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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perdagangan berjangka merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat 

dimanfaatkan dan dilakukan oleh kalangan dunia usaha sebagai sarana “lindung 

nilai” (hedging) yang sangat efektif dari pengaruh timbulnya risiko/kerugian yang 

disebabkan fluktuasi/volatilitas harga. Selain itu perdagangan berjangka ini dapat 

digunakan sebagai sarana alternatif investasi bagi para pihak yang bermaksud 

untuk menanamkan (menginvestasikan) modalnya di bursa berjangka. Menurut 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 dalam pasal 1 ayat 3, bursa berjangka 

merupakan badan usaha yang menyelenggarakan sistem atau sarana untuk 

kegiatan jual-beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak 

berjangka (futures contract). (Wijaya, 2005: xii).  

Transaksi valas (valuta asing) atau dalam istilah asing Foreign Exchange 

Trading merupakan suatu bentuk perdagangan mata uang yang melibatkan pasar 

uang utama dunia. Mata uang yang diperdagangkan setiap jam atas dasar global 

dan kursnya berubah hampir secara terus-menerus. Perputaran uang yang terjadi 

pada pasar valuta asing mencapai US $1.8 triliun per harinya (survey BIS -Bank 

for International Settlement- pada Bulan April 2004). Jumlah ini 40 kali lebih 

besar apabila dibandingkan perputaran uang di bursa berjangka lain seperti 

komoditi ataupun pasar saham di tiap-tiap bursa efek negara maju manapun. 
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Artinya dengan volume perdagangan sebesar itu, pasar ini sifatnya sangat cair 

(liquid). Karena pergerakannya yang begitu cepat maka pengambilan keputusan 

dalam transaksi tersebut sangat menentukan keuntungan (potential profit) maupun 

kerugian (potential loss) yang akan dialami ketika mengambil posisi membeli 

(buy) ataupun menjual (sell) (http://www.bursaberjangka.blogspot.com). 

 Dalam transaksi valuta asing, kemungkinan terjadinya risiko kerugian 

yang tidak diharapkan dalam pengambilan keputusan tersebut bisa saja terjadi. 

Masalahnya akan menjadi umum karena jenis transaksi ini menyangkut 

ketidakpastian waktu, ruang, tempat dan dengan pasar uang internasional mana 

perdagangan valas akan dilakukan. Adanya ketidakpastian akan pergerakan harga 

yang terjadi  mengakibatkan risiko pengambilan keputusan yang ada dalam setiap 

transaksi menjadi tinggi, maksudnya apabila salah dalam mengambil keputusan, 

tentu saja risiko dan kerugian yang didapat menjadi lebih besar dibandingkan bila 

mampu menganalisa pasar terlebih dahulu. Seperti yang dikemukakan oleh Umar 

(2003; 31): “Suatu keputusan mengandung risiko gagal. Besar kecilnya risiko 

tersebut antara lain tergantung pada kelengkapan informasi serta kualitas 

analisisnya sebelum keputusan diambil.” 

 Analisis yang dikenal untuk meminimalisasi risiko kerugian dalam 

pengambilan keputusan dalam transaksi valas ada dua macam, yaitu Analisis 

Fundamental dan Analisis Teknikal. Kedua analisis ini merupakan analisis yang 

paling sering digunakan oleh para investor di bursa-bursa dunia (Wijaya 2002;59).  
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Kurniasih, dkk (2006) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat 

analisis teknikal dan analisis fundamental yang wajib diketahui oleh seorang 

spekulan agar peramalannya bukan merupakan peramalan berdasarkan 

keberuntungan akibat coba-coba tetapi harus memperhatikan issue yang terjadi di 

dunia internasional baik politik ekonomi, sosial dan budaya. Penerapan analisis 

fundamental ini juga harus didukung oleh analisis teknikal agar tidak terjadi miss 

analisis dalam forex. 

Analisis fundamental ini menganalisis perdagangan valas dengan melihat 

psikologi pasar dan berita-berita yang dapat mempengaruhinya. Analisis 

fundamental dalam penelitian ini ditunjukkan melalui variabel ekonomi, politik 

dan keamanan secara global (seperti balance of payment, defisit anggaran belanja 

negara, pergantian presiden, supply and demand, unemployment,  Non Farm 

Payroll, neraca perdagangan, tingkat suku bunga,  dan money supply). Biasanya, 

data fundamental ini diterbitkan beberapa waktu (bisa dalam hari/minggu atau 

bulan) sebelumnya sebagai suatu perkiraan (Susanto 2007:24).  

Variabel-variabel ini sebagian besar merupakan berita global yang terjadi 

di Amerika. Hal ini dikarenakan mata uang yang ditransaksikan adalah mata uang 

Dollar Amerika sebagai home currency-nya, sehingga perubahan kondisi-kondisi  

ekonomi di Amerika akan sangat mempengaruhi terhadap nilai mata uang lainnya 

yang ditransaksikan. Oleh karena itu, ‘news’ untuk zona Amerika sering menjadi 

penggerak harga yang signifikan. 
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Berikut merupakan beberapa data fenomena secara global yang terjadi dan 

menjadi dasar pengambilan keputusan menggunakan analisis fundamental: 

Sesi Eropa (26 Oktober 2011) 

19:30 WIB – Amerika – Core Durable Goods Orders – Jumlah pesanan barang 

kecuali tranportasi diperkirakan meningkat 0,5% setelah bulan lalu mengalami 

defisit 0,1%. Jika dirilis lebih baik dari level tersebut maka akan berdampak 

positif bagi USD. 

Sesi Amerika (26 Oktober 2011) 

21:00 WIB – Amerika – New Home Sales – Jumlah rumah keluarga baru yang 

terjual sebesar 302.000, bulan terakhir dirilis 295.000 di bawah prediksi.  Hal ini 

merupakan indikator kesehatan ekonomi, dimana mempunyai efek yang besar di 

beberapa sektor lainnya. Jika data bulan ini berada di atas prediksi maka akan 

mendukung USD. 

21:30 WIB – Canada – BOC Monetary Policy Report — Bank of Canada akan 

mengumumkan kebijakan moneternya kepada publik. Di sini laporan mengenai 

inflasi dan indikator ekonomi vital lainnya akan dijabarkan, sebagai dasar untuk 

kebijakan-kebijakan baru dan juga penetapan tingkat suku bunga. 

22:15 WIB – Canada – BOC Press Conference — Gubernur BOC akan 

menyampaikan gambaran mengenai perekonomian Canada, pernyataan-

pernyataan yang bersifat optimistik akan memberikan support bagi CAD. 

 Melalui data-data fundamental di atas maka dapat diambil keputusan 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data-data fundamental dan pengambilan keputusan 

Waktu 
(Time) 

Preview Description Action 

19.30 
WIB 

Nilai Core Durable 
Goods Orders m/m AS 
diprediksikan akan naik 
dari -0.1% menjadi 0.5%. 

Sesaat sebelum rilis berita ini, misal 
pukul 19.25 - 19.29 WIB, kita dapat 
membuka pending order Buy Stop & Sell 
Stop di EURUSD, GBPUSD, Silver, atau 
Gold interval 10-20 poin dari harga 
running (nilai close atau harga Bid/Sell 
pada saat itu), Stop Loss 10-20 poin dan 
Take Profit 5-50 poin. 

21.00 
WIB 

Nilai New Home Sales 
AS diprediksikan akan 
naik dari 295K menjadi 
302K. 

Sesaat sebelum rilis berita ini, misal 
pukul 20.55 - 20.59 WIB, kita dapat 
membuka pending order Buy Stop & Sell 
Stop di EURUSD, GBPUSD, Silver, atau 
Gold interval 10-20 poin dari harga 
running (nilai close atau harga Bid/Sell 
pada saat itu), Stop Loss 10-20 poin dan 
Take Profit 5-50 poin. 

21.30 
WIB 

Laporan BOC Monetary 
Policy Report untuk 
Kanada akan dirilis. 

Sesaat sebelum rilis berita ini, misal 
pukul 21.25 - 21.29 WIB, Kita dapat 
membuka pending order Buy Stop & Sell 
Stop di USDCAD interval 10-20 poin 
dari harga running (nilai close atau harga 
Bid/Sell pada saat itu), Stop Loss 10-20 
poin dan Take Profit 5-50 poin. 

22.15 
WIB 

Pertemuan BOC Press 
Conference yang 
mempengaruhi mata 
uang Kanada akan dirilis. 

Sesaat sebelum rilis berita ini, misal 
pukul 22.10 - 22.14 WIB, Kita dapat 
membuka pending order Buy Stop & Sell 
Stop di USDCAD interval 10-20 poin 
dari harga running (nilai close atau harga 
Bid/Sell pada saat itu), Stop Loss 10-20 
poin dan Take Profit 5-50 poin. 

Sumber: SFX Center News pada tanggal 26 Oktober 2011 

Pada analisis teknikal, trader menggunakan grafik harga dan volume 

historis atau dengan kata lain mencari pola pergerakan harga, sehingga pola 

pergerakan harga di masa yang akan datang akan dapat diprediksi. Analisis 
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teknikal ini dalam penelitian ini ditunjukkan melalui Trendline Indicator, 

Oscillator Indicator dan alat-alat analisis teknikal. Variabel-variabel ini dipilih 

karena ketiganya sering digunakan oleh para trader atau investor dalam 

melakukan transaksi valuta asing dan menurut Indrawati (2009) dalam 

penelitiannya indikator-indikator ini memberikan tingkat keakuratan 70 hingga 80 

persen. 

Jenni L. B., Stephen J. S., dan Emma L. dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa baik analisis fundamental maupun analisis teknikal, keduanya memiliki 

peranan penting dalam setiap pengambilan keputusan bagi para trader. Mereka 

menemukan suatu relasi/hubungan antara keduanya lebih potensial sebagai 

pelengkap daripada substitusi. Ketika model yang mereka gunakan dipadukan 

pada analisis fundamental dan analisis teknikal, hasil tes menunjukkan bahwa 

sifat sebagai pelengkap pada kedua analisis ini memiliki keunggulan/kekuatan 

yang bersifat menjelaskan sesuatu dengan lebih baik.  

Dalam penelitian ini yang akan menjadi variabel penelitian nantinya ada 

lima, yakni variabel ekonomi, politik & keamanan, Trendline Indicator, Oscillator 

Indicator dan alat-alat analisis teknikal. 

 Adapun peneliti mengambil subjek penelitian pada PT. Victory 

International Futures (PT. VIF) karena PT. VIF merupakan salah satu commision 

house, yaitu perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa 

perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang perdagangan valuta asing 

dengan memperoleh imbalan atas jasanya (margin). Adapun keunggulan lainnya 
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adalah PT. VIF ini menggunakan teknologi informasi Meta Trader (META 4) 

sebagai software yang berstandar internasional, sehingga memudahkan investor 

dalam melakukan transaksi di bursa. Dengan legalitas yang jelas, PT. VIF mampu 

menjadi perusahaan pialang terbaik dan menjadi profesional guna memberi dasar 

kepercayaan bagi para investor. 

 Berdasarkan data dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH ANALISIS 

FUNDAMENTAL DAN ANALISIS TEKNIKAL DALAM PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN TRANSAKSI VALUTA ASING DI PERDAGANGAN 

BERJANGKA (Studi Pada PT. Victory International Futures Cabang 

Malang)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan variabel ekonomi, politik & 

keamanan, Trendline Indicator, Oscillator Indicator dan alat-alat analisis 

teknikal dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing di 

perdagangan berjangka? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial variabel ekonomi, politik & 

keamanan, Trendline Indicator, Oscillator Indicator dan alat-alat analisis 

teknikal dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing di 

perdagangan berjangka? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:                                                                                                

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel ekonomi, politik & 

keamanan, Trendline Indicator, Oscillator Indicator dan alat-alat analisis 

teknikal dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing di 

perdagangan berjangka. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel ekonomi, politik & 

keamanan, Trendline Indicator, Oscillator Indicator dan alat-alat analisis 

teknikal dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing di 

perdagangan berjangka. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan 

pemahaman masalah yang berhubungan dengan pengambilan keputusan 

dalam transaksi valuta asing di perdagangan berjangka dan juga 

merupakan pengembangan dari teori-teori yang telah didapatkan dalam 

perkuliahan. Selain itu, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. 
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2. Bagi perusahaan yang bersangkutan, diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi atau bahan masukan bagi para trader di 

lingkungan PT. Victory International Futures dalam melakukan 

perdagangan berjangka pada periode-periode selanjutnya. 

3. Bagi pihak lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan bagi 

investor atau pihak lain sebagai peluang investasi di masa sekarang dan  

yang akan datang. 


