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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

2.1. Penelitian Terdahulu 

Untuk melengkapi teori-teori yang melatarbelakangi penelitian ini, penulis 

mengemukakan beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

Peneliti/ 
Tahun Judul Penelitian Variabel 

Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Hayyuza 
(Skripsi: 

2006) 

Faktor-faktor 
Analisis yang 
berpengaruh 
terhadap 
Pengambilan 
Keputusan Dalam 
Transaksi Forex 
Perdagangan 
Berjangka.  

Variabel 
independen: 
Analisis 
Fundamental 
dan Analisis 
Teknikal,  
 
variabel 
dependennya: 
Pengambilan 
Keputusan 

Metode penelitian: 
bersifat korelatif, yaitu 
dengan menggunakan 
pendekatan survey 
untuk menyelidiki 
sejauh mana variasi 
pada satu variabel 
berkaitan dengan 
variasi pada satu atau 
lebih variabel lain.  
Alat dan Indikator: 
kuisionaer dengan 
menggunakan skala 
Likert . 

Secara keseluruhan, 
analisis yang paling 
berpengaruh 
terhadap 
pengambilan 
keputusan adalah 
analisis 
fundamental, yaitu 
pada faktor tingkat 
suku bunga Amerika 
dan Non-Farm 
Payroll 

Kurniasih 
(Jurnal: 
2006) 

Penerapan Analisa 
Fundamental 
dalam 
Perdagangan 
Valuta Asing 
untuk Menentukan 
Sell or Buy 
Likuidation Forex 
(Studi KAsus pasa 
PT. Piranti 
Mandiri Trading, 
Co.) 

Variabel 
independen: 
Analisis 
Fundamental 
dan Analisis 
Teknikal,  
 
variabel 
dependennya: 
Sell or Buy 
Likuidation 
Forex 

Deskriptif Analysis - terdapat analisa 
teknikal dan 
fundamental yang 
wajib diketahui 
oleh seorang 
spekulan agar 
peramalannya 
bukan merupakan 
peramalan 
berdasarkan 
keberuntungan 
akibat coba-coba 
tetapi harus 
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memperhatikan 
issue yang terjadi 
di dunia 
internasional baik 
politik, ekonomi, 
sosial dan budaya 

-  Penerapan analisa 
fundamental harus 
didukung oleh 
analisa teknikal 
agar tidak terjadi 
miss analisis 
dalam forex. 

Maharani 
(Skripsi: 

2011) 

Pengaruh Analisis 
Fundamental dan 
Teknikal terhadap 
Pengambilan 
Keputusan dalam 
Transaksi Forex 
Pada Perdagangan 
Berjangka. 

Variabel 
independen: 
Analisis 
Fundamental 
dan Analisis 
Teknikal,  
 
variabel 
dependennya: 
Pengambilan 
Keputusan 

Metode penelitian: 
model regresi linear 
berganda. Melakukan 
uji validitas, reabilitas 
dan uji asumsi klasik. 

Jika diuji secara 
parsial hanya 
variabel analisis 
fundamental saja 
yang mempunyai 
pengaruh terhadap 
pengambilan 
keputusan. Variabel 
yang mempunyai 
pengaruh paling 
dominan: variabel 
fundamental 

 

2.2. Pengambilan Keputusan 

2.2.1. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Menurut Salusu (1996:47), pengambilan keputusan merupakan proses 

memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. 

Pengambilan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian, yaitu (1) 

penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita, aspirasi, dan (2) 

pencapaian tujuan melalui implementasinya. 

Pengambilan keputusan merupakan seseorang atau kelompok yang 

berwenang untuk membuat pilihan akhir, atau keputusan memilih satu diantara 
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beberapa alternatif solusi terhadap masalah untuk pencapaian tujuan. 

Pengambilan keputusan dengan demikian merupakan pelaku aktif yang 

melakukan tindakan atas dorongan kesadaran dalam memilih satu alternatif dan 

untuk menanggung konsekuensi yang kelak akan muncul dari alternatif yang telah 

dipilih. Dalam hal ini, pengambilan keputusan berada pada dua posisi, yakni 

melakukan pilihan, dan siap untuk menerima segala bentuk konsekuensi atas hasil 

dari pilihan yang diambilnya. Konsekuensi yang siap diterima didasarkan pada 

sejumlah perhitungan “untung dan rugi” dari tindakan yang harus diambil. 

Darmawan (2004:69) dalam Maharani (2011). 

Morgan dan Cerullo (1984) dalam Salusu (1996:51) mendefinisikan 

keputusan sebagai “sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan 

pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lain 

dikesampingkan”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pertimbangan adalah 

menganalisis beberapa kemungkinan atau alternatif, sesudah itu dipilih satu 

diantaranya. 

Dalam teori pengambilan keputusan, tujuan merupakan sesuatu yang 

hendak diraih atau diselesaikan oleh pembuat keputusan. Seorang pengambil 

keputusan dapat memiliki lebih dari satu tujuan (multiple objectives). Kondisi 

terdapatnya lebih dari satu tujuan menimbulkan pemilihan tujuan atas dasar 

peringkat. Kebijakan untuk melakukan peringkat ini merupakan kewajaran, 

karena sifat dari tujuan berubah menjadi kompetitif (competitive objectives) 

begitu terdapat lebih dari satu tujuan. 
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Tujuan yang bersifat kompetitif ini dikenal pula sebagai tujuan berkonflik 

(conflicting objectives). Keputusan yang diambil secara tidak tepat dalam kasus 

tujuan akan menghasilkan konflik situasi (conflict of situation). Konflik ini 

muncul karena tujuan berganda tidak dirinci secara jelas, mana yang hendak 

didahulukan untuk diraih. Selain itu, konflik terjadi karena keputusan untuk 

memilih satu tujuan tidak didasarkan pada analisis yang menyeluruh dan 

mendalam atas beragam konsekuensi. Darmawan (2004: 70) dalam Maharani 

(2011). 

Dalam Salusu (1996: 53), Brinckloe (1997) menawarkan bahwa terdapat 

empat tingkatan keputusan, yaitu: 

a. Keputusan otomatis (automatic decision). Keputusan ini dibuat dengan 

sangat sederhana. Meski sederhana, informasi tetap diperlukan. Hanya 

saja informasi yang ada itu sekaligus melahirkan satu keputusan. 

b. Keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan (expected information 

decision). Tingkat informasi disini mulai sedikit kompleks, artinya 

informasi yang ada sudah memberi aba-aba untuk mengambil keputusan. 

Akan tetapi, keputusan belum segera dibuat. Sama seperti keputusan 

otomatis. 

c. Keputusan atas dasar berbagai pertimbangan (factor weighting decision). 

Keputusan jenis ini lebih kompleks lagi. Lebih banyak informasi yang 

diperlukan. Informasi-informasi tersebut harus dikumpulkan dan 

dianalisis. Faktor-faktor yang berperan dalam informasi itu 
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dipertimbangkan dan diperhitungkan. Antara informasi yang satu dengan 

yang lain dibandingkan, kemudian dicari yang paling banyak memberi 

keuntungan atau kesenangan. 

d. Keputusan berdasarkan ketidakpastian berganda (dual-uncertainty 

decisions). Keputusan tingkat empat ini merupakan keputusan yang paling 

kompleks. Jumlah informasi yang diperlukan semakin bertambah banyak. 

Selain itu, dalam setiap informasi yang sudah ada atau informasi yang 

masih akan diharapkan, terdapat ketidakpastian. Semakin luas ruang 

lingkup dan semakin jauh dampak dari suatu keputusan, semakin banyak 

informasi yang dibutuhkan dan semakin tinggi ketidakpastian itu. Oleh 

karena itu, keputusan-keputusan semacam ini sering mengandung resiko 

yang jauh lebih besar daripada keputusan-keputusan tingkat di bawahnya. 

2.2.2. Teknik Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan meliputi antara lain hal-hal yang berhubungan 

dengan pengumpulan fakta. Berbagai teknik dapat digunakan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah dan dapat juga dengan 

menggantungkan diri pada para ahli atau konsultan. Adapun teknik-teknik 

pengambilan keputusan menurut Darmawan (2004: 172) adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Diagram Pareto (Pareto Analysis) 

Analisis Pareto merupakan teknik yang sederhana, yang membantu dalam 

memilih perubahan tindakan yang akan diambil secara efektif. Analisis 

Pareto merupakan sebuah teknik pengambilan keputusan yang bertujuan 
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untuk menemukan perubahan yang akan memberikan manfaat terbesar 

bagi pengambil keputusan. Teknik ini berguna dalam kondisi terdapatnya 

sejumlah alternatif solusi dan tindakan yang memungkinkan yang dapat 

dipilih. 

b. Analisis Perbandingan Sepasang (Paired Comparison Analysis) 

Teknik pengambilan keputusan ini membantu dalam menetapkan tingkat 

kepentingan satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Teknik ini 

memudahkan proses pemilihan masalah yang paling penting untuk 

diselesaikan, atau memilih alternatif solusi yang akan mendatangkan 

manfaat terbesar bagi organisasi. Analisis ini membantu dalam 

menetapkan skala prioritas terutama sekali bila terdapat konflik 

pemanfaatan atas sumber daya yang terbatas. Analisis menjadi penting 

ketika kita tidak memiliki data yang lengkap dan obyektif untuk 

mendasarkan pilihan. 

c. Analisis Jaringan (Grid Analysis) 

Teknik pengambilan keputusan ini merupakan teknik yang berguna untuk 

menentukan pilihan atas satu alternatif solusi. Penggunaan paling efektif 

adalah bila dihadapkan pada sejumlah alternatif solusi yang menarik, serta 

terdapatnya beragam faktor yang harus dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan. 
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d. Teknik Implikasi Plus-Minus (Plus-Minus Implications, PMI) 

Teknik pengambilan keputusan PMI menimbang implikasi plus dan minus 

dari suatu pilihan, solusi, atau tindakan. Teknik ini digunakan untuk 

melihat konsekuensi plus-minus atau pro-kontra dari suatu keputusan yang 

akan diambil. 

e. Analisis Kekuatan Lapangan (Force Field Analysis) 

Teknik ini diambil untuk melihat seluruh kekuatan yang mendukung dan 

menghambat sebuah keputusan. Teknik ini dapat dikatakan sebagai 

metode khusus untuk menimbang pandangan pro dan kontra atas sebuah 

pilihan. Dengan melakukan analisis terhadap sejumlah faktor kekuatan, 

maka kita dapat memperkuat kekuatan yang mendukung sebuah keputusan 

dan mengurangi kekuatan yang menghalangi terbentuknya keputusan yang 

baik. 

f. Analisis Biaya dan Manfaat (Cost/Benefit Analysis) 

Teknik analisis biaya dan manfaat merupakan teknik yang digunakan 

untuk memutuskan kemungkinan membuat perubahan atas alternatif 

pilihan yang telah dipertimbangkan. Alternatif pilihan yang diajukan 

belum diimplementasikan, karena kita harus menghitung uang dan waktu 

yang akan digunakan/hilang jika pilihan dilaksanakan. Teknik 

pengambilan keputusan ini mudah digunakan karena kita hanya menhitung 

nilai perkiraan manfaat dari suatu tindakan dan menguranginya dengan 

biaya yang akan muncul. Analisis biaya dan manfaat pada umumnya 
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dilakukan dengan menerapkan teknik analisis keuangan. Seluruh biaya 

dan manfaat dengan demikian dikonversi menjadi uang sebagai 

denominator utama. 

2.3. Transaksi Valuta Asing atau Foreign Exchange 

2.3.1. Pengertian Valuta Asing atau Foreign Exchange 

Valas (Valuta Asing) atau lebih dikenal sebagai Forex (Foreign Exchange) 

adalah salah satu bentuk pasar keuangan terbesar di dunia, dengan volume 

perdagangan mencapai $1,95 trilyun (menurut survey Bank International for 

Settlement) atau setara dengan 19.500 trilyun rupiah setiap hari. Bandingkan 

dengan $25 milyar yang beredar di perdagangan saham NewYork Stock Exchange 

setiap hari, terlihat perbedaan yang sangat besar. Dengan demikian, prospek 

investasi di perdagangan valuta asing adalah sangat bagus. Disamping itu valuta 

asing juga sangat sulit untuk dapat dipermainkan pergerakan harganya oleh 

kalangan tertentu karena perputarannya yang sangat besar tersebut. 

(Widoatmodjo, 2007: 25). 

Valuta asing adalah suatu mata uang tertentu yang dimiliki oleh negara 

lain sebagai alat pembayaran yang sah. Valuta asing akan mempunyai suatu arti 

apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. 

Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan Bursa 

Valuta Asing atau Foreign Exchange Market. 

Pasar valuta asing merupakan suatu pasar Over The Counter (OTC), yang 

berarti tidak ada pusat pertukaran dan ‘clearing house’ dimana orderan dilakukan. 
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Para dealer forex dan ‘market makers’ di seluruh penjuru dunia terhubung satu 

sama lainnya lewat telepon, komputer dan fax, sehingga menciptakan satu pasar 

yang kohesif. (Susanto, 2007: 3). 

Perdagangan mata uang asing tidak ada bedanya dengan barang lainnya, 

yaitu terjadi aktivitas pertukaran, dimana pemilik barang menyerahkan barangnya 

kepada pembeli, kemudian pembeli akan menyerahkan uang sebagai penukar 

barang yang didapatnya. Hanya saja, dalam hal perdagangan mata uang kedua 

belah pihak – penjual dan pembeli – sama-sama menyerahkan uang, sebagai 

penukar, tetapi uang tersebut berbeda asalnya. 

Pasar forex berjalan selama 24 jam, berputar mulai dari pasar New Zeland 

dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 – 14.00 WIB, terus ke pasar Asia, 

yaitu Jepang dan Singapura yang berlangsung pada pukul 07.00 – 16.00 WIB, ke 

pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris yang berlagsung pada pukul 13.00 – 22.00 

WIB, sampai ke pasar Amerika yang berlangsung pada pukul 20.30 – 03.30 WIB. 

(Widoatmodjo, 2007: 27). 

2.3.2. Instrument Valuta Asing atau Foreign Exchange 

Menurut Susanto (2007: 2), instrument yang diperdagangkan pada pasar 

valuta asing tentu saja mata uang. Mata uang diperdagangkan secara berpasangan 

melalui broker atau dealer, misalnya Euro vs US Dollar (EUR/USD) atau 

Poundsterling vs Yen (GBP/JPY). 

Transaksi valuta asing seperti ini di bursa hanya melakukan order jual/beli. 

Yang dimaksud dengan order jual/beli berbentuk open new buy (posisi awal atau 
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buka beli) yang dikemudian hari diselesaikan dengan close liquidation sell (posisi 

tutup jual) atau dalam bentuk lain yakni open new sell (posisi awal atau buka jual) 

yang dikemudian hari diselesaikan dengan close liquidation buy (posisi tutup 

beli). 

Semua mata uang di dunia sebenarnya bisa diperdagangkan, tetapi ada 

beberapa mata uang tertentu yang sangat popular dan menjadi mata uang 

penggerak perekonomian di dunia (Susanto, 2007: 15), yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Mata uang yang biasa diperdagangkan pada pasar valuta asing 

Simbol Negara Mata Uang 
USD United States Dollar 
EUR Euro Members Euro 
JPY Japan Yen 
GBP Great Britian Poundsterling 
CHF Switzerland Franc 
CAD Canada Dollar 
AUD Australia Dollar 

Sumber: Susanto (2007:15) 

2.4. Analisis Fundamental 

2.4.1. Pengertian Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah analisis yang didasarkan pada situasi dan 

kondisi ekonomi, politik dan keamanan secara global dan juga tiap-tiap negara di 

dunia, terutama negara-negara pemilik mata uang kuat, seperti Amerika Serikat, 

Kanada, Inggris, Swiss, Jepang, China, Singapura, Australia dan New Zealand. 
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Analisis fundamental membutuhkan kelihaian dan seni tersendiri untuk 

memperhitungkan penting tidaknya suatu informasi menjadi faktor yang akan 

berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar suatu mata uang. Segala informasi 

kadang-kadang juga hingga hal-hal yang tidak rasional harus dikumpulkan, guna 

dijadikan alat untuk memprediksi pergerakan kurs mata uang. Pada intinya, 

informasi tersebut akan mempengaruhi supply dan demand atas mata uang suatu 

negara. (Susanto, 2007: 21). 

Analisis fundamental ini merupakan metode analisis menggunakan 

kekuatan fundamental dari suatu negara. Secara umum kekuatan fundamental 

suatu negara ditunjukkan dengan data-data ekonomi negara yang bersangkutan 

(Marketiva, 2008). Data fundamental ini biasanya diterbitkan setiap bulan, kecuali 

GDP dan Employment Cost Index yang diterbitkan 4 bulanan. Semua data 

fundamental diterbitkan berpasangan. Angka pertama menunjukkan hasil bulan 

lalu, sedangkan angka kedua menunjukkan perkiraan bulan ini. Pada saat 

perkiraan, angka kedua adalah angka perkiraan yang paling mendekati dan ketika 

pengumuman resmi muncul, angka kedua menjadi angka resmi data tersebut 

untuk bulan berjalan. 

Bulan berjalan adalah bulan aktif dimana data tersebut berlaku. Angka 

pada data fundamental ditampilkan secara berpasangan yang bertujuan 

memberikan gambaran perubahan (baik/buruk) dari nilai bulan sebelumnya 

dengan bulan berjalan (atau catur wulan sebelumnya dengan catur wulan 

berjalan). 
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2.4.2.  Indikator-indikator dalam Analisis Fundamental 

Setiap informasi atau berita yang berhubungan langsung maupun tidak 

langsung dengan ekonomi dapat merupakan suatu faktor fundamental yang 

penting untuk dicermati. Berita-berita itu dapat berupa berita yang menyangkut 

perubahan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, pemilihan presiden, 

pemberontakan dalam pemerintahan suatu negara, bencana alam, dan lain-lain. 

A. Indikator Ekonomi 

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi 

fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi adalah salah satu 

faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari 

keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Seiring dengan kemajuan di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mendapatkan sumber informasi terkini, 

seorang trader juga sering menggunakan informasi yang berasal dari monitor 

komputer, misalnya melalui Dow Jones Telerate, Reuters, Knight Rider maupun 

Bloomberg. Indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam analisis 

fundamental (Anonim, 2010), meliputi: 

1) Tingkat Pengangguran (unemployment), merupakan tingkat persentase 

tenaga kerja produkif yang tidak mendapatkan pekerjaan. Kasus yang 

sering didapatkan, tingkat pengangguran yang rendah terjadi dalam 

ekonomi suatu negara yang sedang berkembang pesat dan suatu tingkat 

pengangguran yang tinggi terjadi dalam ekonomi suatu negara yang 

berkembang lamban atau menurun. 
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2) Non Farm Payroll, merupakan perhitungan jumlah penghasilan tenaga 

kerja bukan pertanian yang bertambah atau berkurang dalam suatu periode 

waktu tertentu, biasanya tiap bulan. Data ini merupakan salah satu 

indikator paling penting bagi pengukuran trend ekonomi suatu negara. 

3) Trade Balance, merupakan selisih antara jumlah ekspor dan impor. 

Biasanya, Trade Balance tidak menyertakan barang-barang tidak kelihatan 

atau jasa (invisible) dan hanya neraca dari barang-barang merchandise. 

Apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka Trade Balance 

surplus, begitu juga apabila terjadi sebaliknya maka akan menghasilkan 

Trade Balance yang defisit. Peningkatan trade surplus atau pengurangan 

trade deficit lebih memberikan gambaran yang baik bagi perekonomian 

suatu negara, tetapi peningkatan trade deficit atau menurunnya trade 

surplus menyatakan suatu kondisi yang kurang disukai. 

4) Tingkat Suku Bunga 

Besar kecil tingkat suku bunga berpengaruh terhadap nilai mata uang yang 

kemudian berpengaruh juga terhadap suku bunga kredit, ketertarikan 

investor dan lain-lain. 

5) Personal Income, merupakan rata-rata pendapatan bersih individual dalam 

suatu negara yang sudah diperhitungkan dengan pengurangan atas 

pembayaran pajak yang dikenakan. Perubahan dari personal income 

secara mendasar dipengaruhi dari hasil pergerakan tingkat upah atas 

keuntungan-keuntungan perusahaan dan kebijaksanaan perpajakan. 
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6) Business Inventory, merupakan barang-barang hasil produksi yang tidak 

terkonsumsi pada suatu wilayah atau negara. Data ini menyajikan 

informasi mengenai permintaan barang-barang industri dan tingkat output 

yang mungkin diproduksi pada periode berikutnya. Data inventori yang 

lebih tinggi menggambarkan tingkat permintaan pasar yang rendah 

sehingga kurang baik bagi pertumbuhan ekonomi negara bersangkutan. 

Dan begitu pula sebaliknya yang terjadi apabila data inventori tersebut 

memberikan aktualisasi yang lebih rendah akan makin menguntungkan 

pertumbuhan ekonominya. 

7) Gross domestic Product (GDP), merupakan penjumlahan seluruh barang 

dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan dalam 

negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara 

tersebut pada suatu periode tertentu. 

8) Balance of Payment, merupakan suatu laporan sistematis atas transaksi-

transaksi ekonomi dalam suatu kurun waktu tertentu antara suatu negara 

dengan negara lain. Laporan ini meliputi penghasilan dari lalu lintas 

sumber riil, perubahan dalam hutang-hutang dan asset yang dimiliki suatu 

negara yang transaksi ekonomi dan transfer yang tidak dikembalikan. 

Transaksi-transaksi ekonomi yang dimasukkan dalam balance of payment 

dapat dikelompokkan dalam beberapa cara hingga neraca perdagangan dan 

current account dapat ditunjukkan secara jelas. Bagaimanapun juga dalam 

cara penggunaan yang biasa, balance of payment sering berarti sebagai: 
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balance of payment atas current account, atau current account ditambah 

perubahan capital tertentu. Neraca dasar atau the basic balance 

menyertakan perhitungan current account ditambah perubahan-perubahan 

capital. 

9) Money Supply, meliputi pengertian sebagai berikut: 

M1 = Mata uang beredar yang dimiliki masyarakat bukan bank dan kertas-

kertas berharga (cek, giro, dan lain-lain) 

M2 = M1 + Deposito berjangka bank komersial dikurangi sertifikat 

deposito yang dapat dipindahtangankan. 

M3 = M2 + Deposito dari lembaga keuangan lainnya dan surat-surat 

berharga. 

Jika bank sentral menambah target money supply, maka tingkat bunga 

akan mungkin diturunkan dan begitu juga sebaliknya jika target money 

supply diturunkan. 

10) Housing Starts, merupakan jumlah total unit perumahan yang dihasilkan 

pada periode tertentu termasuk jenis single dan family, dimana dengan 

meningkatnya sektor perumahan akan mendukung pertumbuhan ekonomi 

dan permintaan kredit. Sehingga pemerintah suatu negara biasanya 

berusaha untuk mengetatkan kebijaksanaan moneternya. 
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Berikut adalah beberapa data ekonomi dan pengaruhnya terhadap Dollar AS: 

Tabel 2.3 

Data ekonomi dan pengaruhnya terhadap Dollar AS 

NO Economic Indicator Naik/Turun $US 
1. Averaging Earning Naik Menguat 
2. Balance of Payment Naik Menguat 
3. Budget Deficit Turun Menguat 
4. Chicago PMI (Purchasing Management Index) Naik Menguat 
5. Consumer Credit Naik Menguat 
6. Consumer Price Index (CPI) Turun Menguat 
7. Durable Goods Order Naik Menguat 
8. Factory Orders Naik Menguat 
9. Gross Domestic Product (GDP) Naik Menguat 

10. Housing start Naik Menguat 
11. Invisible Trade Turun Menguat 
12. Jobless Claims Naik Menguat 
13. Money Supply (M1, M2, M3, M4) Naik Menguat 
14. Non Farm Payroll Naik Menguat 
15. Retail Sales Turun Menguat 
16. Prime Rate Naik Menguat 
17. Product Price Index (PPI) Naik Menguat 
18. Trade Balance Naik Menguat 
19. Unemployment Rate Turun Menguat 
20. Unit Labour Cost Naik Menguat 
21. Value Added Tax Naik Menguat 
22. Personal Income Turun Menguat 
23. Current Account Turun Menguat 
24. Cost of Living Naik Menguat 
25. Consumer Spending Turun Menguat 
26. Corporate Profit Naik Menguat 
27. Deflasi Naik Menguat 
28. Discount Rate Naik Menguat 
29. Economic Monetary System (EMS) Naik Menguat 
30. Federal Budget Naik Menguat 

Sumber: http: //www.valasmarketiva.web (2011) 
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B. Indikator Politik dan Keamanan 

Indikator ini dapat terlihat pada perubahan politik, pergantian pimpinan, 

kabinet, tingkat keamanan suatu negara yang dapat mempengaruhi 

keadaan perekonomian negara lain. Contoh: sebelum pemerintahan 

Reagan (Partai Republik) mata uang USD terus melemah tetapi sejak 

Reagan berhasil memberikan Amerika citra negara adikuasa kepada dunia, 

mata uangnya cenderung naik. Begitu juga dengan keamanan di negara-

negara maju. Misalnya ketika terjadi pengeboman di World Trade Centre 

dan Pentagon, Amerika, mata uang USD relatif melemah, dan sangat 

berpengaruh terhadap transaksi yang terjadi di bursa. Oleh karena itu 

sangatlah penting mengetahui kondisi keamanan dan politik negara-negara 

di dunia, terutama dengan negara-negara maju yang mata uangnya 

cenderung mendominasi perdagangan dunia, misalnya mata uang 

Amerika, Inggris dan Jepang. 

2.5. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal adalah salah satu metode analisis atau metode 

pendekatan yang mengevaluasi pergerakan suatu harga saham kontrak berjangka 

(futures contract), indeks dan beberapa instrument keuangan lainnya. 

2.5.1. Pengertian Analisis Teknikal 

Analisis teknikal adalah suatu metode analsis yang mencari pola 

pergerakan harga. Analsis ini mempelajari aksi pasar (market reaction) melalui 

penggunaan berbagai teknik dan grafik dengan tujuan memprediksikan gerakan 
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trend harga di masa yang akan datang. Hal ini dikemukakan oleh Jones (2004: 

256) sebagai berikut: “Technical Analysis research on recurrent and predictable 

stock price patterns and on proxies for buy or sell pressure in the market.” 

Jadi pada intinya, analisis teknikal ini merupakan analisis terhadap pola 

pergerakan harga di masa yang lampau dengan tujuan untuk meramalkan 

pergerakan harga di masa yang akan datang.  

2.5.2. Alat-alat dalam Analisis Teknikal 

Analisis teknikal dapat diartikan sebagai salah satu metode pendekatan 

dalam mengevaluasi pergerakan harga valuta asing. Analisis teknikal didasarkan 

pada data-data harga yang dijabarkan dalam bentuk grafik statistik (quarterly, 

hourly, daily, weekly movement), Price Chart, Moving Average, Relative Strength 

Index (RSI), momentum dan analisa lainnya yang dapat digunakan untuk 

memprediksi harga. 

Alat-alat dalam analsis teknikal adalah: 

A. Chart 

Chart atau grafik harga adalah suatu alat utama yang dipakai dalam 

mengevaluasi pergerakan harga dengan pendekatan teknikal. Secara 

umum fungsi chart dalam mengevaluasi suatu harga adalah untuk melihat 

pergerakan harga di masa lampau dan di masa yang akan datang, sebagai 

patokan atau timing untuk memasuki pasar, sebagai alat untuk money 

management (contoh stop loss order) dan dapat mencerminkan atau 

menggambarkan perilaku para pelaku pasar pada suatu level harga. 
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Ada empat jenis chart yang umum digunakan oleh para pelaku pasar, 

yaitu: Bar Chart, Candle Sticks, Line Chart, dan Point & Figure. Interval 

waktu yang digunakanpun beragam yaitu monthly, weekly, daily, hourly, 

quarterly, dan lain-lain). 

B. Trend Line 

Garis trend mempunyai peranan yang sangat penting dengan penerapan 

teknik-teknik analisis teknikal yang ada seperti support dan resistance, 

pola grafik, dan lain-lain. Secara umum garis trend adalah suatu garis yang 

menunjukkan kearah aman suatu harga akan bergerak. 

C. Support Line & Resistance Line 

Suatu alat yang paling sering terdengar dari analisis teknikal adalah 

support dan resistance line. Harga yang terjadi di bursa merupakan hasil 

kesepakatan antara pembeli dan penjual. 

Konsep dasar support dan resistance line: 

a) Semakin luas daerah support dan resistance dan semakin banyak 

pula titik yang terjadi pada kedua batas tersebut, maka semakin 

kuat validitas dari titik support dan titik resistance tersebut. 

b) Penembusan berarti dari titik support dan resistance dapat terjasi 

bila diikuti pula dengan volume yang relative besar. 

c) Semakin jauh harga bergerak dari titik support atau resistance, 

semakin berarti penembusan yang telah terjasi. Oleh karena itu, 
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keputusan membeli atau menjual dapat dilakukan bila hal itu 

terjadi. 

d) Support dan resistance level dapat digunakan sebagai posisi untuk 

jual dan beli. 

 
 Support Line 

Support line adalah suatu titik atau garis harga dimana terlihat 

minat beli cenderung lebih kuat dari minat menjual. Support line 

adalah garis pendukung kenaikan harga. Support line dibuat untuk 

menentukan suatu titik terendah kekuatan harga yang sulit untuk 

ditembus oleh pergerakan harga pada masa berikutnya. Pada saat 

harga mendekati atau menyentuh support line, trader sebaiknya 

mengambil posisi beli, karena pada saat ini harga tersebut ditahan 

pada harga paling rendah sebelum kemudian akan kembali naik. 

Pengambilan support line dapat dilakukan secara jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang. 

 Resistance Line 

Resistance line adalah suatu titik atau garis harga dimana terlihat 

minat jual cenderung lebih tinggi dari minat beli. Resistance line 

adalah garis penahan kenaikan harga. Resistance line dibuat untuk 

menentukan suatu titik tertinggi kekuatan harga yang sulit dilalui 

oleh pergerakan harga pada masa berikutnya. Pada saat harga 
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mendekati atau menyentuh resistance line, trader sebaiknya 

mengambil posisi jual (tidak membeli), karena pada saat ini harga 

tersebut ditahan pada harga paling tinggi sebelum kemudian akan 

turun. Pengambilan resistance line dapat juga dilakukan secara 

jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

2.5.3. Indikator-indikator dalam Analisis Teknikal 

Analisis teknikal modern atau biasa disebut dengan computerized 

technical analysis adalah pendekatan dalam analisa yang banyak menggunakan 

indikator-indikator suatu perangkat komputer yang terbuat dari seperangkat 

rumus-rumus matematika atau statistik. 

 Adapun yang sangat perlu diperhatikan adalah fungsi kegunaan dari 

masing-masing indikator analsisis teknikal yang mempunyai manfaat serta 

karateristik yang berbeda. Kemudian hal ini tergantung dari harga yang sedang 

diobservasi, sehingga kesalahan dalam menggunakan indikator dapat memberikan 

analisa yang sangat fatal. Ada banyak indikator pergerakan kurs tukar yang 

dihasilkan dari analisis teknikal ini, diantaranya yang sering digunakan adalah 

moving average, trendline, resistance dan support. 

Indikator-indikator yang ada di dalam analisis teknikal adalah: 

A. Trendline Indicator, yaitu indikator yang memiliki kegunaan utama untuk 

mengetahui trend yang sedang terjadi dengan rentang periode yang ada. 

Salah satu prinsip yang digunakan oleh para analis, para trader, atau para 

investor adalah bahwa harga bergerak di dalam kecendrungan (trendline). 
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Kecendrungan tersebut dapat naik, turun, atau mendatar (flat). 

Kecendrungan juga memiliki rentan waktu pendek atau panjang. Setiap 

analis, trader, atau investor sebelum mengambil keputusan yang 

diambilnya dalam perdagangan forex pastinya harus menentukan kapan 

harga pada saat itu mangalami kecendrungan naik (Up Trendline) atau 

kecendrungan turun (Down Trendline). Para analis, trader, atau investor 

dapat mengetahuinya melalui grafik yang telah tersedia pada media 

transaksi yang dipakai khusus dalam perdagangan forex, yakni melalui 

metatrader. (Susanto dan Subardi, 2002: 75). 

Adapun indikator-indikator dalam Trendline Indicator, antara lain: 

1. Garis trendline naik (UP TREND) adalah garis lurus yang 

menghubungkan harga-harga rendah yang terjadi sebelumnya hingga 

harga-harga yang lebih tinggi yang terjadi setelahnya. 

Gambar 2.1 

 Trendline naik (UP TREND) 

 

Sumber: Metatrader, 2011 
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2. Garis trendline turun (DOWN TREND) adalah garis lurus yang 

menghubungkan harga-harga di puncak yang terjadi sebelumnya 

hingga harga-harga yang lebih rendah yang terjadi saat ini. 

Gambar 2.2 

Trendline turun (DOWN TREND) 

 

Sumber: Metatrader, 2011 

3. Moving Average, merupakan indikator yang akan memberikan nilai 

rata-rata dari pergerakan harga. Biasanya indikator Moving Average 

digunakan untuk mengetahui trend harga. Jika harga berada di atas 

nilai Moving Average maka trend up, dan begitupun sebaliknya jika 

berada di bawah Moving Average maka trend down. (Forexindo: 

2008). 
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Gambar 2.3 

Moving Average 

 

Sumber: Metatrader, 2011 

B. Oscillator Indicator, yaitu indikator yang digunakan untuk 

mengidentifikasi titik balik (turning point) yang dapat terjadi pada suatu 

pergerakan harga. Analisis teknikal ini mempunyai fungsi untuk 

mengidentifikasi adanya peluang yang kemungkinan timbul di saat harga 

bergerak dalam suatu trading range, sideways atau nontrending. 

Adapun indikator-indikator dalam Oscillator Indicator antara lain: 

1. Stochastic Oscillator, mempunyai banyak manfaat, tetapi yang utama 

Oscillator dirancang untuk member gambaran yang jelas tentang 

aktivitas pasar. Oscillator relatif mudah untuk dibangun dan 

diinterpretasikan. Salah satu kebaikan Oscillator adalah dapat 

digunakan dalam kondisi yang bergerak naik, turun, maupun 

menyamping. 
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Gambar 2.4 

Stochastic Oscillator 

 

  Sumber: Metatrader, 2011 

2. Relative Strength Index (RSI), pertama kali dibuat oleh J. Welles 

Wilder dan diperkenalkan kepada publik. Indikator RSI ini 

menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan 

harga, yang diterjemahkan ke dalam indikator yang memiliki selang 

penilaian antara 0-100. 

Gambar 2.5 

Relative Strength Index (RSI) 

 

Sumber: Metatrader, 2011 
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C. Momentum Indicators, digunakan untuk mengetahui seberapa cepat 

akselerasi sebuah trend sehingga kita dapat mengetahui berapa lama trend 

tersebut akan berlangsung. Adapun indikator-indikator dalam Momentum 

Indicators meliputi: Parabolic SAR dan Bollinger Bands  

2.6. Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang, untuk menganalisa pengambilan keputusan 

dalam transaksi valuta asing dapat dilakukan dengan mengikuti berita-berita pada 

analisis fundamental dan analisis teknikal yang telah ada. Oleh karena itu, untuk 

mengurangi resiko kesalahan pengambilan posisi dalam bertransaksi, trader harus 

mengetahui indikator-indikator yang ada di dalam analisis fundamental dan 

analisis teknikal yang mempengaruhi pergerakan valuta asing dalam perdagangan 

berjangka, sehingga kerangka pemikiran penulisan ini dapat disusun sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.6 

Kerangka Pikir Penelitian 
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2.7. Hipotesis Penelitian 
 

Gambar 2.7 

Model Hipotesis 
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Berdasarkan model hipotesis tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut :  

H1 : Terdapat pengaruh secara simultan variabel ekonomi, politik dan 

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

teknikal dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing di perdagangan 

berjangka. 

H2 : Terdapat pengaruh secara parsial variabel ekonomi, politik dan 

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

teknikal dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing di perdagangan 

berjangka. 

 


