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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Berdirinya PT. Victory International Futures 

 Investasi bukan hanya sekedar suatu bisnis yang dapat menghasilkan 

profitabilitas. Namun, investasi juga merupakan suatu ilmu di dunia bisnis. Oleh 

karena itu, dalam berinvestasi seharusnya seorang calon investor mengetahui 

terlebih dahulu tentang investasi, walaupun hanya secara global. Artinya dalam 

berinvestasi terdapat pula suatu proses edukasi tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan investasi, baik di pasar uang maupun di pasar berjangka, seperti halnya di 

PT. VIF. 

 Adapun sejarah berdirinya PT. VIF di Kota Malang adalah sebagai 

berikut: 

1) Malang merupakan kota yang pendapatan perkapitanya setiap tahun 

mengalami peningkatan. 

2) Penduduk Malang sebagian besar adalah pengusaha, wiraswasta 

(bukan pekerja). 

3) Malang memiliki potensi dalam hal derivatif. 

4) Semakin maraknya sekuritas atau pasar modal yang ada di Malang. 

5) Malang juga merupakan wilayah yang strategis untuk ekspansi bisnis. 
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Selain itu, keberanian PT. VIF untuk berdiri di Malang disebabkan oleh 

pemahaman bahwa industri valuta asing (Foreign Exchange Trading) merupakan 

bisnis yang hanya membutuhkan capital intensive, bukan labour intensive. 

Karena pada dasarnya perdagangan valuta asing (valas) hanya membutuhkan 

modal dan juga rasa trauma masyarakat atas penipuan yang dilakukan sebuah 

instansi dengan mengatasnamakan bisnis valuta asing yang disebut ”pohon emas”. 

Adapun sistem yang dipakai oleh bisnis pohon emas ini adalah dengan 

cara menghimpun dana masyarakat dengan sebanyak-banyaknya tanpa 

menjelaskan apapun tentang sebuah bisnis, misalnya resiko, return, dan legalitas 

bisnis, sehingga pada akhirnya semua dana yang sudah masuk hilang dan 

masyarakat merasa tertipu oleh bisnis yang berkedok investasi itu. 

Hal itulah yang menjadi tujuan PT. VIF mendirikan cabang di Malang 

adalah untuk edukasi sebagai pelaksanaan sosialisasi tentang bisnis investasi, 

terutama dibidang perdagangan berjangka yang merupakan bidang yang masih 

dirasa awam oleh masyarakat. Artinya traumatis masyarakat bukan merupakan 

penghalang berdirinya PT. VIF Malang. Selain itu juga, Kota Malang yang 

merupakan kota pelajar dan finance education merupakan suatu strategi yang 

dirasa sangat bagus untuk mensosialisasikan bidang investasi. Finance education 

adalah memberikan wacana dan wawasan tentang dunia investasi kepada 

masyarakat pada umumnya dan mahasiswa sebagai kelompok intelektual 

akademis khususnya. Oleh karena itu, tidak salah jika PT. VIF Malang sedikit 

demi sedikit menjalin hubungan dengan PTS maupun PTN yang ada di Kota 
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Malang dengan melaksanakan kegiatan workshop dan dilanjutkan dengan proses 

magang. Dan hal ini juga dirasakan dapat membantu para mahasiswa untuk 

mencari pekerjaan. 

 PT. VIF Malang sebagai brokerage company (perusahaan perantara) di 

pasar keuangan dunia yang menggunakan teknologi informasi untuk menunjang 

bisnisnya. Perusahaan ini adalah salah satu institusi yang diakui oleh pemerintah 

Indonesia. Berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan 

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Kliring Berjangka Indonesia (KBI). 

 Berikut merupakan Legalitas Usaha yang dimiliki PT. VIF: 

• Nama Perusahaan  :PT. Victory International Futures 

• Kantor Pusat :Intiland Tower Lt. 5 & 12, Jl. Panglima   

  Sudirman   101-103, Surabaya 

• Website :http://www.vif-corps.com 

• E-mail :victory@vif-corps.com 

• Anggota Bursa  

Berjangka Jakarta (BBJ) :SPAB-080/BBJ/08/04 

• Anggota Kliring  

Berjangka Indonesia (KBI) :61/AK-KBI/II/2008 

• NO. Ijin VIF Cabang Malang :58/BAPPEBTI/9/2008 
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4.1.2. Visi dan Misi 

- Visi PT. Victory International Futures: 

a. Berdedikasi secara total di pasar keuangan dan menjadi perusahaan terbaik 

dan melakukan investasi derivatif sebagai alternatif investasi jangka 

panjang dan mendiddik investor tentang manajemen resiko dan 

memberikan analisis pasar keuangan. 

b. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam memberikan berbagai 

jenis layanan keuangan, kami memberikan upaya terbaik kami untuk 

secara proaktif memutakhirkan layanan kami dalam memenuhi kebutuhan 

investor sebagai mitra solusi perdagangan. 

- Misi PT. Victory International Futures: 

a. Perekonomian yang tumbuh dengan pesat di era perdagangan bebas ini 

menawarkan beberapa jenis peluang investasi kepada khalayak publik. 

Dengan memiliki perencanaan keuangan strategis yang sempurna dan 

memilih investasi yang tepat menjasi hal yang sangat diperlukan dengan 

menyadari kebutuhan investasi keuangan yang semakin berkembang pesat. 

b. PT. VIF berkomitmen untuk memenuhi permintaan perencanaan strategis 

yang hanya didedikasikan untuk berbagai jenis investasi. 

4.1.3. Bentuk-bentuk Education 

 Bentuk-bentuk education yang dilakukan oleh PT. VIF Malang antara lain 

sebagai berikut: 
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1) Direct Mechanism (mekanisme langsung), misalnya: 

a. Menjalin kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Malang 

dalam bidang tertentu (misalnya magang), seperti Universitas 

Brawijaya (UB), Universitas Muhammadiah Malang (UMM), 

Universitas Negeri Malang (UNM), Universitas Merdeka Malang 

(UNMER), Universitas Machung baik dengan dosen maupun 

mahasiswa. 

b. Study group dengan investor maupun calon investor dengan 

melakukan pembelajaran-pembelajaran dibidangnya. 

c. Kerjasama dengan media massa, stasiun televisi lokal maupun 

nasional, media cetak seperti Koran Jawa Pos dan Koran Bisnis. 

2) Indirect Mechanism (mekanisme tidak langsung), seperti: 

a. Broker selaku karyawan PT. VIF Malang dan finance advisor bagi 

masyarakat, terutama calon investor. 

b. Menjalin kerjasama dengan insurance, korporasi dan lain sebagainya. 

4.1.4. Ruang Lingkup Bidang Usaha 

 Pada dasarnya, PT. VIF Malang bergerak dibidang komoditi (Commodity 

Trade). Komoditi ini meliputi: 

1) Hard Commodity, meliputi hasil tambang, emas dan lain sebagainya. 

2) Spot Commodity, meliputi hasil pertanian misalnya beras, buah-buahan 

dan lain sebagainya. 
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3) Financial Derivative, meliputi seluruh mata uang di dunia misalnya 

Pounsterling (GBP), Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Euro 

(EUR) dan lain-lain. 

Namun dalam hal ini PT. VIF Malang menspesialisasikan pada financial 

derivativenya, yakni perdagangan murni Foreign Exchange atau lebih dikenal 

dengan finance trading. Perdagangan ini dilakukan dengan menggunakan IT 

berupa program software (online trading) yang dikenal dengan META 4 yang 

biasa digunakan commission house bonafit yang bertaraf internasional. 

 

Spesifikasi 

Spesifikasi kotrak di bursa adalah seperti pada table di bawah: 

Tabel 4.1 

Mata uang yang biasa diperdagangkan di PT. VIF 

 

Symbol Contract Size  
(Regular) Spread 

Margin 
Daytrade/ 
Overnight Hedge 

EURUSD $100.000 0.0003 1000 200 

GBPUSD $100.000 0.0003 1000 200 

AUDUSD $100.000 0.0003 1000 200 

USDJPY $100.000 0.03 1000 200 

USDCHF $100.000 0.0003 1000 200 

EURGBP $100.000 0.0004 1000 200 

EURJPY $100.000 0.04 1000 200 
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Tabel 4.1 (Lanjutan…) 

Symbol Contract Size 
(Regular) Spread 

Margin 

Daytrade/ 
Overnight Hedge 

AUDJPY $100.000 0.04 1000 200 

CHFJPY $100.000 0.04 1000 200 

GBPJPY $100.000 0.07 1000 200 
  Sumber: Buku profil Victory International Futures (2009) 

Keterangan: 

• Symbol 

- EUR : Euro    - AUD : Australian Dollar 

- USD : US Dollar   - JPY : Japanese Yen 

- GBP : Great Britain Pound  - CHF : Swiss Franc   

Misalnya EURUSD: Nilai tukar mata uang Eropa dengan Amerika dst. 

• Contract size adalah suatu jaminan transaksi yang mempengaruhi nilai 

dalam 1 pointnya. 

• Spread merupakan selisih antara bid (harga beli) dan ask  (harga jual) yang 

ditetapkan oleh PT. VIF 

• Satuan transaksi disebut “LOT’, dengan ketentuan margin (Jaminan 

Transaksi) untuk 1 Lot = $1000 
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4.1.5. Struktur Organisasi. 

 Pada suatu instansi baik pemerintah maupun swasta struktur organisasi 

sangat penting sekali walaupun bentuknya berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan 

kebutuhan masing-masing organisasi. 

 Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan 

antara pimpinan dan bawahannya sehingga terlihat dengan jelas bagaimana 

kedudukan, wewenang serta tanggung jawab masing-masing individu dalam suatu 

organisasi. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk kelancaran kegiatan dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

 Fungsi dari struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah untuk 

memudahkan pengkoordinasian kegiatan di masing-masing departemen agar 

pendelagasian wewenang dapat lebih mudah dan teratur sehingga dapat tercapai 

tujuan organisasi yang diharapkan. 

 Adapun bentuk struktur organisasi pada PT. Victory International Futures 

Malang dan cabang lainnya adalah bentuk organisasi garis (lini). Dalam sistem 

organisasi tersebut wewenang mengalir dari atas ke bawah, sedangkan tanggung 

jawab mengalir dari bawah ke atas. Jadi dalam sistem organisasi ini, pimpinan 

memberi wewenang secara langsung pada bagian dibawahnya dan bawahannya 

bertanggung jawab atas pelaksaan tugas kepada pimpinan perusahaan. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Victory International Futures Cabang Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber: HRD PT. Victory International Futures (2011) 
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4.1.6. Kedudukan, Tugas dan Wewenang  

1. Branch Manager 

a. Merencanakan, mengatur, mengontrol, dan mengorganisasikan semua 

sumber-sumber daya yang ada di cabang untuk kemajuan cabang 

setempat. 

b. Staffing dan Directing 

c. Bertanggung jawab penuh atas keuangan cabang dalam artian 

pemberian gaji karyawan, pengeluaran perty cash, pembayaran komisi 

broker dan nasabah, pengadaan perangkat kerja dan investasi termasuk 

biaya perawatan dan biaya operasional cabang. 

d. Memiliki wewenang untuk memberhentikan dan mengangkat 

karyawan sesuai dengan kaidah-kaidah HRD dan ketenagakerjaan 

(dibantu oleh HRD). 

e. Memiliki wewenang untuk memberikan scheme salary/komisi tertentu 

kepada marketing dengan segala macam bentuk pertimbangannya 

(dibantu oleh Associate Manager Private Client). 

f. Membantu peraturan dan tata tertib perusahaan. 

g. Bertanggung jawab atas perijinan dan aspek legal (dibantu oleh Legal 

Officer). 

h. Menjadi citra perusahaan untuk pihak luar. 

i. Mewakili kepentingan perusahaan dengan pihak luar dalam hal 

bernegosiasi untuk kerjasama.  
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j. Bertanggung jawab atas anggaran dan realisasi perusahaan/cabang 

(dibantu staff keuangan). 

k. Bertanggung jawab atas laporan keuangan cabang (dibantu staff 

accounting). 

l. Bertanggung jawab atas day to day cash flow perusahaan (dibantu staff 

finance). 

m. Membantu perencanaan dan pengembangan usaha (dibantu oleh 

Business Development Manager). 

n. Menjadi perantara perusahaan dengan mitra kerjasama apabila ada 

permasalahan baik teknis maupun nonteknis. 

o. Memotivasi para karyawan. 

p. Memimpin internal meeting management setiap minggu. 

q. Memimpin meeting denngan para Marketing dan Account Manager 

setiap 2 minggu. 

r. Membuat laporan kegiatan perusahaan beserta target dan realisasinya. 

s. Kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk keperluan promosi 

kegiatan termasuk ke media massa dan radio-radio setempat. 

2. HRD (Human Resource Department) & GA (General Affair) 

a. Recruitment 

b. Pemberian gaji karyawan yang berada langsung di bawah koordinasi 

HRD dan GA. 

c. Promosi 
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d. Pemantauan tata tertib dan peraturan cabang. 

e. Pembuatan schedule pelatihan 

f. Pembuatan materi pelatihan. 

g. Menjalankan absensi dan pemberian punishment. 

h. Pengadaan sarana dan prasarana kantor. 

i. Pengadaan perangkat maintenance. 

j. Maintenance building 

k. Maintenance perlengkapan kantor. 

3. Settlemen 

a. Pengurusan margin baru. 

b. Menyiapkan Agreement dan kelengkapannya. 

c. Menanggapi setiap complain dari para trader dan juga klien. 

d. Memilih statement yang akan dibagikan untuk masing-masing 

Marketing dan juga klien. 

e. Membuat dan melaporkan Today Report dan Acc. Sumary ke kantor 

pusat Jakarta dan Accounting. 

f. Memeriksa statement dan pengirimannya kepada klien. 

g. Membuat laporan In-Out. 

h. Konfirmasi dengan klien untuk setiap margin baru dan withdrawal. 

i. Cross check semua transaksi dan laopran In-Out. 

j. Mencatat laporan In-Out dan setiap kasus di buku agenda. 
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k. Merapikan dan mengarsipkan statement serta dokumen-dokumen 

dealing/settlement. 

l. Menjalankan tugas operasional settlement seperti proses New Account, 

Injection, dan withdrawal. 

4. Secretary 

a. Notulen rapat dan meeting 

b. Pendistribusian pengumuman internal perusahaan dan pengumuman 

bursa-bursa. 

c. Pengurusan akomodasi 

d. Client admin/data nasabah dan agreement 

e. Filling data-data penting perusahaan 

f. Surat menyurat dengan pihak luar 

g. Public relation cabang 

5. Information Technology 

a. Hardware maintenance 

b. Software maintenance 

c. Network maintenance 

d. Mobile device utility 

6. Accounting & Finance 

a. Accounting 

1) Reporting 

2) Controlling 



74 
 

3) Laporan Keuangan (bulanan, profit/loss, neraca) 

4) Stock opname bersama HRD 

5) Pembuatan anggaran keuangan cabang 

b. Finance 

1) Payment/pembayaran rutin operasional bulanan 

2) Schedule pembayaran rutin operasional bulanan 

3) Penghitungan pembayaran komisi, bounty, overriding dan 

allowance 

4) Controlling arus kas In-Out (Cash Flow Management) 

5) Petty Cash Management 

6) Perencanaan keuangan cabang 

7) Pembuatan anggaran keuangan 

8) Pembuatan laporan cash & bank In-Out 

9) Pembuatan penggunaan dan sumber dana 

7. Reception 

a. Melayani tamu yang datang 

b. Menerima telepon 

8. Driver 

a. Mengantar Manager Marketing beserta timnya ketika melakukan 

prospek atau ketika follow up kepada nasabah 

b. Maintenance untuk kendaraan yang dikemudikan (trasportasi 

perusahaan) 
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9. OB (Office Boy) 

a. Menyediakan minuman atau makanan yang dipesan oleh karyawan 

b. Membersihkan seluruh ruangan kantor 

10. Security 

a. Menjaga keamanan sekitar kantor 

b. Mengawal kepergian BM ketika dibutuhkan 

11. Trainer 

a. Mengadakan pelatihan untuk karyawan baru 

b. Memonitoring kegiatan karyawan baru selama dalam masa training 

12. MM (Marketing Manager) 

Bertugas memberi instruksi kepada para financial consultant mengenai 

strategi marketing yang akan dijalankan dan mengawasi pelaksanaan 

marketing di lapangan. 

13. Financial Consulting 

Bertugas menjalankan kegiatan marketing perusahan dalam pencarian 

klien/nasabah sekaligus memberikan advice dan arahan mengenai 

investasi keuangan kepada para nasabah. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penelitian dari 34 responden yang merupakan trader 

PT. Victory International Futures Malang, maka diperoleh gambaran umum 

mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia dan lamanya 

menjadi seorang trader. 
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4.2.1 Berdasarkan Jenis Kelamin 

Gambaran mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4.2 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang) Persentase 

1 Laki-laki 26 76% 

2 Perempuan 8 24% 

Jumlah total 34 100% 

   Sumber: data primer diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden adalah 

sebesar 34 orang. Secara umum laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik 

yang berbeda pada ekspektasi ketika melakukan trading. Secara psikologis trader 

pria akan lebih tahan uji saat menghadapi kondisi market dan juga lebih berani 

dalam mengambil risiko dibandingkan dengan trader wanita. Deskripsi 

berdasarkan jenis kelamin ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden PT. 

VIF Malang yang dindikatorui oleh peneliti selama melakukan penelitian 

memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 26 responden dengan presentase 76% 

dan perempuan sebanyak 8 responden dengan presentase 24%. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar yang melakukan transaksi saat peneliti 

menyebarkan kuesioner adalah trader laki-laki.  
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4.2.2  Berdasarkan Usia 

Gambaran responden tentang usia dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3 

Gambaran Responden Berdasarkan Usia 

Umur jumlah Persentase 

20 tahun – 25 tahun 9 26% 

26 tahun – 31 tahun 13 38% 

32 tahun – 37 tahun 7 21% 

38 tahun – 43 tahun 5 15% 

Jumlah total 34 100 % 

  Sumber: Data primer diolah, 2011 

Faktor usia responden merupakan faktor yang perlu diperhatikan karena 

setiap jenjang usia memiliki perilaku yang berbeda. Komposisi usia yang beragam 

membawa dampak pada keanekaragaman perilaku masing-masing individu.  

Deskripsi berdasarkan usia menunjukkan bahwa sebagian besar responden PT. 

VIF Malang berusia 26-31 tahun, yaitu sebanyak 13 responden dengan presentase 

38%, dan paling kecil berusia 38-43 tahun yaitu sebanyak 5 responden dengan 

presentase 15%. 

4.2.3 Berdasarkan Lama Menjadi Trader 

Gambaran responden tentang pekerjaan yang dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 4.4 sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Trader 

 

No Lama Menjadi 
Trader Jumlah Persentase 

1 > 1 tahun – 2 tahun 15 44% 

2 > 2 tahun – 3 tahun 8 24% 

3 >3 tahun – 4 tahun 7 21% 

4 >4 tahun 4 11% 

Jumlah 34 100% 

     Sumber: Data primer diolah, 2011 

Karakteristik responden PT. VIF Malang sangat beragam dan waktu 

lamanya menjadi trader juga bervariasi. Deskripsi responden berdasarkan 

lamanya menjadi trader menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah 

menjadi trader PT. VIF Malang > 1 tahun – 2 tahun dengan presentase 44%, > 2 

tahun – 3 tahun dengan presentase 24%, > 3 tahun – 4 tahun dengan presentase 

21%, dan > 4 tahun dengan presentase 11%. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar trader PT. VIF Malang 

yang menjadi responden penelitian ini merupakan trader baru dengan jangka 

waktu menjadi trader di atas > 1 tahun – 2 tahun. Hal ini berarti sebagian besar 

trader meyakini bahwa investasi di bidang valuta asing ini sangat menarik karena 

selain memberikan tantangan yang besar, juga menghasilkan profit yang 

menjanjikan. 
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4.3      Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Analisis Fundamental 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan analisis fundamental yang 

terdiri dari sebelas indikator pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Analisis Fundamental  

Variabel 
 

Indikator
Skor jawaban responden 

Rata-rata 
Indikator 1 2 3 4 5 

f % F % F % F % f % 

Ekonomi 

(X1.1) 0 0 0 0 3 8,8 15 44,1 16 47,1 4,38 
(X1.2) 0 0 1 2,9 3 8,8 16 47,1 14 41,2 4,26 
(X1.3) 0 0 0 0 3 8,8 16 47,1 15 44,1 4,35 
(X1.4) 0 0 0 0 0 0 18 52,9 16 47,1 4,47 
(X1.5) 0 0 2 5,9 2 5,9 12 35,3 18 52,9 4,35 
(X1.6) 0 0 7 20,6 6 17,6 11 32,4 10 29,4 3,71 
(X1.7) 0 0 0 0 0 0 15 44,1 19 55,9 4,56 
(X1.8) 0 0 1 2,9 4 11,8 21 61,8 8 23,5 4,06 

Politik & 
Keamanan 

(X2.1) 0 0 1 2,9 3 8,8 16 47,1 14 41,2 4,26 
(X2.2) 0 0 0 0 8 23,5 15 44,1 11 32,4 4,09 
(X2.3) 0 0 10 29,4 10 29,4 8 23,5 6 17,6 3,29 

Rata-rata Kesebelas Indikator 4,16 
 Sumber : Data primer diolah, 2011 

Tabulasi data untuk eksplorasi analisis fundamental yang ditampilkan 

pada tabel 4.5 terdiri dari tiga variabel, yakni ekonomi, politik dan keamanan. 

Variabel ekonomi memiliki delapan indikator pertanyaan. Indikator pertama yaitu 

pertanyaan mengenai analisis neraca pembayaran. Sebagian besar responden 

dengan persentase 47,1% menyatakan “sangat berpengaruh” dan 44,1% 

menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menganggap bahwa analisis neraca pembayaran memiliki pengaruh 

dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. 
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Indikator kedua yaitu pertanyaan mengenai analisis defisit anggaran. 

Sebagian besar responden dengan persentase 41,2% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 47,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa analisis defisit anggaran memiliki 

pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 2,9% 

responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini menganggap 

bahwa penggunaan analisis defisit anggaran ini adakalanya berpengaruh dan 

adakalanya tidak berpengaruh. 

Indikator ketiga yaitu pertanyaan mengenai analisis permintaan dan 

penawaran. Sebagian besar responden dengan persentase 44,1% menyatakan 

“sangat berpengaruh” dan 47,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa analisis 

permintaan dan penawaran memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing. 

Indikator keempat yaitu pertanyaan mengenai tingkat pengangguran. 

Sebagian besar responden dengan persentase 47,1% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 52,9% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa tingkat pengangguran memiliki 

pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. 

Indikator kelima yaitu pertanyaan mengenai analisis Non-Farm Payroll. 

Sebagian besar responden dengan persentase 52,9% menyatakan “sangat 

bepengaruh” dan 35,3% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 
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sebagian besar responden menganggap bahwa analisis Non-Farm Payroll 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 

5,9% responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini 

menganggap bahwa penggunaan analisis Non-Farm Payroll ini adakalanya 

berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 

Indikator keenam yaitu pertanyaan mengenai analisis neraca perdagangan. 

Sebagian besar responden dengan persentase 29,4% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 32,4% menyatakan “bepengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa analisis neraca perdagangan 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 

20,6% responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini 

menganggap bahwa penggunaan analisis neraca perdagangan ini adakalanya 

berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 

Indikator ketujuh yaitu pertanyaan mengenai analisis tingkat suku bunga 

bank. Sebagian besar responden dengan persentase 55,9% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 44,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa analisis tingkat suku bunga bank 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. 

Indikator kedelapan yaitu pertanyaan mengenai analisis Money Supply. 

Sebagian besar responden dengan persentase 23,5% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 61,8% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa analisis Money Supply memiliki 
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pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 2,9% 

responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini menganggap 

bahwa penggunaan analisis Money Supply ini adakalanya berpengaruh dan 

adakalanya tidak berpengaruh. 

 Indikator politik & keamanan memiliki tiga indikator pertanyaan. 

Indikator kesembilan yaitu pertanyaan mengenai pergantian presiden. Sebagian 

besar responden dengan persentase 41,2% menyatakan “sangat berpengaruh” dan 

47,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menganggap bahwa pergantian presiden memiliki pengaruh dalam 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 2,9% responden yang 

menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini menganggap bahwa pergantian 

presiden ini adakalanya berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 

Indikator kesepuluh yaitu pertanyaan mengenai bencana alam. Sebagian 

besar responden dengan persentase 32,4% menyatakan “sangat berpengaruh” dan 

44,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menganggap bahwa bencana alam memiliki pengaruh dalam 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing. 

Indikator kesebelas yaitu pertanyaan mengenai analisis kondisi keamanan 

suatu negara. Sebagian besar responden dengan persentase 17,6% menyatakan 

“sangat berpengaruh” dan 23,5% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa analisis 
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kondisi keamanan suatu negara kurang memiliki pengaruh dalam pengambilan 

keputusan transaksi valuta asing.  

4.3.2 Distribusi Frekuensi Analisis Teknikal 

Frekuensi jawaban responden untuk pernyataan analisis teknikal yang 

terdiri dari sembilan pertanyaan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Analisis Teknikal 

Variabel 
 

Indikator 
Skor jawaban responden 

Rata-rata 
Indikator 1 2 3 4 5 

f % F % F % F % f % 

Tredline 
Indicator 

(X4.1) 0 0 0 0 3 8.8 13 38,2 18 52,9 4,44 
(X4.2) 0 0 4 11,8 4 11,8 15 44,1 11 32,4 3,97 
(X4.3) 1 2,9 4 11,8 4 11,8 15 44,1 10 29,4 3,85 

Oscillator 
Indicator 

(X5.1) 1 2,9 3 8,8 6 17,6 15 44,1 9 26,5 3,82 
(X5.2) 0 0 3 8,8 6 17,6 16 47,1 9 26,5 3,91 
(X5.3) 0 0 1 2,9 1 2,9 17 50 15 44,1 4,35 

Alat-alat 
analisis 
teknikal 

(X6.1) 0 0 1 2,9 5 14,7 15 44,1 13 38,2 4,18 
(X6.2) 0 0 4 11,8 2 5,9 15 44,1 13 38,2 4,09 
(X6.3) 1 2,9 3 8,8 3 8,8 16 47,1 11 32,4 3,97 

Rata-rata Kesembilan Indikator 4,06 
 Sumber: Data primer diolah, 2011 

Tabulasi data untuk eksplorasi analisis teknikal yang ditampilkan pada 

tabel 4.6 terdiri dari 3 variabel, yakni Trendline Indicator, Oscillator Indicator 

dan Alat-alat analisis teknikal. Trendline Indicator memiliki 3 indikator 

pertanyaan. Indikator pertama pertanyaan mengenai analisis Trendline (Up dan 

Down). Sebagian besar responden dengan persentase 52,9% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 38,2% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa analisis Trendline (Up dan Down) 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. 
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Indikator kedua yaitu pertanyaan mengenai analisis indikator Moving 

Average. Sebagian besar responden dengan persentase 32,4% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 44,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa analisis indikator Moving Average 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 

11,8% responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini 

menganggap bahwa penggunaan analisis indikator Moving Average ini 

adakalanya berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 

 Indikator ketiga yaitu pertanyaan mengenai analisis indikator Moving 

Average Convergance (MACD). Sebagian besar responden dengan persentase 

29,4% menyatakan “sangat berpengaruh” dan 44,1% menyatakan “berpengaruh”. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa 

analisis indikator Moving Average Convergance (MACD) memiliki pengaruh 

dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 2,9% responden yang 

menyatakan “sangat tidak berpengaruh” dan 11,8% menyatakan “tidak 

berpengaruh”, responden ini menganggap bahwa penggunaan analisis indikator 

Moving Average Convergence (MACD) ini adakalanya berpengaruh dan 

adakalanya tidak berpengaruh. 

Indikator keempat yaitu pertanyaan mengenai analisis Relative Strength 

Index (RSI). Sebagian besar responden dengan persentase 26,5% menyatakan 

“sangat berpengaruh” dan 44,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa analisis 
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Relative Strength Index (RSI) memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing. Ada 2,9% responden yang menyatakan “sangat tidak 

berpengaruh” dan 8,8% menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini 

menganggap bahwa penggunaan analisis Relative Strength Index ini adakalanya 

berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 

Indikator kelima yaitu pertanyaan mengenai analisis Stochastic Oscillator. 

Sebagian besar responden dengan persentase 26,5% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 47,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa analisis Stochastic Oscillator 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 

8,8% responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini 

menganggap bahwa penggunaan analisis Stochastic Oscillator ini adakalanya 

berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 

 Indikator keenam yaitu pertanyaan mengenai analisis indikator Bears and 

Bills Power. Sebagian besar responden dengan persentase 44,1% menyatakan 

“sangat berpengaruh” dan 50% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa analisis indikator Bears and 

Bills Power memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta 

asing. Ada 2,9% responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini 

menganggap bahwa penggunaan analisis indikator Bears and Bills Power ini 

adakalanya berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 
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 Indikator ketujuh yaitu pertanyaan mengenai analisis Periodicity Grafic. 

Sebagian besar responden dengan persentase 38,2% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 44,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa analisis Periodicity Grafic 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 

2,9% responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini 

menganggap bahwa penggunaan analisis Periodicity Grafic  ini adakalanya 

berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 

Indikator kedelapan yaitu pertanyaan mengenai penggunaan grafik dan 

chart. Sebagian besar responden dengan persentase 38,2% menyatakan “sangat 

berpengaruh” dan 44,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menganggap bahwa penggunaan grafik dan chart 

memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 

11,8% responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini 

menganggap bahwa penggunaan grafik dan chart  ini adakalanya berpengaruh dan 

adakalanya tidak berpengaruh. 

Indikator kesembilan yaitu pertanyaan mengenai analisis Support and 

Resistance Line. Sebagian besar responden dengan persentase 32,4% menyatakan 

“sangat berpengaruh” dan 47,1% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa analisis 

Support and Resistance Line memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing. Ada 2,9% responden yang menyatakan “sangat tidak 
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berpengaruh” dan 8,8% menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini 

menganggap bahwa penggunaan analisis Support and Resistance ini adakalanya 

berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 

4.3.3    Distribusi Frekuensi Variabel Pengambilan Keputusan (Y) 

Dalam variabel pengambilan keputusan terdapat tujuh indikator 

pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden 

dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Pengambilan Keputusan (Y) 

 
Indikator 

Skor jawaban responden Rata-
rata 

Indikator
1 2 3 4 5 

F % f % F % F % f % 
(Y1.1) 7 20,6 12 35,3 2 5,9 7 20,6 6 17,6 2,79 
(Y1.2) 9 26,5 9 26,5 7 20,6 5 14,7 4 11,8 2,59 
(Y1.3) 0 0 1 2,9 5 14,7 13 38,2 15 44,1 4,24 
(Y1.4) 0 0 1 2,9 7 20,6 9 26,5 17 50 4,24 
(Y1.5) 2 5,9 6 17,6 4 11,8 14 41,2 8 23,5 3,59 
(Y1.6) 4 11,8 8 23,5 10 29,4 8 23,5 4 11,8 3,00 
(Y1.7) 0 0 3 8,8 4 11,8 14 41,2 13 38,2 4,09 

Rata-rata Kesepuluh Indikator 3,50 
 Sumber : Data primer diolah, 2011 

 Tabulasi data untuk eksplorasi variabel pengambilan keputusan dalam 

transaksi valuta asing (Y) yang terdiri dari tujuh indikator pertanyaan ditampilkan 

pada tabel 4.7 terlihat bahwa indikator pertama yaitu pertanyaan mengenai 

kebijakan keuangan PT. VIF.  Sebagian responden dengan persentase 20,6% 

menyatakan “sangat tidak berpengaruh” dan 35,3% menyatakan “tidak 

berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keuangan PT. VIF kurang 
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memiliki pengaruh dan akan menjadi pertimbangan para trader ke depannya 

dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. 

 Indikator kedua yaitu pertanyaan mengenai kebijakan marketing PT. VIF. 

Sebagian besar responden dengan persentase 26,5% menyatakan ”sangat tidak 

berpengaruh” dan 26,5% menyatakan “tidak berpengaruh”. Hal ini menunjukkan 

bahwa kebijakan marketing PT. VIF kurang memiliki pengaruh dan akan menjadi 

pertimbangan para trader ke depannya dalam mengambil keputusan transaksi 

valuta asing. 

 Indikator ketiga yaitu pertanyaan mengenai kelengkapan informasi. 

Sebagian besar responden dengan persentase 44,1% menyatakan ”sangat 

berpengaruh” dan 38,2% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

kelengkapan informasi memiliki pengaruh dan menjadi pertimbangan para trader 

ke depannya dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Ada 2,9% 

responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini menganggap 

bahwa kelengkapan informasi ini adakalanya berpengaruh dan adakalanya tidak 

berpengaruh. 

 Indikator keempat yaitu pertanyaan mengenai lamanya pengalaman kerja. 

Sebagian besar responden dengan persentase 50% menyatakan ”sangat 

berpengaruh” dan 26,5% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

lamanya pengalaman bekerja memiliki pengaruh dan menjadi pertimbangan para 

trader ke depannya dalam mengambil keputusan transaksi valuta asing. Ada 2,9% 

responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini menganggap 



89 
 

bahwa lama pengalaman bekerja ini adakalanya berpengaruh dan adakalanya 

tidak berpengaruh. 

 Indikator kelima yaitu pertanyaan mengenai intuisi. Sebagian besar 

responden dengan persentase 23,5% menyatakan ”sangat berpengaruh” dan 

41,2% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa intuisi kurang 

memiliki pengaruh dan menjadi pertimbangan para trader ke depannya dalam 

mengambil keputusan transaksi valuta asing. Ada 5,9% responden yang 

menyatakan “sangat tidak berpengaruh” dan 17,6% menyatakan “tidak 

berpengaruh”, responden ini menganggap bahwa intuisi ini adakalanya 

berpengaruh dan adakalanya tidak berpengaruh. 

 Indikator keenam yaitu pertanyaan mengenai pengaruh trader lain di PT. 

VIF. Sebagian besar responden dengan persentase 23,5% menyatakan ”sangat 

berpengaruh” dan 23,5% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh trader lain di PT. VIF kurang memiliki pengaruh dan akan menjadi 

pertimbangan para trader ke depannya dalam mengambil keputusan transaksi 

valuta asing. 

 Indikator ketujuh yaitu pertanyaan mengenai jumlah intial margin (lot). 

Sebagian besar responden dengan persentase 38,2% menyatakan ”sangat 

berpengaruh” dan 41,2% menyatakan “berpengaruh”. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah intial margin (lot) memiliki pengaruh dan menjadi pertimbangan para 

trader ke depannya dalam mengambil keputusan transaksi valuta asing. Ada 8,8% 

responden yang menyatakan “tidak berpengaruh”, responden ini menganggap 
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bahwa penggunaan jumlah initial margin (lot) ini adakalanya berpengaruh dan 

adakalanya tidak berpengaruh. 

4.4 Pengujian Instrumen Penelitian 

4.4.1 Uji Validitas 

Sebelum melakukan penelitian, maka peneliti terlebih dahulu melakukan 

uji validitas. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan 

menyangkut pemahaman mengenai keabsahan antara konsep dengan kenyataan 

empiris. Valid tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan membandingkan 

indeks Corelation Product Moment Pearson dengan level signifikansi 5% (0,05) 

dan nilai r (koefisien korelasi). Variabel dinyatakan valid apabila level 

signifikansinya kurang dari 5% (0,05) dan nilai r (koefisien korelasi) lebih besar 

dari nilai kritis yaitu 0,3 (Sugiyono, 2005 :142). 

Pengujian validitas yang dihasilkan melalui program SPSS, dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator Korelasi ( r ) Signifikan Keterangan 

Ekonomi (X1) 

(X1.1) 0,802 0,000 Valid 
(X1.2) 0,768 0,000 Valid 
(X1.3) 0,700 0,000 Valid 
(X1.4) 0,927 0,000 Valid 
(X1.5) 0,668 0,000 Valid 
(X1.6) 0,651 0,000 Valid 
(X1.7) 0,755 0,000 Valid 
(X1.8) 0,781 0,000 Valid 

Politik & 
Keamanan (X2) 

(X2.1) 0,877 0,000 Valid 
(X2.2) 0,855 0,000 Valid 
(X2.3) 0,924 0,000 Valid 

Trendline 
Indicator (X3) 

(X3.1) 0,173 0,325 Tidak Valid 
(X3.2) 0,508 0,002 Valid 
(X3.3) 0,522 0,002 Valid 

Oscillator 
Indicator (X4) 

(X4.1) 0,544 0,001 Valid 
(X4.2) 0,559 0,001 Valid 
(X4.3) 0,008 0,962 Tidak Valid 

Alat-alat analisis 
Teknikal (X5) 

(X5.1) 0,124 0,485 Tidak Valid 
(X5.2) 0,489 0,003 Valid 
(X5.3) 0,607 0,000 Valid 

Pengambilan 
Keputusan 

(Y) 

(Y1.1) 0,855 0,000 Valid 
(Y1.2) 0,599 0,000 Valid 
(Y1.3) 0,755 0,000 Valid 
(Y1.4) 0,695 0,000 Valid 
(Y1.5) 0,816 0,000 Valid 
(Y1.6) 0,749 0,000 Valid 
(Y1.7) 0,851 0,000 Valid 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Berdasarkan dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa sebagian besar indikator 

pernyataan dari X1, X2, X3, X4, X5 dan Y mempunyai level signifikansi kurang dari 

5% (0,05) dan r (nilai korelasi) lebih besar dari nilai kritis 0,3 (Sugiyono, 
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2005:142). Dengan demikian bahwa sebagian besar indikator pernyataan untuk 

variabel tersebut dinyatakan valid. 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kemantapan 

atau konsistensi suatu alat ukur. Reliabilitas memberikan kesesuaian antara hasil 

dengan pengukuran. Suatu instrumen yang reliabel mengandung arti bahwa 

instrumen tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang dapat 

dipercaya. 

Pada penelitian ini, dalam pengukuran reliabilitas kuesioner peneliti 

menggunakan rumus alpha cronbach untuk mengetahui apakah hasil pengukuran 

data yang diperoleh memenuhi syarat reliabilitas atau tidak. Kriteria reliabilitas 

dengan menggunakan alpha cronbach adalah apabila hasil korelasi alpha lebih 

besar dari 0,6 maka instrumen dikatakan reliabel dan sebaliknya. 

Hasil pengujian reliabilitas yang dihasilkan melalui program SPSS dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Ekonomi (X1) 0,865 Reliabel 

Politik & Keamanan (X2) 0,848 Reliabel 

Trendline Indicator (X3) 0,738 Reliabel 

Oscillator Indicator (X4) 0,708 Reliabel 

Alat-alat Analisis Teknikal (X5) 0,786 Reliabel 

Pengambilan Keputusan (Y) 0,784 Reliabel 

    Sumber : Data primer diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa semua indikator 

pernyataan dari variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan Y mempunyai koefisien Alpha 

lebih besar dari 0,6. Dengan demikian berarti bahwa indikator pernyataan untuk 

semua variabel tersebut dinyatakan reliabel.   

4.4.3 Pengujian Hipotesis Pertama (Uji F) 

Untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdiri dari variabel 

ekonomi (X1), politik & keamanan (X2), Trendline Indicator (X3), Oscillator 

Indicator (X4) dan alat-alat analisis teknikal (X5) mempunyai pengaruh signifikan 

secara simultan terhadap variabel terikat yaitu pengambilan keputusan dalam 

transaksi valuta asing (Y), maka digunakan Uji F. Variabel bebas dikatakan 

mempunyai pengaruh signifikan secara simultan apabila Fhitung > Ftabel  atau Sig. F 

< 0,05. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil Uji F dan besarnya F 

tabel dengan degree of freedom (df) 5: 
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Tabel 4.10 

Tabel Hasil Uji F 

No Hipotesis Nilai Status 

1 Terdapat pengaruh yang 

signifikan secara bersama-

sama (simultan) dari variabel 

ekonomi (X1), politik & 

keamanan (X2), Trendline 

Indicator (X3), Oscillator 

Indicator (X4) dan alat-alat 

analisis teknikal (X5) 

F hitung : 32,614 

Sig. F  : 0,000 

F tabel   : 4,53 

H1 diterima / 

H0 ditolak 

    Sumber : Data primer diolah, 2011 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan Ftabel dengan Fhitung. 

Diketahui bahwa df1 adalah 5 dan df2 = 34-5-1 = 28, jadi diperoleh df (5,28),  

pada tabel F diketahui nilai Ftabel adalah sebesar 4,53 dan nilai Fhitung sebesar 

32,614 (Sig. F = 0,000). Jadi  Fhitung > Ftabel (32,614 > 4,53) atau Sig. F < 0,05 

(0,000 < 0,05) yang berarti bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel 

ekonomi (X1), politik & keamanan (X2), Trendline Indicator (X3), Oscillator 

Indicator (X4) dan alat-alat analisis teknikal (X5) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Y. 
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4.4.4 Pengujian Hipotesis Kedua (Uji t) 

Untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang terdiri variabel 

ekonomi (X1), politik & keamanan (X2), Trendline Indicator (X3), Oscillator 

Indicator (X4) dan alat-alat analisis teknikal (X5) mempunyai pengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel terikat yaitu pengambilan keputusan dalam 

transaksi valuta asing (Y), maka digunakan Uji t. Pengujian ini dilakukan dengan 

cara membandingkan ttabel dengan thitung. Variabel bebas dikatakan mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara parsial apabila thitung > ttabel atau sig. t < 0,05. 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil Uji t. 

Tabel 4.11 

Tabel Hasil Uji t 

Hipotesis Nilai Status 

Variabel Ekonomi 

berpengaruh secara 

signifikan dalam 

Pengambilan Keputusan 

t hitung  : 3,641 

Sig t       : 0,001 

t tabel    : 2,040 

 

H1 diterima / H0 ditolak 

Variabel Politik & 

Keamanan berpengaruh 

secara signifikan dalam 

Pengambilan Keputusan 

t hitung  : 3,605 

Sig t       : 0,001 

t tabel    : 2,040 

 

H1 diterima / H0 ditolak 

Variabel Trendline 

Indicator berpengaruh 

secara signifikan dalam 

Pengambilan Keputusan 

t hitung  : 0,123 

Sig t       : 0,903 

t tabel    : 2,040 

 

H1 ditolak / H0 diterima 

Variabel Oscillator 

Indicator berpengaruh 

t hitung  : 0,710 

Sig t       : 0,483 
H1 ditolak / H0 diterima 
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secara signifikan dalam 

Pengambilan Keputusan 

t tabel    : 2,040 

Variabel Alat-alat Analisis 

Teknikal berpengaruh 

secara signifikan dalam 

Pengambilan Keputusan 

t hitung  : 1,316 

Sig t       : 0,199 

t tabel    : 2,040 

 

H1 ditolak / H0 diterima 

 Sumber : Data primer diolah, 2011 

Dari tabel 4.11 dapat dikemukakan bahwa: 

1. Variabel ekonomi (X1) memiliki nilai thitung sebesar 3,641 (sig. t = 0,001). 

karena thitung > ttabel (3,641 > 2,040) atau sig. t < 0,05 (0,01 < 0,05) maka secara 

parsial variabel ekonomi (X1) berpengaruh signifikan dalam pengambilan 

keputusan transaksi valuta asing (Y). 

2. Variabel politik & keamanan (X2) memiliki nilai thitung sebesar 3,605 (sig. t = 

0,001). karena thitung > ttabel (3,605 > 2,040 atau sig. t < 0,05 (0,001 < 0,05) 

maka secara parsial variabel politik & keamanan (X2) berpengaruh signifikan 

dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y). 

3. Variabel Trendline Indicator (X3) memiliki nilai thitung sebesar 0,123 (sig. t = 

0,903). karena thitung < ttabel (0,123 < 2,040) atau sig. t > 0,05 (0,903 > 0,05) 

maka secara parsial variabel Trendline Indicator (X1) tidak berpengaruh 

signifikan dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y). 

4. Variabel Oscillator Indicator (X4) memiliki nilai thitung sebesar 0,710 (sig. t = 

0,483). karena thitung < ttabel (0,710 < 2,040) atau sig. t > 0,05 (0,483 > 0,05) 

maka secara parsial variabel Oscillator Indicator (X4) tidak berpengaruh 

signifikan dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y). 
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5. Variabel alat-alat analisis teknikal (X5) memiliki nilai thitung sebesar 1,316 (sig. 

t = 0,199). karena thitung < ttabel (1,316 < 2,040) atau sig. t > 0,05 (0,199 > 0,05) 

maka secara parsial variabel alat-alat analisis teknikal (X5) tidak berpengaruh 

signifikan dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y). 

4.5     Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance and Variante Inflation 

Factor (VIF). Jika VIF > 10, maka variabel bebas tersebut mempunyai persoalan 

multikoliniertas dengan variabel bebas lainnya. Sebaliknya, apabila VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistic 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Ekonomi 0,174 5,735 Non Multikolinearitas 

Politik & Keamanan 0,282 5,514 Non Multikolinearitas 

Trendline Indicator 0,131 7,623 Non Multikolinearitas 
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Oscillator Indicator 0,454 2,203 Non Multikolinearitas 

Alat-alat Analisis 

Teknikal 
0,150 6,659 Non Multikolinearitas 

Sumber : Data primer diolah, 2011 

Dari Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai Tolerance 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance 

kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang 

nilainya lebih dari 95 %. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada satu variabel independen yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

4.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Apabila varians 

berbeda, disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas maka digunakan dasar 

analisis sebagai berikut : 
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a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi Heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Data primer diolah, 2011 

Dari gambar gambar 4.2 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 dan pada sumbu Y. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau non-

heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga, model regresi layak dipakai 

untuk melihat pengaruh kedua variabel yang diteliti dalam pengambilan 

keputusan transaksi valuta asing. 
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4.5.3 Uji Normalitas 

Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Atau dapat juga melihat probability plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Atau dapat 

dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar 

jauh dari garis diagonalnya atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Adapun hasil output dengan menggunakan analisis grafik normal p-p plot 

adalah: 

Gambar  4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 
 

Sumber : Data primer diolah, 2011  
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Berdasarkan gambar 4.3, menunjukkan bahwa model regresi memenuhi 

uji asumsi normalitas karena terlihat ploting data residual (titik-titik) menyebar 

berhimpit di sekitar garis diagonal. 

4.6 Metode Analisis Data 

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk memprediksi besarnya 

hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Adapun variabel yang 

diteliti adalah ekonomi (X1), politik & keamanan (X2), Trendline Indicator (X3), 

Oscillator Indicator (X4) dan alat-alat analisis teknikal (X5) sebagai variabel 

bebas dan pengambilan keputusan (Y) sebagai variabel terikat. Hasil uji regresi 

berganda ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Variabel B 
(Unstandardized 

Coefficients) 

Beta 
(Standardized 
Coefficients) 

T Sig t Keterangan

Konstanta -2,665  -3,501 0,002  
(X1) 0,458 0,884 3,641 0,001 Signifikan 
(X2) 0,679 0,612 3,605 0,001 Signifikan 
(X3) 0,028 0,025 0.123 0,903 Tidak 

Signifikan 
(X4) 0,093 0,076 0,710 0,483 Tidak 

Signifikan 
(X5) 0,268 0,246 1,316 0,199 Tidak 

Signifikan 
ttabel                                 = 2,040 
Adjusted R Square          = 0,827 
Fhitung                              = 32,614 
Sig F                               = 0,000 
Ftabel                                = 4,53 
Sumber : Data primer diolah, 2011 
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Model regresi yang digunakan adalah standardized regression, karena 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ordinal yang pengukurannya 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok. Dalam standardized regression, 

ukuran variabel atau ukuran jawabannya telah disamakan. Adapun persamaan 

regresi yang digunakan adalah : 

    Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 

 Y = 0,884X1 + 0,612X2 + 0,025X3+ 0,076X4+ 0,246X5 

Dari persamaan di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Y = Variabel terikat yang nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas. Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing yang nilainya akan diprediksi oleh variabel ekonomi 

(X1), politik & keamanan (X2), Trendline Indicator (X3), Oscillator 

Indicator (X4) dan alat-alat analisis teknikal (X5).  

b1 = Koefisien regresi (b1) sebesar 0,884 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel ekonomi dan pengambilan keputusan transaksi valuta asing 

mempunyai sifat hubungan yang searah dan memiliki pengaruh yang positif. 

Jadi, apabila variabel ekonomi ini ditingkatkan, maka pengambilan 

keputusan transaksi valuta asing meningkat, dan sebaliknya apabila variabel 

ekonomi menurun maka pengambilan keputusan transaksi valuta asing akan 

semakin menurun. Pada variabel ekonomi ini berpengaruh secara signifikan 
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signifikan dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing karena Sig t 

< 0,05. 

b2 = Koefisien regresi (b2) sebesar 0,612 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel politik & keamanan dan pengambilan keputusan transaksi valuta 

asing mempunyai sifat hubungan yang searah dan memiliki pengaruh yang 

positif. Jadi, apabila variabel politik & keamanan ini ditingkatkan, maka 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing meningkat, dan sebaliknya 

apabila variabel politik & keamanan menurun maka pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing akan semakin menurun. Pada variabel politik & 

keamanan ini berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing karena Sig t < 0,05. 

b3 = Koefisien regresi (b3) sebesar 0,025 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel Trendline Indicator dan pengambilan keputusan transaksi valuta 

asing mempunyai sifat hubungan yang searah dan memiliki pengaruh yang 

positif. Jadi, apabila variabel Trendline Indicator ini ditingkatkan, maka 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing meningkat, dan sebaliknya 

apabila variabel Trendline Indicator menurun maka pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing akan semakin menurun. Pada variabel Trendline 

Indicator ini tidak berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan 

keputusan transaksi valuta asing karena Sig t > 0,05. 

b4 = Koefisien regresi (b4) sebesar 0,076 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel Oscillator Indicator dan pengambilan keputusan transaksi valuta 
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asing mempunyai sifat hubungan yang searah dan memiliki pengaruh yang 

positif. Jadi, apabila variabel Oscillator Indicator ini ditingkatkan, maka 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing meningkat, dan sebaliknya 

apabila variabel Oscillator Indicator menurun maka pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing akan semakin menurun. Pada variabel Oscillator 

Indicator ini tidak berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan 

keputusan transaksi valuta asing karena Sig t > 0,05. 

b5 = Koefisien regresi (b5) sebesar 0,246 dengan tanda positif menyatakan bahwa 

variabel alat-alat analisis teknikal dan pengambilan keputusan transaksi 

valuta asing mempunyai sifat hubungan yang searah dan memiliki pengaruh 

yang positif. Jadi, apabila variabel alat-alat analisis teknikal ini ditingkatkan, 

maka pengambilan keputusan transaksi valuta asing meningkat, dan 

sebaliknya apabila variabel alat-alat analisis teknikal menurun maka 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing akan semakin menurun. Pada 

variabel alat-alat analisis teknikal ini tidak berpengaruh secara signifikan 

dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing karena Sig t > 0,05. 

4.6.2 Koefisien Determinan 

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,827 menunjukkan bahwa variabel 

ekonomi (X1), politik & keamanan (X2), Trendline Indicator (X3), Oscillator 

Indicator (X4) dan alat-alat analisis teknikal (X5)  berpengaruh secara simulatan 

terhadap variabel pengambilan keputusan transaksi valuta asing (Y) sebesar 
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82,7%. Sedangkan sisanya sebesar 17,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam model regresi.  

4.7 Pembahasan dan Implementasi Penelitian 

4.7.1  Pengaruh Signifikansi Simultan Variabel Ekonomi, Politik & 

Keamanan, Trendline Indicator, Oscillaor Indicator dan Alat-alat 

Analisis Teknikal 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang ada, penelitian ini 

berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikansi secara simultan variabel 

ekonomi, politik & keamanan, Trendline Indicator, Oscillator Indicator dan alat-

alat analisis teknikal terhadap pengambilan keputusan. Dengan Fhitung > Ftabel 

(32,614 > 4,53) atau Sig. F < 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa secara 

simultan (bersama-sama) variabel ekonomi (X1), politik & keamanan (X2), 

Trendline Indicator (X3), Oscillator Indicator (X4) dan alat-alat analisis teknikal 

(X5) berpengaruh signifikan terhadap variabel pengambilan keputusan (Y). Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa semua variabel dari analisis fundamental dan 

analisis teknikal yang digunakan oleh PT. VIF Cabang Malang mampu 

mempengaruhi secara simultan terhadap pengambilan keputusan transaksi valuta 

asing PT. VIF Cabang Malang. 

 

 



106 
 

4.7.2  Pengaruh Signifikansi Parsial Variabel Ekonomi, Politik & 

Keamanan, Trendline Indicator, Oscillaor Indicator dan Alat-alat 

Analisis Teknikal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ada, secara parsial penelitian 

ini kurang mampu membuktikan adanya pengaruh yang signifikan variabel X1, 

X2, X3, X4, X5 terhadap variabel Y. Berikut ini hasil yang didapat: 

1. Variabel ekonomi (X1) memiliki nilai thitung sebesar 3,641 (sig. t = 0.001). 

Hasil uji t yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel ekonomi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan transaksi 

valuta asing. 

2. Variabel politik & keamanan (X2) memiliki nilai thitung sebesar 3,605 (sig. t = 

0.001). 

Hasil uji t yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel politik & keamanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan transaksi 

valuta asing. 

3. Variabel Trendline Indicator (X3) memiliki nilai thitung sebesar 0,123 (sig. t = 

0.903). 

Hasil uji t yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel analisis Trendline 

Indicator berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengambilan 

keputusan avluta asing. 

4. Variabel Oscillator Indicator (X4) memiliki nilai thitung sebesar 0.710 (sig. t = 

0.483). 
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Hasil uji t yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel Oscillator Indicator 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengambilan keputusan transaksi 

valuta asing. 

5. Variabel alat-alat analisis teknikal (X5) memiliki nilai thitung sebesar 31,136 

(sig. t = 0.199). 

Hasil uji t yang telah dilakukan diketahui bahwa variabel alat-alat analisis 

teknikal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing. 

 

Implementasi Penelitian 

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). Artinya dengan volume 

perdagangan sebesar itu, pasar ini sifatnya sangat cair (liquid).  

 Dalam transaksi valuta asing, kemungkinan terjadinya risiko kerugian 

yang tidak diharapkan dalam pengambilan keputusan tersebut bisa saja terjadi 

karena jenis transaksi ini menyangkut ketidakpastian waktu, ruang, tempat dan 

dengan pasar uang internasional mana perdagangan valas akan dilakukan. Adanya 
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ketidakpastian akan pergerakan harga yang terjadi mengakibatkan risiko 

pengambilan keputusan yang ada dalam setiap transaksi menjadi tinggi. 

 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). Terdapat beberapa variabel dalam analisis fundamental dan analisis 

teknikal yaitu ekonomi, politik & keamanan, Trendline Indicator, Oscillator 

Indicator dan alat-alat analisis teknikal. Perusahaan pialang dapat melakukan 

evaluasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan yang dilakukan dengan melihat dari masing-masing variabel yang ada.  

Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa analisis fundamental dan 

analisis teknikal yang digunakan oleh para perusahaan pialang sangat 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan transaksi valuta asing, maka 

pengamatan dan penilaian yang dilakukan pihak PT. VIF Cabang Malang, 

terutama dalam bidang pengambilan keputusan harus dapat dilaksanakan dengan 

baik. Adapun strategi yang dapat diterapkan PT. VIF Cabang Malang berdasarkan 

analisis yang telah dilakukan adalah: 

1. Variabel Ekonomi 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara variabel ekonomi terhadap 

pengambilan keputusan transaksi valuta asing.  
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Pasar valuta asing adalah terutama didorong oleh faktor-faktor makro 

ekonomi menyeluruh yang mempengaruhi keputusan para trader yang pada 

akhirnya menentukan nilai mata uang pada suatu titik waktu. Kesehatan 

ekonomi suatu negara merupakan faktor penting dalam nilai mata uangnya. 

Kesehatan ekonomi keseluruhan, bagaimanapun, adalah dibentuk oleh 

berbagai peristiwa ekonomi dan informasi yang bisa berubah setiap hari, 

memberikan kontribusi bagi alam (hampir) 24/7 dari pasar valuta asing 

internasional. Variabel ekonomi ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu: 

Analisis neraca pembayaran, Analisis deficit anggaran, Analisis permintaan 

dan penawaran, Tuntutan pengangguran, Analisis Non Farm Payroll, 

Analisis neraca perdagangan, Tingkat suku bunga bank dan Analisis money 

supply. 

Dari hasil kuisioner penelitian dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga, 

Non-Farm Payroll dan tingkat pengangguran pada variabel ekonomi 

merupakan indikator yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

transaksi valuta asing. 

Laporan NFP (Non-Farming Payroll – Laporan penggajian sektor 

non-pertanian) menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat 

mengalami kemunduran, maka banyak trader yang melepaskan US Dollar 

untuk menghindari dampak negatif dari memburuknya perekonomian 

Amerika Serikat. Akibatnya nilai tukar USD secara umum akan menurun 

terhadap hampir semua mata uang. Sebaliknya, Jika NFP mengalami 
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kenaikan, maka USD akan menguat karena dengan meningkatnya jumlah 

yang dibayarkan kepada para pekerja, mencerminkan jumlah lapangan kerja 

yang tersedia bagi penduduk. Dengan naiknya jumlah lapangan kerja yang 

tersedia, maka membuat stabilnya perekonomian di negara tersebut. 

Stabilnya perekonomian akan membuat nilai mata uang negara yang 

bersangkutan akan naik. Dengan demikian jika Non-Farm Payrolls naik, 

maka USD akan naik. Indikator ini cukup penting untuk diperhatikan saat 

memulai investasi valuta asing. Banyak para trader menanti data ini 

diumumkan setiap awal bulan. Tidak jarang, banyak juga yang membuat aksi 

profit taking saat berita NFP direlease. 

Data mengenai tingkat pengangguran 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.  
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2. Variabel Politik & Keamanan 

Variabel politik dan keamanan juga merupakan variabel yang penting 

untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui 

timing/waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya 

terhadap fluktuasi nilai tukar. Dalam variabel ini terdiri dari beberapa 

indikator, yaitu: Pergantian presiden, Bencana alam dan Analisis kondisi 

keamanan suatu Negara. Ada kalanya suatu perkembangan politik 

berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa 

dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar. 

Contohnya gejolak politik yang terjadi di Indonesia pada pasca 

pergantian kepemimpinan nasional dari masa pemerintah Orde Baru 1966-

1998 sampai ke Orde Reformasi 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. 

Pemandangan politik suatu negara memainkan peran utama dalam 

prospek ekonomi untuk negara itu dan, akibatnya, nilai yang dirasakan dari 

mata uangnya. Trader valuta asing terus menerus memonitor berita politik 

dan peristiwa untuk mengukur apa yang bergerak, jika ada, pemerintah suatu 

negara dapat mengambil  langkah dalam perekonomian. 
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3. Variabel Trendline Indicator 

 Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif namun tidak signifikan antara Variabel Trendline Indicator 

terhadap pengambilan keputusan dalam transaksi valuta asing.. Variabel ini 

terdiri dari beberapa indikator, yaitu: Analisis Trendline (Up dan Down), 

Analisis indikator Moving Average, Analisis indikator Moving Average 

Convergence (MACD). 

Pada Trendline Indicator terdapat Up Trend yang ditandai dengan 

keadaan dimana trend kurs mata uang sedang bergerak naik. Jika pola ini 

yang sedang berlangsung, maka dapat dilakukan open position dengan beli 

(buy), dan kemudian menutup posisi dengan jual (sell). Keuntungan yang 

didapat adalah selisih antara harga pada saat menutup posisi beli (saat 

menjual) dengan harga pada saat melakukan open position beli. Selain itu 

terdapat juga Down Trend, yang mana pola ini membentuk trend mata uang 

sedang bergerak turun. Jika pola ini yang sedang terjadi, maka dapat dibuka 

posisi dengan jual lebih dulu (short selling), dan kemudian menutup posisi 

tersebut dengan beli (buy). Keuntungan yang didapat adalah selisih antara 

harga pada saat menutup posisi jual (dengan membeli) dengan harga pada 

saat membuka transaksi dengan posisi jual.  

Moving Average dapat digunakan trader/investor untuk mengetahui 

timing yang tepat dalam melakukan pembelian atau penjualan valuta asing, 

yaitu apabila harga (closing price) berada di bawah moving average, dan 
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kemudian bergerak naik memotong moving average maka hal tersebut 

merupakan sinyal untuk dibeli. Sebaliknya apabila harga berada di atas 

moving average, dan harga tersebut turun memotong moving average maka 

hal tersebut merupakan sinyal untuk dijual. 

4. Variabel Oscillator Indicator 

Variabel ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu: Analisis Stochastic 

Oscillator, Analisis indikator Bears and Bills Power, Analisis Relative 

Strength Index (RSI). 

Relative strength index (RSI) merupakan metode yang memberikan 

informasi seberapa besar tekanan jual atau tekanan beli terhadap posisi 

transaksi suatu mata uang. Indikator RSI ini adalah antara 0% sampai 100%. 

Apabila RSI mendekati angka 20% atau sama dengan, atau lebih kecil, 

kondisi ini disebut oversold (terjadi tekanan jual) Posisi yang dianjurkan 

adalah open buy. Sebaliknya, apabila RSI mendekati 80 %, atau sama 

dengan, atau lebih kecil, kondisi ini disebut overbought (terjadi tekanan beli). 

Posisi yang direkomendasikan adalah open sell. 

5. Variabel Alat-alat Analisis Teknikal 

Variabel empati menyangkut alat-alat yang digunakan dalam 

melakukan analisis teknikal dalam software metatrader yang digunakan oleh 

PT. VIF Cabang Malang. Variabel ini terdiri dari beberapa indikator, yaitu: 

Analisis Periodicity grafik, Penggunaan grafik dan chart dan Analisis support 

and resistance line. 
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Dari hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ada 

pengaruh positif namun tidak signifikan antara variabel alat-alat analisis 

teknikal terhadap pengambilan keputusan transaksi valuta asing. Penggunaan 

alat-alat analisis teknikal juga merupakan variabel yang penting dalam 

analisis teknikal karna tidak bisa dihindari bahwasanya ketika para trader 

menggunakan software metatrader untuk bertransaksi, secara otomatis 

mereka akan menggunakan alat-alat analisis teknikal seperti Periodicity 

Grapic, Grafic dan Chart, serta Support dan Resistance. Support  

mendasarkan pada suatu batas bawah, yaitu sekelompok harga-harga 

terendah yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Sekelompok harga ini 

kemudian membentuk suatu kekuatan harga yang disebut support level yang 

sulit untuk dilalui oleh pergerakan harga masa berikutnya. Jika support level 

ini tertembus, maka harga akan cenderung menurun lebih dalam. Metode 

support level ini mempunyai tingkatan-tingkatan mulai support 1, support 2, 

support 3 dan seterusnya. Jika salah satu tingkatan tertembus, investor bisa 

menggunakan tingkatan berikutnya sebagai dasar untuk memantau pola 

pergerakan harga. Pada kondisi ini, posisi yang dianjurkan adalah open sell. 

Sebaliknya jika harga tidak mampu menembus support tingkatan berikut, 

besar kemungkinan terjadi reversal, harga menguat. Pada kondisi ini, posisi 

yang dianjurkan adalah open buy.  

Resistant merupakan kebalikan dari support, yaitu sekelompok harga-

harga tertinggi yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan membentuk suatu 
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kekuatan harga yang disebut resistant level. Resistant level ini sulit untuk 

dilalui oleh pergerakan harga masa berikutnya. Seperti halnya support, 

resistant juga rnempunyai tingkatan-tingkatan, dan kaidah yang berlaku juga 

sama, yaitu bila salah satu tingkatan tertembus, ada kemungkinan 

kecenderungan harga naik terus berlangsung, mendekati tingkatan berikut-

nya. Bila pola ini yang terjadi, posisi yang dianjurkan adalah open buy. 

Sebaliknya, jika resistant level berikutnya tidak tertembus, ada kemungkinan 

terjadi reversal, harga berbalik arah, menurun. Jika pola ini yang terjadi, po-

sisi yang dianjurkan adalah open sell. 

 


