
User’s Manual  
Chartbite Pro v1.0 

Disclaimer: Indikator ini merupakan tools yang dapat membantu anda mendapatkan signal beli 
dan jual, namun tidak memberikan jaminan bahwa seluruh signal yang muncul akan memberikan 
profit. 
Kesuksesan data masa lalu tidak serta merta dapat diharapkan memberikan hasil yang sama di 
kemudian hari. Para pengguna setuju untuk bertanggung jawab secara menyeluruh bila timbul 
kerugian atas penggunaan indicator ini. 

Overview 
Chartbite Pro (CB-Pro) merupakan suatu indikator yang di develop oleh tim Jsxpro ID berupa add-
on dari TradingView dengan menggunakan algoritma tertentu untuk membentuk signal buy dan sell 
sehingga memudahkan user dalam mengambil keputusan beli instrument saham di berbagai market 
seperti saham, forex dan crypto. 

CB-Pro di release dalam 3 versi yang masing-masing algoritma di optimasi sesuai dengan market 
masing-masing 

Versi 1.0 Cakupan Market 

CB-Pro Stock Saham local dan global (seluruh dunia), ETF, 
Index global 

CB-Pro Forex Forex, future, commodity 

CB-Pro Crypto Cryptocurrency 
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Tampilan CB-Pro 
Terdapat 5 indikator utama,  

1. Signal Entry / Exit (PRIMARY ENTRY) 
Signal utama untuk entry / exit dr market. Ketika muncul signal ini, juga menandakan 
perubahan zona, dari hijau ke merah atau sebaliknya. 
Signal Buy (Long) muncul ketika harga “closing” candle menembus keatas garis zona 
merah, dan sebaliknya Signal Sell (Short) muncul ketika harga “closing” candle 
menembus kebawah  garis zona hijau. 

2. Trigger Buy / Sell  (SECONDARY ENTRY) 
Trigger ini berfungsi sebagai entry berikutnya untuk memperkuat konfirmasi signal 
utama, ketika muncul trigger, anda bisa menambah posisi. 
NOTE:  
Trigger SELL tidak muncul pada CB-Pro Stock, karena untuk stock marketnya satu arah 
yaitu buy saja, sedangkan untuk Forex dan Crypto berlaku market 2 arah dimana trader 
dapat mengambil posisi long atau short. 

3. Zone 
Terdiri dari GreenZone dan RedZone, Zona hijau artinya market sedang bullish dan 
merah bila sedang bearish. 
Garis hijau atau merah di Zone disebut sebagai Zone Line yang berfungsi juga sebagai 
Trailing Stop. 
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4. Auto S&R  
Terdapat 3 buah garis Support (S1, S2, S3)  dan 3 buah garis Resisten (R1, R2, R3) yang 
otomatis Digambar pada chart untuk memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi garis 
S&R  

5. Dashboard 
Berisi informasi ringkasan yang utama dari instrument tersebut, misal dari sisi Trend, Zone, 
S&R. 
Besaran Persentase atau pips yang muncul di dashboard Support & Resistance merupakan 
jarak antara level S&R dengan harga terakhir. (last price) 

 

Contoh: Cara Penggunaan CB-Pro (Entry LONG) 
Berikut ini adalah contoh penggunaan CB-Pro pada saham (market 1 arah utk long saja) 
Contoh : NIKL H4 (beli saham NIKL) 
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1. Signal Entry 
Signal ini muncul ketika candle menembus RedZone Line. Bila pada saat yang bersamaan 
muncul Trigger Green maka signal yang terbentuk cukup strong. 
Bila hanya muncul Signal tanpa Trigger Buy, maka signal yg muncul kekuatannya normal.  
 

2. Cek arah TREND 
Cek juga arah trend, short, mid dan long term trendnya mendukung.  
Untuk melakukan pembelian paling tidak ada 2 indikator trend ini yang BULLISH. 
Bila hanya muncul 1 BULLISH saja atau sifatnya NETRAL atau bahkan muncul BEARISH, 
maka harus berhati-hati untuk melakukan pembelian saham. (sifatnya spekulatif) 
 

3. Buat Trading Plan 
Anda dapat menggunakan  
- Green ZoneLine sebagai Stop Loss 
- R1, R2, R3 sebagai Target Profit. 
- Entry Price adalah pada harga Open candle berikutnya setelah signal Entry valid terbentuk. 
 
Bila market sangat bullish ditandai dengan Trend short/mid/long semua nya bullish maka di 
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sarankan anda exit dengan GreenZoneLine sebagai trailing stop. 
Hal ini untuk riding trend selama mungkin. 
Sedangkan bila trend netral atau bullish atau ada bearish, maka anda disarakan untuk exit 
menggunakan Resistance Line. 
 

 

Pada contoh diatas, trader dapat exit pada R1(R2)  dan R3, secara bertahap atau semuanya 
sekaligus. 
 



6 CBS-Pro Ver 1.0, Doc Ver 1.0  Release Date : 10 Mar 2021 

 

 
 
 

Exit pada GreenZoneLine dapat digunakan pada market yang sangat bullish, untuk following the 
trend. Sebagai Langkah praktis anda dapat juga exit bertahap menggunakan kombinasi dari 
garis RESISTEN dan juga GreenZoneLine sebagai Trailingstop. 
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Contoh Cara Penggunaan CB-Pro (Entry SHORT) 
Berikut ini contoh penggunakan CB-Pro untuk FX maupun Crypto (market 2 arah bisa long atau 
short) 
Berikut ini contoh muncul signal Short pada EURUSD H1 
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Rekomendasi Timeframe 
Berikut ini adalah timeframe yang di rekomendasikan untuk penggunaan CB-Pro 

Versi 1.0 Rekomendasi 

CB-Pro Stock H4 

CB-Pro Forex M15, H1  

CB-Pro Crypto H1, H4 

 
CB-Pro dapat digunakan pada time frame berapapun (M1,M5, M15 dst sampai Monthly) 
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Memahami Dashboard 
TREND 
Sebelum entry ke market, indicator trend ini dapat digunakan sebagai referensi: 

Dashboard 
Trend  

STRONG Bullish STRONG Bearish 

Short  ✔ ❌ 
Mid ✔ ❌ 
Long ✔ ❌ 
Summary Market uptrend Market downtrend 
 Very Strong 

Entry Long (Buy) 
Very Strong 

Entry Short (Sell) 
 

Dashboard 
Trend  

NORMAL Bullish NORMAL Bearish 

Short  ✔ ✔ ➖ ❌ ❌ ➖ 
Mid ➖ ✔ ✔ ➖ ❌ ❌ 
Long ✔ ➖ ✔ ❌ ➖ ❌ 
Summary Market uptrend Market downtrend 
 Strong – Entry Long (Buy) Strong – Entry Short (Sell) 

 

Dashboard 
Trend  

WEAK Bullish / Bearish 

Short  ❌ ✔ ➖ ➖ ➖ ➖ 
Mid ➖ ➖ ❌ ✔ ➖ ➖ 
Long ➖ ➖ ➖ ➖ ❌ ✔ 
Summary Market cenderung sedikit bullish / bearish  
 Kondisi Normal - Dapat entry searah signal yang muncul apakah 

❌ atau ✔ 
 

Dashboard 
Trend  

Trendless 

Short  ✔ ❌ ➖ ❌ ✔ ➖ ➖ 
Mid ➖ ✔ ❌ ➖ ❌ ✔ ➖ 
Long ❌ ➖ ✔ ✔ ➖ ❌ ➖ 
Summary Market trendless, ada indikasi pembalikan arah trend 
 Tidak disarankan Entry 
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ZONE 
Zone terdiri dari 2 macam yaitu Zone GREEN dan RED 
GREEN – hanya boleh mengambil posisi entry LONG (buy) saja. 
RED – hanya boleh mengambil posisi entry SHORT (sell) saja. 
Zone Line – berfungsi sebagai Trailing Stop atau StopLoss 
 

Exit Menggunakan Zone Line 

 

Pada kondisi dimana market trending dan STRONG BULLISH atau STRONG BEARISH, maka exit 
posisi dapat menggunakan Zone Line. Posisi dapat di hold terus sampai Zone Line tertembus dan 
Exit dari posisi. 

Seiring berkembangnya waktu, kondisi Trend itu akan berubah dan strategy exit juga dapat 
disesuaikan menurut perkembangan. 
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Exit Menggunakan Support & Resistance  

 

Pada kondisi dimana market NORMAL atau WEAK  seperti contoh diatas, maka exit posisi dapat 
menggunakan level Support & Resistance. 
Level S&R ini akan berubah seiring berkembanganya waktu dan di sarankan agar dapat diikuti agar 
dicapai hasil yang optimal. 

 
Exit Menggunakan kombinasi Zone Line dan S&R 
Alternative lain dalam strategy exit posisi adalah menggunakan kombinasi dari keduanya, yaitu 
Sebagian posisi exit dengan S&R, dan sisanya bisa di hold terus sampai harga menembus ZoneLine 
(Trailing Stop) 
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Menggunakan Screener 
Tradingview memiliki buit-in screener yang dapat digunakan untuk memudahkan mencari saham 
dengan cara yang mudah, termasuk bagi anda yang memiliki akun tipe Basic (FREE) dapat 
menggunakannya namun dengan keterbatasan hanya timeframe Daily saja. 
 

Contoh TradingView Screening Pada Saham 
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Contoh TradingView Screening Pada Crypto 

 

Dalam contoh diatas anda dapat juga menggunakan screening dengan timeframe H4 dan 
exchanger yang digunakan dapat bebas anda pilih. 
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Contoh TradingView Screening Pada Forex 

 

Dalam contoh diatas screening forex menggunakan 4H, dan chart yg digunakan menggunakan 1H. 
Setting screening diatas adalah mencari pair untuk entry Long, dan bila muncul pair spt NZDEUR itu 
sama artinya dengan short untuk EURNZD. 
Jadi screening diatas dapat sekaligus untuk mencari posisi long / short hanya masalah nama pair 
saja yang terbalik. 
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CB-Pro Alert 
Anda dapat mengaktifkan alert system pada CB-Pro, tujuan dari alert ini, system akan melakukan 
screening senantiasa setiap akhir dari closing candle dan bila ada instrument yang memenuhi 
syarat, maka alert akan dikirim. 
 
Masing-masing membership di Tradingview memiliki kapasitas maksimal alert yang dapat dipasang.  
Berikut ini summary dari kapasitas alert yang dapat anda lihat detailnya pada 
link :https://www.chartbite.com/pricing 

 

Untuk membership basic (free) hanya bisa memasang 1 alert yang tidak mencukupi untuk dapat 
menjalankan system alert ini dengan efektif. 
Kami memberikan complimentary alert yang diberikan secara free pada komunitas Discord untuk 
memudahkan anda dalam mendapat notifikasi.  
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Berikut adalah cara memasang alert pada instrument: 
 
1. Pilih instrument yang anda ingin pasang alert, contoh dalam hal ini Binance:BTCUSDT pada 
timeframe 1H. 

 

 

2. Klik kanan pada layer, dan akan muncul pilihan sebagai berikut  klik ADD ALERT (Alt + A) 

 

 

 

 

3. Set alert sesuai settingan dibawah ini: 



18 CBS-Pro Ver 1.0, Doc Ver 1.0  Release Date : 10 Mar 2021 

 

 

4. Ulangi Langkah awal untuk tiap-tiap ticker instrument. 
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CB-Pro Complimentary Alert 
Sistem alert Tradingview ini hanya bisa dinikmati bagi mereka yang memiliki membership Pro 
keatas, dan sangat terbatas kapasitas alert yang bisa dipasang. Anda bisa cek di 
https://www.chartbite.com/pricing bagian Alert untuk detail lebih lanjut. 

Oleh sebab itu kami menyediakan complimentary Alert untuk memudahkan anda didalam mencari 
instrument yang memenuhi kategori CB Pro di Komunitas Discord JSXPRO, 
Layanan alert ini gratis dan terbuka untuk public, silakan join grup discord kami di: 
https://www.jsxpro.com/community 

Berikut ini summary dari alert di grup Discord 

Versi 1.0 Timeframe Waktu Alert Kondisi Alert* Jumlah Alert 

CB-Pro 
Stock 

4H 13.00 wib dan 
17.00 wib 

Signal Buy atau 
Signal Sell 

100 saham IDX 
(likuid dan market cap besar) 

CB-Pro 
Forex 

1H setiap jam Signal Buy atau 
Signal Sell 

25 pairs 
(major & minor pair) 

CB-Pro 
Crypto 

1H setiap jam Signal Buy atau 
Signal Sell 

50 coins 
(market cap terbesar) 

*Note:  
-Trigger Buy merupakan kondisi entry ditandai dengan tanda panah (+) 
-Signal Buy atau Signal Sell merupakan kondisi entry LONG atau SHORT ditandai dengan pergantian 
zone dari greenzone ke redzone atau sebaliknya 

Setting INPUT & STYLE CB-Pro 
Anda dapat mengubah warna dan tampilan dari CB-Pro dengan menggunakan icon gigi seperti 
gambar dibawah ini: 

 

Berikut ini keterangan dari INPUT CB-Pro 
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1. Display Trigger Buy / Sell  
Menampilkan / menghilangkan Trigger Buy / 
Sell 

2. Sensitivity  
Untuk Buy, semakin tinggi akan semakin 
sering memunculkan Trigger Buy, dan 
sebaliknya bila Trigger Sell. 

3. Display S&R 
Menampilkan garis support & resisten terakhir  

4. Historical S&R  
Menampilkan garis support & resisten 
historical  

5. Display Zone Signal & Zone Area 
Menampilkan Zone Signal dan Area 

6. G-ZoneColor / R-Zone Color 
Mengganti setting warna GreenZone maupun 
RedZone  

7. Dashboard Space 
Settingan jarak candle terakhir dengan 
Dashboard. 

8. Show Dashboard 
Menampilkan Dashboard. 

 

Anda dapat mengganti settingan sesuai preferensi, dan untuk mereset ke settingan default bisa 
menggunakan button RESET SETTINGS seperti dibawah ini : 

 

 

 

 



21 CBS-Pro Ver 1.0, Doc Ver 1.0  Release Date : 10 Mar 2021 

 

Berikut ini keterangan dari STYLE CB-Pro 

Pada Style ini anda dapat mengubah secara lebih detail lagi 
seluruh tampilan pada CB-Pro. 
 
Secara umum, settingan ini tidak perlu anda ubah lagi, dan 
biarkan saja, karena sifatnya hanya untuk mengubah 
penampilan saja, tanpa mengubah fungsi dari CB-Pro. 
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Contoh Penggunaan CB-Pro 
Trader Saham IDX (Swing Trading sekitar 1-4 minggu) 
1. User dapat join ke discord community, dan tunggu alert muncul jam 13.00 atau jam 17.00 (utk 
beli keesokan hari) 
Opsi lain anda bisa menggunakan list saham di broker anda yang masuk TOP 20 gainer / most 
active / most value, untuk mendapat pilihan-pilihan saham untuk dianalisa.  

2. Buka chart di Tradingview pada timeframe 4H, cek di CB-Pro untuk dilihat trend nya, pastikan 
trend di dashboard mendukung. 

3. Entry Posisi dan set StopLoss (SL) pada Zone Line, set Take Profit (TP) pada level Resisten 1/2/3 
(opsional, sesuai kondisi trend) 

4. Secara berkala anda dapat pantau untuk diupdate level SL dan TP di sesuaikan dengan 
perkembangan harga. 

5. Bila muncul Trigger Buy (Secondary Entry) anda dapat tambah posisi dengan memasang SL yg 
sama maupun TP yang sama dg sebelumnya. (disarankan maximum average adalah 2x  saja) 

6. Exit ketika capai TP di Resisten, atau tembus closing dibawah SL. 
 

Trader FX (Intraday Trading sekitar 1-3 hari) 
1. User dapat join ke discord community, dan tunggu alert muncul setiap jam  
2. Buka chart di Tradingview pada timeframe 1H, cek di CB-Pro untuk dilihat trend nya, pastikan 
trend di dashboard mendukung. 

3. Entry Posisi dan set StopLoss (SL) pada Zone Line, set Take Profit (TP) pada level Resisten 1/2/3 
(opsional, sesuai kondisi trend) 

4. Secara berkala anda dapat pantau untuk diupdate level SL dan TP di sesuaikan dengan 
perkembangan harga. 

5. Bila muncul Trigger Buy (Secondary Entry) anda dapat tambah posisi dengan memasang SL yg 
sama maupun TP yang sama dg sebelumnya. (disarankan maximum average adalah 2x  saja) 

6. Exit ketika capai TP di Resisten, atau tembus SL. 
 

Trader CRYPTO (Intraday Trading sekitar 1-3 hari) 
1. User dapat join ke discord community, dan tunggu alert muncul setiap jam  
Anda dapat juga melihat RANKING crypto dengan VOLUME transaksi 24 jam terbesar, untuk 



23 CBS-Pro Ver 1.0, Doc Ver 1.0  Release Date : 10 Mar 2021 

 

mendapat ide coin coin yang bisa di Analisa. 
 
2. Buka chart di Tradingview pada timeframe 1H, cek di CB-Pro untuk dilihat trend nya, pastikan 
trend di dashboard mendukung. 

3. Entry Posisi dan set StopLoss (SL) pada Zone Line, set Take Profit (TP) pada level Resisten 1/2/3 
(opsional, sesuai kondisi trend) 

4. Secara berkala anda dapat pantau untuk diupdate level SL dan TP di sesuaikan dengan 
perkembangan harga. 

5. Bila muncul Trigger Buy (Secondary Entry) anda dapat tambah posisi dengan memasang SL yg 
sama maupun TP yang sama dg sebelumnya. (disarankan maximum average adalah 2x  saja) 

6. Exit ketika capai TP di Resisten, atau tembus SL. 
 

TIPS : 
1. Ada kalanya instrument yang muncul di alert cukup  banyak, maka anda dapat memilih yang 
memiliki kekuatan TREND terbesar (lihat di table trend diatas) 

2. Bila muncul currency pair yang sama di satu sisi misalkan dalam saat yg bersamaan : 
GBPJPY, EURGBP, GBPCAD, GBPUSD  semua pair ini menunjukkan ada pergerakan yang kuat di 
GBP dan untuk membatasi resiko anda dapat memilih 1 saja atau maximal 2 diantara pair yang 
muncul terkait GBP tersebut, pilih yang memiliki Trend terkuat. 

3. Buatlah diversifikasi portfolio dengan memiliki posisi 4-8 instrumen pada saat bersamaan, modal 
yang anda gunakan dapat dibagi rata ke masing-masing instrument. 
Untuk trader forex awas hati-hati sesuaikan besaran lot open posisi dengan kekuatan margin anda. 

4. Anda dapat menggunakan timeframe selain yang di rekomendasikan juga misalkan untuk untuk 
Forex scalping, bisa menggunakan M15 atau M5 dengan metode yang sama seperti diatas. 

 

Informasi Berlangganan 
ChartBite Pro ini merupakan add-on premium TradingView dengan system berlangganan bulanan. 
Anda dapat menggunakan CB-Pro ini pada TradingView Free Account. 

Untuk informasi berlangganan anda dapat mengunjungi: https://www.chartbite.com 
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BERGABUNG DALAM KOMUNITAS TRADER JSXPRO 
Untuk bergabung dalam grup diskusi pengguna CB Pro silakan join ke Komunitas DISCORD Jsxpro, 
silakan mengunjungi:  http://www.jsxpro.com/community 

 
PROMO DISKON 30% & FREE 3 BULAN 
Bagi member yang memenuhi syarat dan ketentuan, tersedia promo diskon 30% dan bahkan anda 
bisa menggunakan CB-Pro secara free selama 3 bulan dan dapat di perpanjang lagi 3 bulan free 
(berlaku selamanya) 
Silakan mengunjungi ke https://www.chartbite.com/promo untuk informasi lebih lanjut 


