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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Dalam penelitian terdahulu diharapkan penulis dapat melihat 

perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang 

dilakukan. Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat 

diperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. 

    Pertama hasil penulisan yang dilakukan oleh Irawati, (2007) dalam 

tulisanya mendiskripsikan perbandingan antara sistem valuta asing (valas) 

dalam perspektif keuangan Islam dan praktek ekonomi konvensional. 

Kemudian menyimpulkan bahwa dalam aplikasinya, transaksi valas yang 

dilakukan oleh Bank Syari ah meliputi today, tomorrow, dan spot. Dalam 

praktek yang terjadi di Bank Syari ah, selain menggunakan tiga jenis 

tersebut transaksi valas yang diluar jual beli bank notes hanya dapat 

dilakukan untuk tujuan headging (lindung nilai) dan tidak dibenarkan 

untuk tujuan spekulasi. 

   hasil penulisan yang dilakukan oleh Fitriasari, (2007) dalam 

tulisanya dengan menggunakan analisis tekhnikal dan analisis fundamental 

mencoba mendiskripsikan headging sebagai sarana lindung nilai pada 

harga emas dan untuk memanajemeni risiko di pasar komoditi. Dan 

menyimpulkan bahwa dalam melakukan headging diperlukan analisis dan 

observasi.   



8 
 

 

   Ketiga hasil penulisan yang dilakukan oleh Qomariyah, (2007) 

dalam tulisannya juga mendiskripsikan  tentang konsep dan sistem pada 

perdagangan berjangka komoditi yang didalamnya terdapat Foreign 

Exchange (forex), Stock Indek (stodex) dan Billion (Emas) ditinjau dari 

konsep dan sistem bisnis Islam. 

  Berdasarkan pada penelitian terdahulu tersebut, maka perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi judul Managemen 

Risiko Investasi Foreign Exchange Pada PT. Victory International Futures 

Kantor Cabang Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan 

manajemen risiko investasi Foreign Exchange  yang didalamnya terdapat 

analisis fundamental dan analisis tekhnikal dan juga indikator-indikator dalam 

memanajemeni risiko yang ada. Penelitian menggunakan metode analisis 

deskriptif karena bertujuan untuk mendeskripsikan analisis yang dipakai dalam 

memanagemeni risiko dalam investasi Forex. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Investasi 

a. Pengertian Investasi 

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan atas sejumlah 

dana (Halim, 2005:4), atau komitmen sumberdaya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh 

keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2001: 3). Umumnya  

investasi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu investasi pada 

asset-aset riil (Real Asset) dan investasi pada asset-aset  finansial 

(Financial Assets). 



9 
 

 

  Investasi pada asset-aset finansial dilakukan di pasar uang, 

misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat 

berharga dan lainnya. investasi juga bisa dilakukan di pasar modal,  

misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lain-lain. 

Sedangkan,  investasi pad asset-aset riil dapat berbentuk pembelian 

asset produktif,  pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, 

pembukaan perkebunan dan lainnya (Halim, 2005:4). 

Adapun pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi 

disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan 

menjadi dua, yaitu investor individual (individual atau retail 

investors) dan investor institusional (institutional investors) . 

investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan 

aktifitas investasi. Sedangkan, investor institusional biasanya 

terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan 

dana (bank dan lembaga simpan-pinjam), lembaga dana pensiun, 

maupun perusahaan investasi (Tandelilin, 2001: 4). 

  Untuk melakukan investasi di pasar modal diperlukan 

pengetahuan yang cukup, pengalaman, serta naluri bisnis untuk 

manganalisis efek-efek yang mana yang akan di beli, mana yang 

akan dijual, dan mana yang tetap dimilki. Mereka yang ingin 

berkecimpung dalam jual beli saham atau yang sejenisnya harus 

meninggalkan budaya ikut-ikutan, berjudi, dan sebagainya yang 

tidak rasional (Halim, 2005:4).  
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b. Tujuan Investasi 

Menurut (Ahmad, 1996:5), Ada beberapa alasan mengapa 

seseorang melakukan investasi, antara lain adalah: 

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa 

yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir 

bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu 

atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan 

tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang di masa yang akan datang. 

2) Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi 

dalam pemilihan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat 

menghindarkan risiko agar kekayaan atau harta miliknya 

tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. 

3) Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia 

banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong 

timbulnya investasi di masyarakat yang melakukan investasi 

pada bidang-bidang usaha tertentu. 

2. Pengertian Mekanisme 

  Mekanisme menurut Moenir, (2001), adalah Suatu 

rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam penyelesaian 

sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja. Tujuanya adalah 

untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. 
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3. Pengertian Transaksi 

  Transaksi menurut Skousen, (2009:71) adalah pertukaran 

barang dan jasa (bak individu, perusahaan-perusahaan, dan organisasi 

lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis. 

4. Foreign Exchange 

 Forex menurut Budi, (2008:36), adalah  (kependekan dari Foreign 

Exchange atau pertukaran Valuta Asing-Valas) merupakan 

perdagangan mata uang antar negara yang nilainya berbeda dari waktu 

kewaktu. 

 Forex Trading merupakan suatu jenis perdagangan/ transaksi 

dengan produk berupa mata uang suatu Negara yang ditransaksikan 

dengan mata uang Negara lain (Budi, 2008:36). 

  Menurut Elshabrina, (2012:15) forex atau foreign exchange atau yang 

lebih dikenal dengan bursa valas (valuta asing) adalah suatu jenis transaksi 

perdagangan atau mata uang asing yang memperdagangkan mata uang 

suatu negara terhadap mata uang lainnya yang melibatkan pasar-pasar 

uang utama di duna dan dilakukan secara berkesinambungan. 

5. Risiko 

a. Pengertian Risiko 

 Risiko adalah kerugian karena kejadian yang  tidak 

diharapkan muncul (Sunaryo, 2007:3). Risiko juga dapat diartikan 

dengan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian 

yang diharapkan (expected return) dengan tingkat pengembalian 

aktual (actual return) (Halim, 2005:42). Dari definisi-definisi 
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diatas dapat disimpulkan bahwa risiko selalu berhubungan dengan 

ketidak pastian dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang 

tidak terduga atau tidak diinginkan. 

b. Macam-Macam Risiko  

 Ada beberapa macam risiko yang bisa mempengaruhi besarnya 

risiko  suatu investasi (Djojosoedarso, 1999:3), antara lain: 

1) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), Adalah risiko 

yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan 

terjadinya tanpa disengaja, misalnya: resiko terjadinya 

kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, 

pengacuan dan sebagainya. 

2) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), Adalah risiko yang 

sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadiny 

ketidak pastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti: 

risiko utang-piutang, perjudian, perdagangan berjangka 

(hedging) dan sebagainya. 

3) Risiko fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak 

dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita 

tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak 

orang, seperti banjir, angina topan dan sebagainya. 

4) Risiko khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa 

yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, 

seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan 

sebagainya.  
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5) Risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena 

perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyrakat di bidang 

ekonomi, ilmu dan tekhnologi, seperti risiko keusangan, 

risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko 

statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya. 

  Adapun beberapa sumber risiko yang 

mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi (Tandelilin, 

2001:48), sumber-sumber tersebut antara: 

1) Risiko Suku Bunga. 

Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabelitas return 

uatu investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi 

harga saham secara terbalik (ceteris paribus). Artinya, jika 

suku bunga meningkat maka harga saham akan turun (ceteris 

paribus). Demikian pula sebaliknya, jika suku bunga turun, 

maka harga saham akan naik. 

2) Risiko Pasar. 

Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang 

mempengaruhi variabelitas return suatu investasi disebut 

sebagai risiko pasar. Fluktuasi pasar biasanya ditunjukkan 

oleh perubahannya indeks pasar saham secara keseluruhan. 

Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 

munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, ataupun perubahan 

politik. 
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3) Risiko Inflasi. 

  Inflasi meningkat akan mengurangi kekuatan daya 

beli uang di tiap Negara yang akan diinvestasikan. Fluktuasi 

pasar biasanya ditunjukkan oleh perubahan indeks pasar 

secara keseluruhan. Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak 

faktor seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, ataupun 

perubahan polotik. 

4) Risiko Nilai Tukar Mata Uang. 

  Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar 

mata uang domestik (Negara perusahaan tersebut) dengan 

nilai mata uang Negara lainnya. Risiko ini juga dikenal 

sebagai risiko mata uang (currency risk) atau risiko nilai 

tukar (exchange rate risk). 

5) Risiko Negara (country risk). 

  Risiko ini juga disebut sebagai resiko politik, karena 

sangat bertkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu Negara.  

Stabilitas politik dan ekonomi Negara yang bersangkutan 

sangat penting di perhatikan untuk menghindari risiko Negara 

yang terlalu tinggi.   

6. Pengertian Manajemen 

  Manajemen menurut Hasibuan, (2000:2), Manajemen 

adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai satu tujuan. 
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Manajemen menuru Handoko, (2000:10), Manajemen 

adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 

menginterpretsikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi denga 

pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, perorganisasian, penyusunan 

personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan. 

7. Manajemen  Risiko 

a. Pengertian Manajemen Resiko 

 Manjemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang 

dihadapi oleh organisasi atau perusahaan (Djojosoedarso, 

1999:4). Pengelolaan risiko dengan memanajemen risiko yang 

mantap, maka pengaturan potensi kerugian tersebut dapat 

dilakukan. Manajemen risiko di sini pada prinsipnya dilakukan 

dengan mengaktifkan fasilitas-fasilitas dalam Forex Trading, 

seperti stop loss (menghentikan kerugian) dan Locking (mengunci 

posisi dari kerugian/keuntungan) (Budi, 2008:132).  

 Ada beberapa cara untuk manajemen risiko diantaranya 

adalah sebagai berikut (Budi, 2008:133) : 

1) Cut Loss 

  Cut loss adalah suatu tindakan di mana kita 

melakukan likuidasi atas posisi dalam keadaan rugi. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. 

Umumnya cut loss ini dilakukan pada kisaran kerugian 30 

poin sampai 50 poin. 



16 
 

 

2) Switching 

Tindakan dimana kita melakukan liquidasi terhadap 

posisi pertama, kemudian masuk kembali dengan posisi yang 

berlawanan dari posisi pertama tadi. 

3) Locking 

 Tindakan ini sering dilakukan pada saat kita dalam 

keadaan floating profit/loss. Untuk mengurangi kerugian 

yang lebih besar atau mempertahankan keuntungan, kita 

kunci kerugian atau keuntungan tersebut dengan posisi yang 

berlawanan dengan posisi pertama. Sistem ini sering juga 

disebut dengan hedging position. 

4) Averaging 

 Suatu tindakan mengulangi posisi yang sama pada 

saat kita dalam keadaan floating loss, dimana posisi pertama 

dibiarkan terbuka.    

8. Analisis Teknikal 

  Perbedaan antara analisis fundamental dan teknikal terletak 

pada faktor yang mendasari analisis tersebut. Analisis teknikal 

mendasarkan pada pola-pola pergerakan saham dari waktu ke waktu, 

sedangkan analisis fundamental secara top-down mendasarkan diri 

pada faktor-faktor fundamental perusahaan yang dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi dan industri (Tandelilin, 2001:247).  

  Analisis teknikal ini pada prinsipnya mendasarkan pada 

kilas balik atas kronologi kejadian atas harga dan volume perdagangan 
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histories, melihat arah kecenderungan harga, dan menganggap adanya 

pola yang dapat keselarasan tertentu antara aktivitas para investor dan 

tindakan pasar  (Budi, 2008:125).    

   Pada prinsipnya metode untuk melakukan analisis teknikal 

ini adalah mengaplot data harga dan volume perdagangan histories 

hingga dapat membentuk grafik tertentu, dan pada akhirnya 

ditemukan pola tertentu ini dapat dilakukan dengan cara manual 

maupun dengan cara menggunakan software yang banyak tersedia di 

pasaran (Budi 2008:126). 

9. Analisis Fundamental 

   Analisis fundamental menurut Jumayanti, (2004:3), adalah 

analisis yang mempelajari brosur atau data perusahaan, penjualan, 

kekayaan, pendapatan, produk penyerapan pasar, evaluasi manajemen 

membandingkan dengan pesaingnya dalam memperkirakan nilai 

intrinsik dari saham perusahaan tersebut. 

  Analisis fundamental menurut Darmadji, (2012: 149) 

bahwa mpengertian analisis fundamental merupakan salah satu cara 

unuk melakukan penilaian saham dengan mempelajari atau 

mengemati berbagai indikator yang terkait dengan kondisi makro 

ekonomi dan kondisi industri suatu perusahaan hingga berbagai 

indikator keuangan dan manajemen perusahaan. 

  Prinsip-prinsip analisis fundamental terdiri atas reaksi 

berantai, jarak informasi, sumber berita, dan jenis berita dengan uraian 

sebagai berikut (Budi, 2008:116): 
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a. Reaksi berantai. Semakin besar dampak berantai suatu informasi, 

maka akan semakin besara pengaruhnya terhadap nilai tukar suatu 

mata uang. 

b. Jarak informasi. Semakin dekat informasi dengan suatu mata 

uang, maka semakin besar pengaruh informasi tersebut. Sebagi 

contoh: informasi yang berasal dari dalam negeri Indonesia akan 

lebih besar pengaruhnya terhadap nilai tukar rupiah dibandingkan 

informasi dari luar negeri. 

c. Sumber berita. Semakin resmi sumber berita, semakin kuat pula 

pengaruhnya terhadap nilai tukar suatu mata uang. 

d. Jenis berita. Berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap nilai 

tukar suatu mata uang dibanding berita lainnya. Seperti: politik, 

sosial, dan budaya. 

 

 

 


