisis ke dalam suatu bahasa pemrograman tertentu serta 

penerapan perangkat lunak yang dibangun. Adapun pembahasan implementasi terdiri 

dari implementasi perangkat lunak, implementasi perangkat keras pembangun, dan 

implementasi antar muka.  

 

 4.1 Implementasi Perangkat Lunak  

 Perangkat  lunak (Software)  yang digunakan untuk membangun aplikasi sistem  

Expert Advisor  otomatis bagi  investor  dalam  Trading Online  ini  adalah sebagai 

berikut:  

1. Window XP, Windows 7 Home, Windows 7 sebagai sistem operasi. 
2. Metaeditor sebagai perangkat lunak pembangun. 
3. Metatrader 4 sebagai Platform Trading 
4. Pivot Kalkulator   

 

4.2 Implementasi Perangkat Keras  

 Selain perangkat lunak (Software) dibutuhkan keberadaan perangkat keras 

(hardware), kebutuhan minimum yang diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan 

baik, dengan spesifikasi sebagai berikut :  

1. Processor Intel Core i3-350M 2.26 GHz 
2. RAM 4 GB  
3. Harddisk 320 GB  
4. Monitor LCD 17” 
5. Keyboard dan Mouse  

 

4.3 Implementasi Antarmuka  

Sebagai hasil perancangan antar muka, pada aplikasi sistem expert  advisor 

maka implementasi  menjadi suatu bagian yang tak terpisahkan dari sistem yang 

dibangun. Untuk mengetahui lebih jelas tentang proses yang ada beserta hasil 
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implementasinya. Berikut  adalah tampilan antar muka  pada aplikasi sistem Expert 

Advisor : 

Input Untuk mengisi data yang akan digunakan untuk Trading. 

Gambar 4.1  Expert Advisor “Auto Scalper Amikom” 

 

4.4 Pengujian Sistem   

Pengujian sistem dilakukan dengan tujuan melakukan suatu pengujian  terhadap 

sistem aplikasi yang dibangun sebelum diterapkan pada objek yang sebenarnya agar 

sistem yang dibangun tidak terjadi  suatu  penyimpangan  atau deviasi  yang bersifat 

error.  

 

4.4.1 Rencana Pengujian   

Membuat suatu tahapan pengujian perangkat lunak yang dibangun dengan 

menggunakan data uji berdasarkan parameter yang diaplikasikan pada tiap fungsional 

secara runtut atas sistem yang dibangun, dengan metode Blackbox.  

 

4.4.2  Pengujian Setting Parameter  

Pengujian setting parameter  dilakukan  dengan pengujian yang objektif dengan 

cara menguji validasi input data dengan menggunakan metode  blackbox, equivalence 
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class partitioning, Boundary value.  Tabel hasil pengujian pengujiqan sistem dari 

berbagai kemungkinan proses input yang dilakukan oleh pengguna. 

Berdasarkan hasil pengujian Black box pada tiap tampilan pengujian dapat 

dikatakan berhasil atau data diterima sehingga hasil pengujian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perangkat lunak ini telah sesuai yang diharapkan dan kebutuhan user 

bebas dari error sehingga layak di gunakan.  

 

4.5 Metode pengujian 

Metode pengujian secara sistem  Metatrader  4  Aplikasi sistem yang dibangun 

diuji secara Backtester, dengan  menetapkan  parameter, yang dianggap  mewakili para 

Trader dalam melakukan Trading Online.  

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem Expert Advisor sebagai 

Online Autopilot Trading Forex bagi investor dalam uji coba pada akun demo broker 

InstaForex, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Expert Advisor adalah alat bantu berupa Software Trading otomatis yang bekerja 
secara komputasi bagi pengguna (user/trader) dalam melakukan Trading Online, 
sehingga Software Expert Advisor yang diberi nama “Auto Scalper Amikom” 
mampu  menggantikan menggantikan dari sistem trading forex manual ke sistem 
trading forex secara otomatis atau autopilot trading forex 

2. Permasalahan dan hambatan yang menjadi pokok masalah dalam Trading 
Online telah teratasi, tidak ditemukan istilah seperti Trade context is busy, S/L 
atau T/P terlalu dekat atau jauh, Harga belum update, Harap tunggu sebentar, 
Reqoute, Karena bersifat komputasi Trading Online tidak akan terjadi adanya 
kesalahan order, dan proses eksekusi order menjadi lancar. Sehingga kerugian 
Trading Forex dapat diminimalisir dan dapat mengoptimalkan Profit.  

3. Expert Advisor yang dibangun telah memberikan proteksi kerugian  berjenjang  
bagi pengguna (User/Trader) : 

a. Proteksi pertransaksi berupa Stoploss. 
b. Proteksi banyaknya Order dikaitkan dengan nilai Equity. (Max Trade) 
c. Proteksi Secara nilai Uang. (Money Management). 
d. Proteksi secara prosentasi  dari Dana Investasi . 

4. Karena sistem Expert Advisor hanya berfungsi sebagai alat bantu yang 
menyediakan kebutuhan User secara spesifik, maka peranan  pengguna 
(User/Trader) yang menentukan  seting strategi parameter dalam melakukan 
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Trading Online. Jika parameter yang ditentukan tepat maka Expert Advisor  akan 
melakukan Atopilot Trading Online  dan memberikan keuntungan yang optimal 
bagi Trader. 
 

5.2  Saran  

Sistem  Expert Advisor  “Auto Scalper Amikom”  telah menjawab harapan para 

Trader, ada beberapa saran untuk penyempurnakan dalam peningkatan Expert Advisor 

selanjutnya yaitu :  

1. Hendaknya dalam pemograman Expert Advisor (EA) lebih meningkatkan   kajian 
khusus strategi penetapan parameter bagi pengguna, dengan memberikan 
rumus perhitungan  dalam penetapan  besar nilai Investasi ( deposit dana) 
berupa nilai  Investasi yang paling minimal dan broker mana yang bisa menjadi 
pilihan investasi  yang memperbolehkan menggunakan Expert Advisor dengan 
teknik Scalping, sehingga invetasi yang dilakukan oleh  pengguna (User/Trader) 
dapat memaksimalkan Profit secara aman. 

2. Adanya pembalikan arah yang terlalu cepat baik ketika naik dan ketika turun 
merupakan hambatan dan mengurangi  hasil  Trading Online,  perlu adanya 
kajian penelitian kasus secara spesifik agar bisa dibangun Sistem Expert Advisor 
lainnya .   
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