
Chaos Alligator – Belajar dapet PROFIT dengan bantuan si buaya  

Kenapa strategi ini diberi nama Alligator? Karena Bill M Williams, sang pembuat 

strategi, mendapatkan inspirasi cara trading dari perilaku hewan buaya! 

 

Indikator Alligator di platform MT4: 

 

 

Indikator Alligator terdiri atas 3 garis Moving Average, yaitu garis MA 13 (warna biru) ; 

garis MA 8 (warna merah) , dan garis MA 5 (warna kuning). 

Masing-masing garis MA melambangkan bagian dari mulut buaya, yaitu Rahang 

(Jaws) ; Gigi (Teeth) ; dan Bibir (Lips). 

 

Menurut Mr. Bill, kesamaan tingkah laku buaya dengan indikator ini adalah: 

1. Ketika Garis-garis MA saling berdempetan satu sama lain, melambangkan keadaan 

buaya yang sedang tidur (mulutnya tertutup)  

2. Ketika 3 garis MA mulai melebar, artinya buaya sudah bangun tidur, dan membuka 

mulutnya untuk mencari mangsa (Profit)  

 

 

 



Nah, kalau prinsip di atas diterapkan untuk trade di Binary Options, akan keluar 

sinyal trading seperti di bawah ini! 

・Garis-garis MA mulai melebar, dan candlestick bergerak turun → market sedang 

tren turun → pilih LOW 

・ Garis-garis MA mulai melebar, dan candlestick bergerak naik → market sedang 

tren naik → pilih HIGH 

 

 

Contoh trade dengan indikator Alligator pair AUD/USD: 

 

Ketika garis-garis MA berdempetan, berarti buaya sedang tidur, dan jangan trading 

saat keadaan seperti ini!  

Pada saat garis-garis MA mulai melebar, dan candlestick bergerak turun, sinyal untuk 

mulai trade dan ambil posisi LOW! 

 

Hasilnya… 



 

Profit 80 USD  

 

Sama seperti strategi trading dengan indikator lainnya, Strategi Alligator ini cocok 

digunakan saat market sedang ramai dan banyak tren yang terbentuk.  

Periode pagi – siang hari: AUD/USD dan USD/JPY 

Periode siang – malam hari : EUR/USD , GBP/USD, dan USD/JPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cara input indikator Alligator ke chart MT4: 

Toolbar Insert → Indicators → Bill Williams → Alligator 

 

Pilih tab Colors untuk mengubah warna garis indikator. 

 

 

Bagi yang belum punya platform MT4, download MT4 dari halaman ini: 

http://hiroseuk.com/id/platforms/metatrader4/ 

. 

http://hiroseuk.com/id/platforms/metatrader4/

