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FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

  UNIVERSITAS BRAWIJAYA   

              
KUESIONER PENELITIAN 

 
Responden yang terhormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul PENGARUH ANALISIS 

FUNDAMENTAL DAN ANALISIS TEKNIKAL DALAM PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN TRANSAKSI VALUTA ASING DI PERDAGANGAN 

BERJANGKA (Studi Pada PT. Victory International Futures Cabang 

Malang), sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi 

(S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, maka saya 

mohon kesediaan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan 

dalam kuesioner ini. 

Identitas Penulis Penelitian 

Nama  : Anastasya Mastika Sari Butarbutar 
NIM  : 0810220045 
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis 
Jurusan  : Manajemen 
Konsentrasi : Keuangan 
 

Bagian I  

Pernyataan pada bagian I merupakan pernyataan yang berhubungan dengan 

identitas responden. Isilah jawaban pada tempat yang telah disediakan dan berilah 

tanda silang (X) pada pilihan jawaban sesuai dengan pilihan Anda. 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama Responden  : ……………………………………………………. 

2. Jenis Kelamin   : L/P 

3. Usia   : …………tahun 

4. Lamanya menjadi trader : 

 

 

 

 

 > 1 tahun – 2 tahun  > 4 tahun 
 
 > 2 tahun – 3 tahun 
 
 > 3 tahun – 4 tahun   



Bagian II 

Pertanyaan pada bagian II (pertanyaan yang berkaitan dengan Analisis 
Fundamental dan Analisis Teknikal dalam Pengambilan Keputusan Transaksi 
Valuta Asing di Perdagangan Berjangka pada PT. Victory International Futures 
Cabang Malang. Oleh karena itu, Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda 
cek (v) pada salah satu kolom jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda. 
Keterangan : 

5   Sangat Berpengaruh       ( SB )       2   Tidak Berpengaruh               ( TB )  
4   Berpengaruh                   ( B )         1   Sangat Tidak Berpengaruh   ( STB )  
3   Netral                              ( N )  
 

A. Analisis Fundamental 
No. Variabel Pertanyaan SB  B N TB STB 
1. 

Ekonomi 

Menurut Anda apakah analisis terhadap neraca 
pembayaran (Balance of Payment) Negara 
Amerika berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan transaksi valuta asing? 

     

2. Menurut Anda apakah analisis defisit anggaran 
belanja Amerika berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan transaksi valuta asing? 

     

3. Menurut Anda apakah analisis terhadap tingkat 
permintaan dan penawaran yang terjadi di 
dalam pasar berjangka berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan transaksi valuta asing? 

     

4. Menurut Anda apakah tingkat pengangguran 
yang terjadi di Amerika berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan transaksi valuta asing? 

     

5. Menurut Anda apakah analisis terhadap Non-
Farm Payroll yang terjadi di Amerika 
berpengaruh dalam pengambilan keputusan 
transaksi valuta asing? 

     

6. Menurut Anda apakah analisis terhadap neraca 
perdagangan Inggris berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan transaksi valuta asing? 

     

7. Menurut Anda apakah analisis terhadap tingkat 
suku bunga bank yang ada di Amerika 
berpengaruh dalam pengambilan keputusan 
transaksi valuta asing? 

     

8. Menurut Anda apakah analisis terhadap Money 
Supply (penawaran uang) berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan transaksi valuta asing? 

     



No. Variabel Pertanyaan SB  B N TB STB 
9. 

Politik & 
Keamanan 

Menurut Anda apakah pergantian presiden di 
Amerika berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan transaksi valuta asing? 

     

10. Menurut Anda apakah analisis terhadap 
kondisi keamanan negara-negara di Eropa 
berpengaruh dalam pengambilan keputusan 
transaksi valuta asing? 

     

11. Menurut Anda apakah analisis terhadap 
kondisi keamanan negara-negara di Eropa 
berpengaruh dalam pengambilan keputusan 
transaksi valuta asing? 

     

 
B. Analisis Teknikal 

No. Variabel Pertanyaan SB  B N TB STB 
1. 

Trendline 
Indicator 

 

Menurut Anda apakah analisis Trendline (Up 
dan Down) berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan transaksi valuta asing? 

     

2.  Menurut Anda apakah analisis indikator 
Moving Average berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan transaksi valuta asing? 

     

3. Menurut Anda apakah analisis indikator 
Moving Average Convergence divergence 
(MACD) berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan transaksi valuta asing? 

     

4. 

Oscillator 
Indicator 

 

Menurut Anda apakah analisis indikator 
Relative Strength Index (RSI) berpengaruh 
dalam pengambilan keputusan transaksi valuta 
asing? 

     

5. Menurut Anda apakah analisis Stochastic 
Oscillator berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan transaksi valuta asing? 

     

6. Menurut Anda apakah analisis indikator Bears 
and Bulls Power berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan transaksi valuta asing? 

     

7. 

Alat-alat 
analisis 
teknikal 

Menurut Anda apakah analisis Periodicity 
graphic (minutes, daily, weekly, dll) yang 
tampil pada layar pergerakan harga 
berpengaruh dalam pengambilan keputusan 
transaksi valuta asing? 

     

8. Menurut Anda apakah penggunaan grafik dan 
chart berpengaruh dalam pengambilan 
keputusan transaksi valuta asing? 

     

9. Menurut Anda apakah penggunaan support dan 
Resistance Line berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan transaksi valuta asing? 

     

 
 



C. Pengambilan Keputusan (Y): BUY atau SELL 
No. Pertanyaan SB B N TB STB 
1. 
 

Apakah kebijakan keuangan perusahaan tempat Anda 
bekerja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 
dalam transaksi valuta asing? 

     

2. Apakah kebijakan marketing perusahaan tempat Anda 
bekerja berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 
dalam transaksi valuta asing? 

     

3. Apakah kelengkapan informasi yang Anda butuhkan 
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam 
transaksi valuta asing? 

     

4. Apakah lamanya pengalaman bekerja yang Anda miliki 
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam 
transaksi valuta asing? 

     

5. Apakah intuisi Anda berpengaruh terhadap 
pengambilan keputusan dalam transaksi valuta asing? 

     

6. Apakah saran atau pengaruh trader lain dapat 
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam 
transaksi valuta asing? 

     

7. Apakah jumlah initial margin (lot) yang dilakukan 
dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 
dalam transaksi valuta asing? 

     

 

 

TERIMA KASIH ATAS PARTIPASI ANDA 

 


