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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh analisis fundamental 

dan analisis teknikal dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing di 

perdagangan berjangka. Dari latar belakang sampai dengan pembahasan yang 

telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis fundamental yang terdiri dari variabel ekonomi, politik & 

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

analisis teknikal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing. 

2. Analisis fundamental yang terdiri dari variabel ekonomi, politik & 

keamanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing. 

3. Analisis teknikal yang terdiri dari variabel Trendline Indicator, 

Oscillator Indicator dan alat-alat analisis teknikal secara parsial 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan 

avluta asing. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki 

beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, antara lain: 

1. Pihak PT. VIF Malang hendaknya selalu memperhatikan variabel-variabel 

di dalam analisis fundamental berikut: 

- Ekonomi 

Pada variabel ekonomi, neraca perdagangan, tingkat suku bunga dan tingkat 

pengangguran merupakan item yang sangat berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan transaksi valuta asing. 

Neraca Perdagangan 

Merupakan selisih antara ekspor dan impor barang. Biasanya, neraca 

perdagangan tidak menghitung ekspor dan impor barang-barang 

tidak berujud atau jasa (invisible). Apabila nilai ekspor lebih besar 

dari pada nilai impor, maka neraca perdagangan dikatakan surplus. 

Kondisi ini akan menyebabkan nilai tukar mata uang negara yang 

surplus tersebut menguat. Jika ada informasi ini, maka posisi yang 

direkomendasi adalah open buy. Sebaliknya, bila defisit, open sell.  

Non - farm Payrolls 

Data ini merupakan perubahan upah di sektor non-pertanian, atau 

jelasnya sektor industri. Kenaikan upah di sektor ini menunjukkan 

indikator akan terjadi peningkatan permintaan. Selanjutnya, 

peningkatan permintaan ini akan meningkatkan inflasi. Seperti 

biasanya, inflasi akan memperlemah nilai tukar mata uang. Jika ada 
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informasi ini, maka posisi yang direkomendasi adalah open sell. 

Sebaliknya, bila defisit, open buy. 

Tingkat Pengangguran 

Data mengenai tingkat pengangguran ini berhubungan dengan 

inflasi. Secara teori, jika tingkat pengangguran tinggi mencerminkan 

rendahnya inflasi. Teori ini juga diterjemahkan dalam praktik. Itulah 

sebabnya pengumuman mengenai tingkat pengangguran di AS selalu 

ditunggu. Sebab, jika tingkat pengangguran tinggi, biasanya The Fed 

(Bank Sentral AS) akan menurunkan suku bunga, agar investor 

bersedia melakukan investasi pada sektor riil. Selanjutnya, jika suku 

bunga diturunkan, maka ini akan meningkatkan inflasi. Yang 

terakhir ini bermuara pada melemahnya mata uang. Jadi, jika 

mendapati informasi tingkat pengangguran yang meningkat, maka 

posisi yang harus diambil adalah open buy. Sebaliknya, jika tingkat 

pengangguran menurun, open sell. 

- Politik dan Keamanan 

Variabel politik dan keamanan merupakan salah satu indikator untuk 

memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui 

timing/waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya 

terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik 

berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa 

dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar. Contoh: gejolak politik 

yang terjadi di Indonesia pada pasca pergantian kepemimpinan nasional dari 

masa pemerintah Orde Baru 1966-1998 sampai ke Orde Reformasi 
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menimbulkan gejolak fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang 

sangat signifikan. Namun ada kalanya isu politik tidak mempengaruhi 

fluktuasi nilai tukar, seperti dalam kasus Presiden Amerika Serikat, Bill 

Clinton dan Monica Lewinsky pada tahun 1998 yang tidak serta merta 

membawa dampak terhadap perubahan nilai tukar Dollar AS. 

2. Pihak PT. VIF Malang hendaknya juga selalu memperhatikan variabel-

variabel di dalam analisis teknikal untuk dapat menentukan pengambilan 

keputusan transaksi valuta asing secara maksimal. 

3. Melihat persaingan dalam dunia investasi yang semakin meningkat dewasa 

ini, maka pihak PT. VIF harus menyiapkan strategi-strategi baru untuk dapat 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam transaksi valuta asing, 

sehingga tercapai hasil keputusan yang maksimal. Sehingga dengan 

keputusan yang maksimal ini ini pihak PT. VIF dapat mempertahankan 

nasabah/investor lama dan dapat menambah nasabah/investor baru. 

4. Hendaknya diperbanyak pelatihan-pelatihan pada pegawai PT. VIF yang 

berhubungan dengan penggunaan analisis dan manajemen risiko untuk 

meningkatkan tingkat kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. 

5. Walaupun pertumbuhan transaksi valuta asing sudah mengalami 

perkembangan di tanah air, transaksi valuta asing ini sering mengalami 

kendala. Salah satunya adalah perilaku trader yang tidak mengindahkan nilai 

moral dan etika bisnis dalam bertransaksi, serta tingkat pemahaman para 

investor yang masih rendah terhadap transaksi valuta asing. Oleh karena itu, 

hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan sosialisasi melalui proses 

edukasi kepada investor maupun masyarakat luas. Sehingga perdagangan 
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dan transaksi pada perdagangan berjangka khususnya valuta asing dapat 

tumbuh dan berkembang dengan maksimal seiring dengan naiknya 

kebutuhan dan permintaan pasar. 

6. Pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi 

maupun pembahasannya, sehingga bagi peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan responden yang lebih banyak serta melakukan pengamatan 

lebih lama dan mendalam agar hasil yang diperoleh semakin baik. 

7. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini 

pada alat analisis dan variabel-variabel lain yang belum dibahas dalam 

penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

 


