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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar valuta asing atau foreign exchange market (valas, forex, FX, 

atau pasar mata uang) adalah bentuk pertukaran untuk perdagangan 

desentralisasi global mata uang internasional. Pasar valuta asing membantu 

perdagangan internasional dan investasi dengan memungkinkan konversi mata 

uang. Dalam kegiatan mengimpor barang dari suatu negara, para importir 

tidak mungkin  membayarnya  dengan  mata uang negaranya.  

Misalnya, importir Australia yang mengimpor kedelai dari Indonesia, 

tidak mungkin membayar impor itu dengan mata uang dolar Australia. Sebab, 

importir tidak bisa menggunakan mata uang dolar Australia di negara 

Indonesia. Karena itu importir Australia harus membeli mata uang rupiah 

Indonesia untuk membayarnya. Mata  uang  yang  dikeluarkan  sebagai  alat  

pembayaran  yang  sah  di negara lain disebut dengan valuta asing.  

Pasar valuta asing adalah suatu pasar atau tempat dimana individu-

individu, berbagai perusahaan multinasional dan kalangan perbankkan 

mengadakan jual beli berbagai jenis mata uang dari berbagai negara atau valuta 

asing. Fungsi utama pasar valuta asing adalah sebagai tempat jual beli mata 

uang dari suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Transaksi valuta 

dilakukan untuk mengurangi risiko dan juga mencari keuntungan jangka 

http://www.williamperkasa.com/2012/04/pasar-valuta-asing.html
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pendek dari selisih kurs. Kurs atau nilai tukar didefinisikan sebagai harga mata 

uang luar negri dalam satuan harga mata uang domestik. 

Ada beberapa kelebihan yang ditawarkan di pasar valuta asing atau 

forex trading yang tidak dapat ditawarkan investasi lainnya yaitu return yang 

ditawarkan tidak terbatas, likuiditas tinggi, dapat melakukan transaksi 24 jam  

dalam waktu 5 hari seminggu, dan harga real time yang dapat di akses setiap 

saat. Adanya kemajuan teknologi memunculkan kelebihan yang sangat 

mempermudah aktifitas investasi valuta asing. 

Pentingnya pasar valuta asing timbul sehubungan dengan 

berkembangnya perdagangan internasional serta semakin meningkatnya 

perputaran peredaran mata uang asing, menurut survei BIS (Bank International 

for Setlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai 

transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya 

(Perkasa:2012).  

Dari sini bisa dilihat bahwa transaksi nilai mata uang yang begitu 

besar di pasar valuta asing bukan sebatas pertukaran mata uang semata tetapi 

lebih luas lagi pengertiannya dan kita dapat menghasilkan keuntungan dari 

sebuah investasi valuta asing. Dalam perkembangannya, pasar valuta asing 

sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal tahun 1970 adapun yang 

menyebabkannya karena: 

1. Pergerakan nilai valuta asing mengalami pergerakan cukup signifikan 

sekali sehingga menarik minat bagi investor untuk menanamkan modal 

disini dan berinteraksi dengan perdagangan pasar valuta asing. 
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2. Bisnisnya mengglobal. Semakin sengitnya persaingan bisnis membuat 

perusahaan-perusahaan yang berinteraksi dengan pasar valuta asing harus 

mencari sumber daya baru yang lebih murah, dan tersebar di seluruh dunia 

sehingga menimbulkan permintaan dan penawaran yang ditentukan lewat 

mekanisme pasar. 

3. Perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya sarana 

telepon, telex, faximile, internet memudahkan para pelaku pasar untuk 

berkomunikasi sehingga dapat bertransaksi dengan mudah. 

4. Potensi keuntungan di pasar valuta asing yang cenderung besar sehingga 

menggairahkan pasar dan meningkat akan keinginan berbagai pihak ingin 

memperoleh keuntungan dalam transaksi ini. 

Banyak partisipan dalam pasar valuta asing yaitu: 

1) Pengimpor yang membayar barang dengan menggunakan valuta asing. 

2) Pengekspor yang menerima valuta asing dan ingin mengkonversikan 

kedalam mata uang domestik. 

3) Manajer portofolio yang membeli dan menjual saham dan serta obligasi 

luar negeri. 

4) Pialang valuta asing yang mencocokkan pesanan pembelian dan penjualan 

5) Pedagang yang “membuat pasar” dalam valuta asing. 

6) Spekulan yang mencoba mendapatkan profit dari perubahan dalam nilai 

tukar. 

Kebutuhan untuk mengkonversi mata uang yang satu menjadi mata 

uang lain. Inilah yang menimbulkan adanya permintaan akan transaksi valuta 



4 

 

asing. Pasar valuta asing dunia menawarkan mekanisme yang dapat 

menyelesaikan transaksi kompleks dan beragam secara efisien. 

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peranan kurs valuta asing  

menjadi  sangat penting. Pentingnya kurs valuta asing  ini,  karena  sebagai  

negara  yang  tengah  melakukan pembangunan ekonomi, maka kurs valuta 

asing akan berhubungan langsung dengan sektor-sektor perdagangan luar 

negeri, investasi, bahkan berkaitan langsung dengan  beban  hutang  luar  

negeri  yang  merupakan  sumber  dana pembangunan.  

Berdasarkan catatan Direktorat Jendral Pengelolalan Utang (DJPU) 

selama Oktober 2013 utang Negara Indonesia sejumlah Rp2.276,89 triliun naik 

3,13 triliun dari posisi September 2013 sejumlah Rp2.273,76 triliun 

(Wulandari:2013). 

Perubahan  pertumbuhan  ekonomi  di  Amerika  Serikat  banyak 

mempengaruhi perkembangan mata uang Negara-negara mitra perdagangngan 

seperti Indonesiadan terhadap Negara-negaradi dunia. Perekonomian di 

negara-negara maju seperti di Amerika Serikat selain mampu mempengaruhi 

ekonomi dunia, ternyata juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di  

negara-negara berkembang di Asia seperti Indonesia  dan  juga  negara  dengan  

perekonomian yang cukup stabil seperti Jepang.  

Untuk memilih valuta asing yang digunakan sebagai sarana investasi 

merupakan suatu sarat untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, pemilihan 

valuta asing mata uang kuat (hard currency) akan memberikan lebih banyak 

keuntungan daripada berinvestasi pada mata uang soft currency karena mata 
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uang kuat dapat diterima secara luas di seluruh dunia, resiko kecil dan spread 

atau selisih antara harga jual dan beli kecil. 

Dalam proses pencarian keuntungan dalam melakukan investasi ini 

adalah suatu yang membentuk analisis dan perhitungan mendalam dengan 

tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian (prudent principle). Pentingnya  

sikap kehati-hatian ini merupakan modal penting dari seorang investor. Risiko 

para investor yang muncul dalam melakukan aktifitas investasi disebabkan 

ketidakpastian keadaan di waktu yang akan datang. Portofolio yang dibentuk 

oleh investor dapat memberikan tingkat keuntungan yang tinggi atau 

sebaliknya memberikan kerugian bagi investor tersebut. 

Terdapat hubungan antara imbal hasil dan risiko dalam berinvestasi 

dikenal dengan high risk – high return, yang artinya semakin besar resiko 

yang harus di tanggung, semakin besar pula imbal hasil yang dihasilkan. 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi, return dapat berupa 

imbal hasil realisasi yang sudah terjadi atau imbal hasil yang diharapkan 

belum terjadi tetapi  yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang.  

Menyusun portofolio optimal valuta asing merupakan strategi yang 

sangat penting bagi  investor dan pengusaha  bisnis  Internasional untuk 

memperoleh hasil yang diharapkan. Ketidaktepatan prediksi valuta asing 

dalam portofolio dapat menghilangkan peluang memperoleh keuntungan dari 

transaksi valuta asing. Menyusun portofolio optimal valuta asing, merupakan 

salah satu kunci untuk pengambilan keputusan investasi yang melibatkan 
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transfer dana dari satu mata uang ke mata uang lain dalam suatu periode 

tertentu.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil tema penilaian 

valuta asing dalam penelitian yang berjudul, “Analisis Portofolio Optimal 

untuk Pengambilan Keputusan Investasi pada Pasar Valuta Asing”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil 

suatu perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Valuta asing apa saja yang terbentuk dalam Portofolio Efisien? 

2. Valuta asing apa saja yang terbentuk dalam Portofolio Optimal? 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari pokok 

permasalahan yang ada dan agar skripsi ini lebih terarah, maka penulis 

memberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini adalah 16 mata uang asing yang terdapat di daftar 

valuta asing bank Indonesia .  

2. Data yang diambil adalah data kurs tengah mingguan selama 1 Oktober 

2012 – 29 November 2013. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk pengambilan keputusan investasi pasar valuta asing yang 

memberikan tingkat pengembalian investasi tertinggi dengan resiko 

tertentu pada portofolio optimal yang dibentuk. 

b. Untuk pengambilan keputusan investasi pasar valuta asing yang 

memberikan tingkat risiko terendah dengan pengembalian tertentu 

pada portofolio optimal yang dibentuk. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Investor 

Hasil dari pembahasan ini dapat memberikan arahan positif  bagi 

investor, dalam rangka pengambilan keputusan investasi pasar valuta 

asing periode tertentu. 

b. Bagi Pengusaha 

Hasil dari pembahasan ini dapat dijadikan pertimbangan pengusaha 

bisnis Internasional dalam melakukan transaksi valuta asing. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai landasan 

dan tambahan wawasan bagi peneliti lain khususnya dalam 

menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. 


