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Pendahuluan 
 

 

1. Ikhtisar 
 

SmartTrader adalah platform perdagangan yang terintegrasi dan komprehensif 

sebagai sistem aplikasi transaksi berjangka dan produk derivatif berjangka lainnya. 

SmartTrader memiliki kualitas yang tinggi dengan informasi harga secara real time 

dan dapat memproses transaksi perdagangan pada jeda waktu yang singkat. 

Kemudahan untuk terkoneksi dengan bursa luar negeri juga merupakan salah satu 

kelebihan SmartTrader.  
 
 

2. Standar Perangkat Keras & Sistem Operasi 
 

Konfigurasi standar perangkat keras 

CPU 1.5GHz or equivalent 

DiskSpace 5GB free disk space 

Memory 500MB 

Operating System WindowsNT4/XP/Win7 
 

 

3. Instalasi Aplikasi SmartTrader 
 

Untuk menginstal SmartTrader, cukup klik dua kali pada SmartTrader.msi dan ikuti 

instruksinya.  

Aplikasi transaksi SmartTrader untuk test Demo dan Real Production dapat di 

download pada laman ICDX (www.icdx.co.id/about/technology). Saat ini tersedia 

versi SmartTrader 4.5.1.  

Setelah  di download, dapat langsung di install dengan mengikuti instruksi cara 

install aplikasi SmartTrader pada desktop di PC atau laptop . 

Catatan : SmartTrader dapat  di gunakan  untuk  OS Microsoft Windows 

 
4. Konfigurasi  Aplikasi SmartTrader 

 
Umumnya, pengaturan server tidak perlu diubah karena file instalasi sudah berisi 

informasi yang benar. Namun, Anda tetap bisa memodifikasi pengaturan secara 

manual.  

Konfigurasi dapat dimodifikasi dengan cara sebagai berikut: 

Buka Aplikasi SmartTrader. Seperti gambar dibawah ini: 

http://www.icdx.co.id/about/technology


2 
 

SmartTrader 4.5.1     User Guide V.1.0   

 
Kemudian klik “Settings” dan masukan IP address serta port untuk test demo atau 

untuk live production. 
Demo environment  LIVE environment 

IP Address: 202.169.62.70 IP Address: 61.14.136.225 

Port: 9170   Port: 9170  

 

 

5. Masuk Aplikasi SmartTrader. 
 

Pilih Icon SmartTrader pada desktop PC. Kemudian masukan User name dan 
Password. Kemudian klick Login seperti di bawah ini: 

 

 
Note: Aplikasi SmartTrader akan menyimpan user name yang berhasil login. Nantinya, anda dapat 

memilih User Name yang sudah tersimpan untuk login kembali pada SmartTrader. SmartTrader akan 

menampilkan User Name terakhir yang berhasil masuk. 
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Menu dalam SmartTrader  
1. Menu File 

 

terdiri dari sub Menu: 

a. Exit untuk keluar dari aplikasi SmartTrader  

b. Reset untuk re- login masuk aplikasi SmartTrader  

c. Reconnect untuk pengecekan koneksi yang terhubung aplikasi SmartTrader  

d. Change Password untuk mengubah Password login aplikasi SmartTrader 

  
2. Menu Indicators 

 

 

terdiri dari sub Menu: 

a. Custom Indicators digunakan untuk mengatur informasi grafik dari rata-rata 

volume transaksi yang sudah diperdagangkan. Tersedia indikator teknikal untuk 

analisa data, serta statistik dari pergerakan harga pada transaksi yang ada pada 
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halaman Smart Quote di SmartTrader. 

b. Math Operators secara umum berisi pemetaan grafik hasil penggunaan vektor 

aritmatik yang diambil dari area grafik hasil transaksi di halaman Smart Chart. 

Pengguna dapat membuat grafik baru dengan menggunakan bantuan operator 

matematika yang berupa vector aritmatik untuk menghasilkan grafik baru untuk 

analisa yang lebih detail dari pergerakan harga transaksi. Grafik untuk analisa ini 

akan muncul di bawah area grafik hasil transaksi. 

c. Math Transform adalah pemetaan grafik hasil penggunaan vektor trigonometrik 

yang diambil dari area grafik hasil harga transaksi di halaman Smart Chart. Cara 

kerjanya mirip dengan math operators, bedanya math transform menggunakan 

bantuan vector trigonometric, vector cell, vector floor. 

d. Momentum Indicator adalah pemetaan grafik berdasarkan waktu dari pergerakan 

harga transaksi yang diambil dari area grafik hasil harga transaksi di halaman 

Smart Chart. Fungsinya untuk melihat plot momentum dari pergerakan harga 

pasar. 

e. Overlap Studies adalah pemetaan grafik yang diambil dari area grafik hasil harga 

transaksi di halaman Smart Chart. Berfungsi untuk melihat grafik berdasarkan 

ketentuan perbandingan intervensi, jenis populasi, dan hasil antara analisis data 

harga dengan pergerakan harga pasar.  

f. Pattern Recognition adalah pemetaan grafik yang diambil dari area grafik hasil 

harga transaksi di halaman Smart Chart. Grafik tersebut dapat ditampilkan 

berdasarkan berbagai pola yang diinginkan oleh trader. Fungsi membuat pola 

untuk prediksi pergerakan harga baik jangka pendek atau jangka panjang. 

Polanya bisa diambil dari data intraday (dari open market-close market pada satu 

hari yang sama. 

g. Price Transform adalah pemetaan statistik harga setelah adanya transaksi yang 

diambil dari area grafik hasil harga transaksi di halaman Smart Chart. Fungsinya 

untuk melihat  informasi data rata-rata, median, typical dan weighted dari harga 

hasil transaksi yang ada di pasar. 

h. Statistic Function adalah pemetaan grafik yang diambil dari area grafik hasil 

harga transaksi di halaman Smart Chart. Grafik yang dipetakan adalah hasil 

penggunaan fungsi statistik.  

i. Volatility Indicators adalah grafik yang menunjukkan indikator volatilitas yang 

memberikan informasi tambahan tentang perilaku harga dan volume transaksi 

yang ada di pasar. 

j. Volume Indicators adalah pemetaan grafik dari jumlah volume lot yang diambil 

dari area grafik hasil harga transaksi di halaman Smart Chart. 
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3. Menu Themes  

 

SmartTrader menyediakan dua mode theme background “Black theme" dan “White 

Theme", Anda dapat mengubahnya dengan mengklik menu "Themes".  

4. Menu Language 

 

 
SmartTrader menyediakan dua bahasa – “Inggris” dan “Mandarin", Anda dapat 

mengubahnya dengan klik menu “Language".  

5. Menu Settings 

 

 

terdiri dari 4 sub Menu: 

a. Theme Settings adalah pengaturan tampilan grafik di SmartTrader  
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b. General Settings untuk Pengaturan pemakaian Orders atau Double orders 

Confirmation & Filled Alert Notification yang dapat Anda gunakan pada aplikasi 

SmartTrader saat melakukan transaksi perdagangan di pasar ICDX 

 

Batas Min & Max jumlah order lot 

transaksi. 

 
Konfirmasi proses order. Dan informasi 

orders pada tab Working order. 

Berfungsi khusus untuk pasar di China. 

 
Akumulasi total lot pada “Depth Market” 

dan pengaturan grafik. 

Pengaturan notifikasi yang berisi 

informasi hasil transaksi dan konfirmasi 

order untuk close position. 

Klik “OK” jika selesai memilih pengaturan 
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c. Currency Settings, berisi nilai tukar dan pilihan mata uang yang digunakan untuk 

Equity, Free Margin, Fee, dan P&L di SmartTrader. 

 

d. Font Size Settings, mengubah ukuran tampilan huruf dan angka di SmartTrader  

 

 

 

6. Menu Export 

 

 

terdiri dari 3 sub Menu: 

a. Export Orders untuk melihat Log file history berisi aktivitas dalam satu hari yang 

dapat di “save” dalam  format .csv  
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b. Export Fills untuk melihat Log file history berisi aktivitas Filled Trades dalam satu 

hari yang dapat di “save” dalam  Ms. excel file .csv  
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c. Export Orders & Fills untuk melihat Log file history aktivitas orders dan Filled Trade 

dalam satu hari  yang dapat di “save” dalam  Ms. excel file .csv  

 

Ketiga sub menu tersebut hanya dapat dilakukan untuk transaksi dan order yang 

dilakukan pada satu hari berjalan. 

 

7. About Us, versi aplikasi SmartTrader . 

 

 

 

 

  



10 
 

SmartTrader 4.5.1     User Guide V.1.0   

Tools Bar SmartTrader 
1. Menu Ikon SmartTrader  

Ikon untuk pengaturan tampilan Smart Quote pada SmartTrader 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menampilkan Smart Quote window untuk mengetahui harga setiap produk  

kontrak pada market bursa ICDX. SmartTrader dapat menunjukkan “depth of 

market” di halaman Smart Quotes ini.  

dapat dicapai dengan mengklik ganda pada produk kontrak yang di pilihkolom 

“Contract”.  

 

Menampilkan halaman Chart dengan cara pilih terlebih dahulu produk kontrak  

yang diinginkan. Ini digunakan untuk membuka informasi harga pada chart sesuai 

dengan produk kontrak yang dipilih. Klik dua kali pada produk kontrak yang 

diinginkan di kolom “Contract”. 

 
Menambahkan atau menghilangkan produk kontrak pada halaman Smart Quote 

dapat dilakukan dengan klik dua kali pada produk kontrak yang di pilih di kolom 

“Contract”.  

 

Menambahkan pemisah antar baris yang memuat data produk kontrak. Caranya, 

pertama pilih produk kontrak, dan kemudian klik “add separator“ atau “delete 

separator" untuk menambah atau menghapus pemisah.  

 
Untuk mengganti baris tampilan dari produk kontrak. Pilih terlebih dahulu produk 

kontrak, lalu klik pada ikon “Naik” atau “Turun” untuk memindahkan produk 

kontrak tersebut. 

 

Untuk menampilkan full window pada halaman Smart Quote atau Smart Chart.  
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2. Ikon Pengaturan Smart Charts  

Mengenal fungsi Tools bar Chart di area Smart Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Untuk memilih fungsi kursor dalam area grafik hasil transaksi.  

 

Pilihan garis indikator vertikal, horisontal dan diagonal pada area diagram Chart 
indicator. 

Petunjuk indikator Kursor pada area diagram Chart indicator.  

Petunjuk indikator harga naik atau turun  pada area diagram Chart indicator.  

Petunjuk indikator untung atau rugi pada area diagram Chart indicator.  

Pilihan bentuk diagram Curve, Candlestick dan line pada area Chart indicator. 

Petunjuk chart indicator pada last price terbaru dan last price yang lampau. 

Pilihan maximum atau minimum untuk ukuran tampilan pada diagram Chart 

indicator. 

Pilihan Interval waktu pada tampilan diagram Chart indicator. Aplikasi SmartTrader menyediakan 
grafik pilihan tampilan waktu interval yaitu “M1” (1 menit), “M5” (5 menit), “M15” (15 menit), “M30” 
(30 menit), “H1” (1 jam) dan “D” (1 hari).  
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Smart Quotes 
 

 

1. Tampilan Smart Quotes 

Setelah berhasil login, SmartTrader akan menampilkan layar seperti dibawah ini. 

Kemudian klik “Add” atau Klik Kanan  Pilih “add contracts”  Klik ICDX  klik 

produk, contoh: GOLDUD  

 Klik  ikon    untuk menampilkan produk kontrak ICDX. 

 Kemudian klik “Add Contract” dan double klik atau geser pada Smart Quote. 

 
           

 

                Klik kanan di daerah dalam smart quote  “Add contract”  klik ICDX 

 

 

 

 
 
 

Contract (produk) bisa  dihapus  dengan  cara klik kanan. Kemudian  pilih “Delete 

from Smart Quotes”, seperti di bawah ini. 
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Klik “Delete from Smart Quotes” untuk menghapus 

produk dari tampilan Smart Quotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Memindahkan Baris Produk Kontrak 
 

SmartTrader  dapat  memindahkan  susunan tempat ke atas atau kebawah product 

contract pada panel Smart Quotes, pertama  pilih contract yang akan dipindahkan, 

kemudian  klik “Up” atau “Down” pada toolbar icon untuk memindahkan  susunan 

product contract pada panel Smart Quotes. 

 

 

 

3. Menambahkan & Hapus Baris Separators 
 

SmartTrader  dapat  menambahkan separators atau  pembatas  di antara baris 
produk kontrak pada panel Smart Quotes. Pilih contract, lalu klik ikon “Add 
Separator” atau “Delete Separator” pada toolbar pada baris atas SmartTrader. 

 

 

 

4. Menampilkan Depth of Market. 
 

Aplikasi SmartTrader dapat menampilkan “Depth of Market” pada panel Smart 
Quotes. Pilih dan double klik “contract” yang akan di pilih.  
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Double Click produk kontrak 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

5. Tampilan ToolBar Icon Chart 
 

Pada panel Smart Quotes, pilihlah contract yang akan manampilkan grafik harga 
transaksi, kemudian pilih simbol “Chart” pada toolbar. 

 

 
 

Maka akan muncul tampilan grafik transaksi. 
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6. Input Order Transaksi dari Smart Quotes. 
 

Input order price dapat dilakukan dengan mudah pada panel Smart Quotes. Klik 

pada kolom “Bid Vol, Bid Px”, “Ask Px”, atau “Ask Vol” pada baris produk yang akan 

ditransaksikan. Maka akan muncul window “Place Order”, kemudian pilih dan atur 

Account, Type Order, penawaran harga & jumlah lot. Setelah semua bagian diisi 

sesuai keinginan, klik “Buy” sebagai pembeli dan klik “Sell” sebagai penjual.  

  

 

 

 

 

         

 

Klik pada di area ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian akan tampil konfirmasi “Place Order” seperti gambar dibawah ini: 

 

 
Gambar Place Order 

Note : ketika klik pada kolom “Bid Vol” atau “Bid Px”, maka tombol “Sell” akan lebih panjang 

dari pada tombol “Buy”. Maka akan sama sebaliknya place order window “Ask Vol” atau 

“Ask Px”. Pastikan mengisi harga transaksi Buy atau Sell yang diinginkan dengan benar 

 

Bagian yang harus diisi saat akan Transaksi. 

 Pastikan pilih symbol, product contact 

yang akan diperdagangkan. 

 Input jumlah lot volume  

 Input penawaran harga yang akan 

diperdagangkan.  

 Klik eksekusi order “Buy” atau “Sell”  

sebagai pembeli atau penjual  
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7. Jenis tipe Order. 
 

Pada tampilan “Place Order” anda dapat memilih type order yang di sediakan oleh 
sistem untuk melakukan penawaran harga & jumlah lot, klik “Buy” sebagai pembeli 
dan klik “Sell” sebagai penjual. 

 

 

a. Limit Order 
 

Limit order adalah jenis type order untuk melakukan Buy atau Sell pada harga 
yang ditentukan oleh trader. Limit order to buy (Limit Order untuk membeli) 
dilakukan pada harga batas yang ditentukan trader atau harga yang lebih 

rendah. Sebaliknya, limit order to sell (limit order to sell) dieksekusi pada 
harga batas yang ditentukan atau harga yang lebih tinggi. 
 

Limit Order to Buy: input order price sama dengan harga market atau lebih 
rendah dari harga market  

 
Limit Order to Sell: input order price sama dengan harga market atau lebih 
tinggi dari harga market  

 

 
  Gambar Place Order     Gambar Smart Ladder 
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b. Limit FAK & Market FAK Order 
 

Limit FAK adalah jenis tipe order untuk Buy atau Sell pada volume lot dan 

harga yang ditentukan oleh trader.  Menggunakan Limit FAK (Fill AND Kill) 

maka order dari trader akan dieksekusi segera dengan jumlah volume lot dan 

harga yang telah ditentukan. Namun apabila volume lot yang tersedia di pasar 

kurang dari yang diminta oleh trader, maka sisa volume lot yang diorder 

dapat dibatalkan.  

Limit FAK Order to Buy =  input order price sama dengan atau lebih tinggi 

dari harga pasar, namun ada batas harga yang ditentukan oleh trader. 

Limit  FAK Order to Sell = input order price sama dengan atau lebih rendah 

dari harga pasar, namun ada batas harga yang ditentukan oleh trader. 

Market Order adalah jenis order untuk buy atau sell pada harga terbaik yang 

tersedia di pasar saat ini. 

Market FAK adalah jenis tipe order untuk Buy atau Sell pada volume lot dan 

harga yang ditentukan oleh pasar.  Menggunakan Market FAK (Fill and Kill) 

maka order dari trader akan dieksekusi segera dengan jumlah volume lot 

yang telah ditentukan oleh trader dengan harga yang tersedia di pasar saat 

ini. Namun apabila volume lot yang tersedia di pasar kurang dari yang diminta 

oleh trader, maka sisa volume lot yang diorder dapat dibatalkan. 
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              Gambar Place Order   Gambar Smart Ladder 

 

c. Limit FOK & Market FOK Order 

 
Limit FOK  adalah jenis tipe order untuk Buy atau Sell pada volume lot dan 

harga yang ditentukan oleh trader.  Menggunakan Limit FOK (Fill Or Kill) maka 

order dari trader akan dieksekusi segera dengan jumlah volume lot dan harga 

yang telah ditentukan. Namun apabila volume lot yang tersedia di pasar 

kurang dari yang diminta oleh trader, maka seluruh order akan dibatalkan.  

Limit FOK Order to Buy =  input order price sama dengan atau lebih tinggi 

dari harga pasar, namun ada batas harga yang ditentukan oleh trader. 

Limit  FOK Order to Sell = input order price sama dengan atau lebih rendah 

dari harga pasar, namun ada batas harga yang ditentukan oleh trader. 

Market FOK adalah jenis tipe order untuk Buy atau Sell pada volume lot dan 

harga pasar yang tersedia saat ini.  Menggunakan Market FOK (Fill Or Kill) 

maka order dari trader akan dieksekusi segera dengan jumlah volume lot 

yang telah ditentukan oleh trader dengan harga yang tersedia di pasar saat 

ini. Namun apabila volume lot yang tersedia di pasar kurang dari yang diminta 

oleh trader, maka seluruh order akan dibatalkan. 
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Gambar Place Order    Gambar Smart Ladder 

 

d. Stop & Stop Limit Order Type  

 
Stop order adalah jenis tipe order untuk melakukan “buy” atau “sell” pada 

harga yang ditentukan oleh trader. Stop order akan aktif saat harga yang 

ditentukan oleh trader tersebut sama dengan last price. Jika stop order sudah 

aktif, maka ia akan menjadi “market order”. 

 

Stop Order to Buy =  input order price harus lebih tinggi atau sama dengan 

harga terbaik (harga terendah) yang ditawarkan oleh penjual (seller). 

Stop Order to Sell = input order price harus lebih rendah atau sama dengan 

harga terbaik (harga tertinggi) yang ditawarkan oleh pembeli (buyer). 

 

Stop-Limit adalah jenis tipe order yang dapat memasukkan dua harga order 

berbeda yang ditentukan oleh trader untuk melakukan “buy” atau “sell”. 

Harga order pertama (trigger price) akan menjadi stop-order, yaitu yang 

membuat order tersebut aktif saat harga order yang ditentukan sama dengan 

last price. Sedangkan harga order kedua (limit price) akan menjadi limit order 

agar harga transaksi tidak melebihi apa yang sudah ditentukan oleh trader 
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sebagai harga order kedua tersebut. 

  

Stop-Limit Order to Buy =  input harga order pertama (trigger price)  harus 

lebih tinggi atau sama dengan harga terbaik (harga terendah) yang 

ditawarkan oleh penjual (seller). Dan input harga order kedua (limit price) 

harus lebih tinggi dari trigger price. 

 

Stop Order to Sell = input harga order pertama (trigger price) harus lebih 

rendah atau sama dengan harga terbaik (harga tertinggi) yang ditawarkan 

oleh pembeli (buyer). Dan input harga order kedua (limit price) harus lebih 

rendah dari trigger price. 

 

 
Gambar Place Order    Gambar Smart Ladder 
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e. Limit-If-Touched 

Adalah jenis tipe order yang dapat memasukan dua harga order berbeda yang 

ditentukan oleh trader. Harga order yang pertama (trigger price) akan aktif saat 

harga last price sudah menyentuh harga order pertama tersebut. Ketika trigger 

price sudah aktif, maka harga order yang kedua (limit price) akan menjadi limit 

order. 

Limit-if-Touched Order to Buy =  input harga order pertama (trigger price) harus 

lebih rendah atau sama dengan harga terbaik (harga tertinggi) di buyer market. Dan 

input harga order kedua (limit price) harus lebih rendah dari trigger price. 

 

Limit-if-Touched Order to Sell = input harga order pertama (trigger price) harus lebih 

tinggi atau sama dengan harga terbaik (harga terendah) di seller market. Dan input 

harga order kedua (limit price) harus lebih tinggi dari trigger price. 
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Smart Chart 

 
1. Input order Transaksi di Smart Chart. 

Input order dapat dilakukan melalui Smart Chart. Caranya double click pada area grafik, 

atau klik pada harga volume pada tabel depth of market, maka akan muncul “Place 

Order” window. Trader dapat mengonfigurasi, akun (account), tipe order (Order Type), 

jumlah lot (volume), dan harga (Price). Klik “Buy” sebagai pembeli dan klik “Sell” sebagai 

penjual. 

 

 

 

Klik dua kali pada  area grafik, maka  akan terdapat  “Place Order” window. Trader 
dapat mengonfigurasi akun, tipe order, jumlah lot dan harga. Klik “Buy” sebagai 

pembeli dan klik “Sell” sebagai penjual.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Klik disini pada area 

Depth Market Place  

Klik dua kali pada 

area diagram chart  
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2. Tampilan Diagram Smart Chart 

 
   

 
 
 

A  

 

 
B 

 
 

C 

 
 
Gambar Halaman Smart Chart 
 

a. Transaction Chart adalah template grafik pergerakan harga produk pada 

market yang bergerak berdasarkan harga terakhir terjadinya transaksi (last 
price).  

 

b. Moving Average Chart adalah template grafik pergerakan rata-rata dari 
volume transaksi suatu produk. 

 

c. Technical Indicator Chart adalah template grafik pada menu Indicator yang 
digunakan untuk analisis pergerakan dari harga transaksi.  
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3. Pergerakan Transaksi di Smart Chart 
 

Konfigurasi untuk menampilkan pergerakan transaksi di Smart Chart dapat 
menggunakan Tools Bar seperti di bawah ini: 

 

 
 

 
Gambar Halaman Smart Chart 

 

4. Volume Average Chart 

Konfigurasi untuk menampilkan Volume  Average diagram  chart dapat menggunakan  
Tools menu  Indicator  Custom Indicators  Pilih indikator sesuai kebutuhan 

misalnya rata-rata  volume transaksi dari nilai last trade volume, nilai stokastik baris, 
atau indikator momentum dengan garis divergensi yang ingin ditampilkan pada 
bagan grafik moving average volume (MAVOLUME). 

 

 
Gambar Halaman Smart Chart 
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5. Technical Indicator Smart Chart 
Konfigurasi untuk menampilkan indikator teknikal dari grafik transaksi dapat 

menggunakan Tools menu  Indicator  Indicators  Pilih indikator sesuai 

kebutuhan data grafik yang ingin ditampilkan.   

 

Gambar Halaman Smart Chart 

 

6. Theme Settings untuk Smart Chart 
 

Pada menu “Settings” pilih “Theme Settings”, maka akan muncul tampilan window. 
Pengguna dapat melakukan perubahan bentuk garis chart, warna, dan pengaturan 
interval waktu yang disediakan oleh sistem aplikasi SmartTrader seperti dibawah ini: 
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Tampilan chart setelah tema diubah dari Black Theme menjadi White 

Theme 

 

Gambar Halaman Smart Chart 
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Contoh Tampilan Grafik Indikator 

Grafik Momentum 

• Contoh konfigurasi untuk tampilan grafik indikator momentum dapat 
menggunakan Tools menu  Indicators  Momentum Indicators  Add Moving 

Average Convergence/Divergence. 

• Informasi lebih lanjut dapat dicari  dan  ditelusuri pada link berikut:   

https://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators 

 

Gambar Halaman Smart Chart 
 

Apa itu 'Moving Average Convergence Divergence (MACD)? MACD adalah indikator momentum 
yang mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua moving average dari harga 
sekuritas. MACD dihitung dengan mengurangi Exponential Moving Average (EMA) 12 periode 

dengan EMA 26 periode. Hasil perhitungan itu adalah garis MACD. EMA 9 hari dari MACD, yang 
disebut "garis sinyal", kemudian diplot di atas garis MACD yang dapat berfungsi sebagai pemicu 
untuk sinyal beli dan sinyal jual. Trader dapat melakukan “buy” ketika MACD melintas di atas 
garis sinyal dan melakukan “sell” ketika MACD melintas di bawah garis sinyal.  
MACD memiliki nilai positif setiap kali EMA 12-periode berada di atas EMA 26-periode dan nilai 
memiliki nilai negatif ketika EMA 12-periode berada di bawah EMA 26-periode. Semakin jauh 

MACD berada di atas atau di bawah garis dasarnya menunjukkan bahwa jarak antara kedua EMA 
semakin besar. Pada grafik berikut, Anda dapat melihat bagaimana dua EMA diterapkan pada 
grafik harga sesuai dengan MACD (biru) yang melintas di atas atau di bawah garis dasar (merah 
putus-putus) pada indikator di bawah grafik harga.  

Source: https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp 

 
 
 

https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp
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7. Setting Technical Indicator 

 

Pengguna dapat menambahkan, memodifikasi, dan menghapus grafik Indicators 

dengan mudah. Tampilan chart dapat disimpan sebagai .png dengan mengklik “save 

chart”. Informasi lebih lanjut dapat dicari pada link berikut:   

https://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators 

 

Gambar Halaman Smart Chart 

 

Tampilan diagram chart dapat dimodifikasi dan dihapus dengan cara klik kanan pada 

bagian dalam area chart lalu pilih “Delete Moving Average”. Untuk menyimpan 

tampilan chart dalam format .png, klik kanan lalu pilih “Save Chart”. 

Ilustrasi cara modifikasi tampilan grafik transaksi: 

https://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators
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8. Setting Modifikasi Grafik Indikator Teknikal 
Trader dapat melakukan perubahan bentuk garis, warna, dan pengaturan interval 

waktu untuk grafik dalam aplikasi SmartTrader. 

Tampilan diagram Volume Average Chart dan grafik indikator teknikal dapat 

dimodifikasi dan dihapus dengan cara klik kanan pada bagian dalam area chart.  

Ilustrasi cara modifikasi tampilan grafik pergerakan rata-rata dari volume transaksi 

suatu produk:

 

 

Ilustrasi cara memodifikasi tampilan untuk analisis pergerakan dari harga transaksi: 
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Smart Ladder 

Smart Ladder adalah menu input order transaksi yang dapat memodifikasi dan 

membatalkan setiap order yang dikirim untuk melakukan transaksi serta melakukan 

monitoring, close dan reverse posisi dengan cepat. Di samping itu, menu ini dapat 

menampilkan informasi P&L dan open posisi sell atau buy seperti gambar dibawah ini. 
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Tab Menu SmartTrader 
 
1. Tab Menu Working Order  

a. Informasi Working Order 

Untuk memonitor dan mengetahui informasi order penawaran harga buy dan sell 

yang masih aktif pada SmartTrader, klik pada tab Working Order. Di situ pengguna 

dapat memodifikasi harga dan volume lot, cancel order serta mendapatkan 

informasi detail untuk setiap order ID transaksi.  

 

 

 
b. Memodifikasi Volume Order. 

 

Cara memodifikasi order jumlah volume lot: 
Jumlah volume lot dapat diubah secara langsung dengan mengarahkan kursor 
mouse pada kolom “Lots” dan klik pada baris Order ID yang dipilih.  

Kemudian pilih jumlah volume lot yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dari 
setiap trader.  

 

 

 

c. Modifikasi Price Order.  
Pengguna dapat mengubah order harga penawaran buy dan sell sesuai yang 

diinginkan. 
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d. Membatalkan Order  
 

Untuk membatalkan order, pengguna dapat mengklik pada tanda X pada order ID 
tertentu yang ingin dibatalkan. Untuk membatalkan semua order, klik kanan pada 
daerah Working-Orders, kemudian pilih “Cancel All Order”. 

 

 

 

e. Working Orders Details 

Setiap Order ID mempunyai informasi detail transaksi yang dilakukan dalam 
aplikasi SmartTrader. Untuk menampilkan detail transaksi tertentu, pilih tab 
Working-Orders, lalu double click nomor Order ID yang ingin dilihat detailnya.  
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2. Tab Menu Completed Order  
a.  Informasi Completed Order 

Informasi histori order pengguna yang terdapat pada market quote SmartTrader 
dapat dilihat pada tab “Completed Orders”. Pengguna dapat melihat Order ID, 

waktu transaksi, status, volume lot, kode produk kontrak, dan harga penawaran 
transaksi product contract.  
 

 

 

 

b. Detail Completed Order 

Detail histori tiap transaksi pengguna juga dapat dilihat di tab Completed-Orders. 

Caranya double click pada nomor Order ID, lalu akan muncul tampilan seperti ini: 
 

 

 

3. Tab Menu Positions  

a. Informasi Positions  
 

Pada tab ini pengguna dapat mengetahui posisi ia yang diambil pada suatu product 

contract baik itu open/closed pada posisi buy atau open/closed pada posisi sell, 

mengetahui Profit atau Lost, Equity, serta komisi dan free margin pada setiap 

transaksi yang dilakukan oleh akun trader miliknya. 

Equity = Deposit margin value. 

Currency = Jenis mata uang yang digunakan sebagai nilai transaksi pada setiap 

produk.  

LastPx = Informasi last price.  

LongPx atau ShortPx = Harga open posisi Buy atau Sell. 
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Long Qty atau ShortPx = Total lot yang sudah ditransaksikan saat open buy atau 
sell. 

Open P&L = Nilai hasil untung dan rugi pada saat trader masih open posisi buy 
dan sell. 

Cum P&L = Nilai hasil untung dan rugi pada saat trader close posisi buy dan sell. 

Total P&L = Total nilai hasil untung dan rugi dari OpenP&L + CumP&L  

 

 
b. Menutup Posisi Open 

 
Pada tab Positions, klik pada produk yang mempunyai posisi open, kemudian akan 
tampil window konfirmasi untuk menutup posisi secara keseluruhan atau per 

produk. Pada pasar multilateral semua posisi berlawanan akan secara langsung 
menutup posisi terbukanya, dan metodenya adalah FIFO (First in First out)  yakni 

posisi terbuka yang lebih awal yang akan ditutup terlebih dahulu. 

 

 

Akan muncul tampilan konfirmasi untuk menutup posisi open sebelum melakukan 

order harga ke market.  
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