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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi adalah proses  penyampaian pesan dari seseorang kepada

orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai mahkluk sosial manusia sangat

memerlukan komunikasi satu dengan yang lain. Tindakan komunikasi ini terus

menerus terjadi selama proses kehidupan, melalui komunikasi seseorang dapat

membuat dirinya tidak merasa terasing atau terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

Proses komunikasi akan berhasil apabila suatu pesan yang akan

disampaikan di dalam pikiran diterima atau dapat dimengerti oleh komunikan,

sebaliknya komunikasi akan gagal bila hal yang disampaikan tidak dimengerti

atau tidak di sadari. Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin communis yang

artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang

atau lebih. Pada dasarnya komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam

kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi manusia akan sulit untuk saling

berinteraksi. Kemampuan berkomunikasi yang baik sangat diperlukan dan penting

dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses komunikasi bukan hanya harus

mengetahui dan memahami cara menyusun kalimat yang benar, melainkan kita

harus mampu mengucapakan kalimat dengan tepat sesuai dengan pesan yang akan

disampaikan.

Selain untuk kehidupan sehari-hari komunikasi adalah faktor paling

penting dalam dunia bekerja. Komunikasi yang efektif di tempat kerja berperan

penting bagi keberhasilan sebuah perusahaan, selain itu keberhasilan sebuah
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pekerjaan tergantung pada proses komunikasi yang terjadi dalam lingkungan

kerja, komunikasi yang tepat dan cepat akan memepermudah dan membantu para

pegawai melakukan pekerjaanya. Karena tanpa adanya komunikasi, segala urusan

di dunia tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam sebuah kelompok terdapat komunikasi yang membentuk pola

tertentu, komunikasi ini yang memungkinkan adanya suatu bentuk pola yang

berguna untuk pencapaian tujuan. Dalam sebuah kelompok terdapat adanya

kerjasama demi mewujudkan hasil yang di harapkan, dengan tujuan bersama ini

memungkinkan masing-masing individu di dalam kelompok akan saling

melakukan komunikasi dengan cara tertentu demi mendapatkan pesan yang

dipahami. Dengan pembahasan diatas peneliti tertarik seperti apa pola

komunikasi sesama trader (pialang saham).

Di antara pekerjaan yang membutuhkan komunikasi secara cepat dan

tepat, salah satunya yaitu trader. Trader adalah seseorang yang bekerja dalam

dunia saham, trader sebenarnya adalah sebutan bagi pelaku atau pemain saham,

adapun nama lainnya biasa disebut pialang saham, atau broker . Namun perbedaan

dari seorang trader adalah sistem kerja yang singkat dan cepat untuk mendapatkan

keuntungan, selain itu bentuk dari saham bukan dilihat dari harga jualnya

melainkan trend yang terjadi dari saham naik apa turun dengan keadaan seperti ini

seorang trader dapat menentukan dalam membeli dan menjual trend saham, sesuai

dengan naik turunnya trend tersebut, keistimewaan dari trend ini tidak terikat oleh

nilai dari saham itu sendiri, sebagai contoh jika saham biasa dibeli dengan harga

murah untuk dijual suatu saat ketika harga tinggi demi keuntungan, sedangkan

trend  keuntungan bisa diperoleh saat trend saham sedang naik ataupun sedang
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turun yang biasa di sebut call (naik) dan put (turun). Intinya kita membeli

trendnya saham bukan nilai saham. Trend menurut kamus besar bahasa indonesia

adalah sesuatu yang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadianya

berdasarkan fakta.

Trader optionsexpress surabaya adalah salah satu organisasi bimbingan

dan pelatihan yang beralamat di Jl.Tenggilis Utara 14, Surabaya tepatnya berada

di Hotel D’season Surabaya. Optionsexpress itu sendiri adalah perusahaan besar

yang bergerak dalam persahaman, optionsexpress berkantor pusat di Chicago,

Illinois Amerikat Serikat, perusahaan ini menyediakan jasa perantara untuk

bertransaksi, seperti saham, reksadana dan investasi.

Seorang  trader harus saling melakukan kerjasama dengan cepat demi

menanggulangi kerugian yang besar, dikarenakan ketepatan waktu dalam melihat

trend menentukan keberhasilan  seorang trader.  Pekerjaan ini dapat dilakukan

sendiri, dikarenakan seorang trader bisa melakukan pekerjaanya dirumah atau

dimanapun  dengan akses internet,  untuk menjadi trader seseorang hanya perlu

mengikuti pelatihan dan memiliki modal saja, namun sebelum itu seseorang yang

ingin menjadi trader wajib mempunyai laptop atau  komputer sendiri dan minimal

bisa mengoperasikanya, karena pekerjaan ini tidak bisa dilakukan di warnet, yang

notabenya milik umum atau digunakan oleh orang banyak, memang secara online

bisa dilakukan, namun seorang trader harus memiliki aplikasi sendiri, aplikasi ini

digunakan untuk membaca pergerakan saham yang terlihat seperti grafik naik

turun, grafik ini biasa disebut candle di dunia trader, maka dari itu aplikasi candle

wajid ada dalam setiap laptop seorang trader. inilah alasan kenapa pekerjaan ini

tidak dapat dilakukan di warnet.
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Selain hal-hal diatas perlu diketahui komunikasi sesama trader sangat

perlu dilakukan, seorang trader memang dapat bekerja sendiri namun dengan

tuntutan informasi di dalamnya memungkinkan seorang trader bekerja bersamaan,

dikarenakan informasi seperti halnya : harga saham, perubahan trend saham, dan

saham perusahaan apa yang cocok untuk di jadikan jual beli setiap harinya dapat

berubah, ini yang menjadikan komunikasi sesama trader sangat perlu untuk

rekomendasi jual beli. Perubahan trend yang begitu cepat menjadikan komunikasi

sesama trader sangatlah penting, dengan ini peneliti ingin mengetahui seperti apa

pola yang terjadi di dalam trader.  Karena dengan berbagai kondisi perubahan

informasi yang cepat seorang trader harus memiliki teman atau partner untuk

memecahkan permasalahan yang terjadi dan sebagai sarana pertukaran informasi

satu dengan yang lain.

Disini peneliti akan memberi rincian seperti apa seorang trader itu, dan

kenapa membutuhkan komunikasi. Dalam pekerjaan yang di naunginya, trader

yang merupakan pencari keuntungan harus selalu aktif dan sering bertanya dengan

sesama trader lainya, misalnya jika sudah memulai pekerjaanya di malam hari

seorang trader harus berani mengambil keputusan yang terjadi apakah itu untung

atau rugi, disinilah peran komunikasi dalam meminimalis resiko kerugian, setiap

trader mempunyai kesempatan yang berbeda-beda setiap detiknya, untuk mencari

solusi keuntungan, trader harus melakukan komunikasi yang memungkinkan

adanya feedback secara lansung, sebagai contoh seperti berikut jika seorang trader

tidak tahu dalam menentukan saham yang akan digunakan atau terkendala dalam

menentukan grafik saham maka trader harus dengan cepat bertanya dengan trader

yang lain untuk mempermudahnya, atau paling tidak untuk meminimalis
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kerugian, inti dari komunikasi sesama trader adalah untuk menjalin hubungan

dalam membatu bersama. Fungsi komunikasi bukan hanya itu saja, dengan saling

mengobrol sesama trader, peluang bertukarnya informasi baru yang kita dapat

akan jauh lebih banyak membantu mendapatkan profit. Oleh karena itu siapapun

orang yang memiliki tujuan diwajibkan memiliki kemampuan dalam

berkomunikasi. Jika menganut proses yang diajarkan dalam bimbingan untuk

menjadi trader saja tidak akan cukup. Untuk itu peneliti ingin mengetahui pola

komunikasi seperti apa yang terjadi di dalam kelompok trader sebagai usaha

mendapatkan profit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

bagaimana pola komunikasi dalam upaya mendapatkan profit yang dilakukan oleh

sesama trader?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya

penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi dalam upaya

mendapatkan profit yang dilakukan oleh sesama trader.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan

referensi yang berguna bagi peneliti maupun pihak-pihak yang
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berkepentingan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh

lagi hasil temuannya pada masalah yang sama.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

masukan bagi para trader sebagai upaya peminimalisan resiko kerugian di

dalam kegiatan trading.


