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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Jurnal penelitian dengan judul “Ipteks Edukasi Dalam Pengamatan 

Melakukan Tranksaksi Perdagangan Komoditi Berjangka Pada Perusahaan 

Pialang PT Victory International Futures”. Diteliti oleh Sharon Comelia 

Watupongoh dan Lady Diana Latjuandu (2018). Penelitian ini fokus utama 

membahas tentang forex, indeks berjangka, dan komoditi pada perusahaan 

perdagangan berjangka khususnya PT Victory International Futures Malang. 

Hasil penelitiannya adalah analisa fundamental dan analisa teknikal pada 

perusahaan perdagangan berjangka, dimana analisis keduanya sangat penting 

untuk kesuksesan investor dalam trading. Analisis fundamental menitik 

beratkan pada rasio finansial dan kejadian yang secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Analisa fundamental 

melibatkan banyak data variable yang harus dianalisis. Diantara variable yang 

penting untuk diperhatikan yaitu ; pertumbuhan pendapatan, rasio laba 

terhadap saham yang beredar, rasio pertumbuhan, rasio harga saham terhadap 

laba perlembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba 

perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga saham terhadap 

nilai buku, rasio hutang perseroan, dan margin keuntungan bersih. Analisa 

fundamental mempunyai pengaruh bagi trend perubahan harga yang lebih 

banyak dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan pemerintah atau data yang 
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dirilis dari berbagai sumber. Sedang analisa teknikal dilakukan dengan 

mempelajari pasar terutama pada pergerakan harga dan volume. Dalam pasar 

valuta asing, analisa ini lebih banyak digunakan oleh praktisi. Analisis ini 

berupaya untuk mengidentifikasi patron harga dan trend dalam pasar keuangan. 

Dalam menggunakan berbagai teknik atau metode, mereka akan 

mengutamakan grafik harga.  

Jurnal penelitian berikutnya berjudul “Money Management Untuk 

Meningkatkan Keuntungan Pada PT Victory International Futures Malang Cabang 

Letjend Sutoyo”. Oleh Jordi Angka (2014). Penelitian ini membahas tentang strategi 

dalam memanajemen dana pada perusahaan berjangka khususnya terhadap PT 

Victory International Futures cabang Malang.  

Penelitian yang dilakukan Jordi angka adalah Metode analisis teknikal 

yang merupakan prinsip didasarkan kilas balik atas kronologi kejadian harga 

dan volume dipakai antara lain ; market price discounts everything, suatu pasar 

dikatakan semakin efisien jika semua informasi semakin cepat diserap oleh 

pasar dan tidak ada halangan bagi semua pelaku pasar untuk mengakses 

informasi tersebut. Price moves in trend, setiap penggunaan analisis percaya 

bahwa semua informasi tercermin pada harga pasar, maka trend tersebut  

menunjukkan sikap para pelaku pasar atau investor atas suatu harga. History 

repeats itself, untuk memprediksi data atau harga pasar dimasa mendatang. Hal 

ini diyakini oleh para penganalisis teknikal mengingat adanya faktor psikologis 

para pelaku pasar secara umum. 
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Teknik dan strategi dalam memanajemen dana pada tranksaksi 

perdagangan berjangka. Dengan menggunakan strategi money management 

membuat trader tetap eksis karena dengan strategi tersebut trader dapat 

mempertahankan dana yang dikelolanya. Pada PT Victory International 

Futures, trader lebih banyak mengandalkan analisis fundamental dan analisis 

teknikal, namun masih mengabaikan strategi money management. Beberapa 

tahapan dalam Strategi money management adalah ; menentukan dana yang 

diresikokan dalam artian nasabah harus merelokasikan dana sendiri untuk 

bertranksaksi dalam perdagangan berjangka, kedua menentukan modal yang 

digunakan dalam tranksaksi karena penentuan modal ini juga bisa menjadi 

acuan untuk hasil keuntungan yang didapatkan, tahap ketiga tempatkan resiko 

dengan aman seperti apabila hasil tranksaksi mengalami kerugian, trader atau 

nasabah harus menyetop tranksaksi agar kerugian yang didapatkan tidak 

semakin banyak.  

Penulis menemukan banyak nasabah dan trader mengalami kehabisan dana 

trading yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan money management. 

Penyebab ketidak tahuan tentang inilah membuat nasabah PT Victory 

International Futures terus mengalami kerugian saat melakukan trading 

sehingga dana yang dimiliki habis. Money management mempengaruhi analisa 

dalam mengontrol modal yang dimiliki dan sebagai konsep pertahanan bagi 

para trader. 

Perbedaan penelitian yang pertama adalah membahas masalah analisis 

fundamental dan analisis teknikal dalam memanajemen dana pada perdagangan 
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berjangka, yang mana analisis tersebut masih belum sepenuhnya membantu 

dalam meminimalisir kerugian dan mempertahankan keuntungan secara 

konsisten.  

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Pengertian Valuta Asing 

Valuta asing atau yang disebut juga Valas dapat diartikan sebagai mata 

uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di 

negara lain. Valuta asing merupakan tempat bertemunya penawaran dan 

permintaan mata uang asing. Semakin pesatnya teknologi kini membuat pasar 

setiap negara langsung terhubung dengan pasar negara lain sehingga hampir 

tidak ada batasan lagi untuk melakukan tranksaksi valuta asing. 

Dalam 70 dekade terakhir, valuta asing mengalami peningkatan secara 

pesat yang diantara penyebabnya adalah : 

1. Pergerakan nilai tukar valuta asing yang secara signifikan sehingga 

menarik perhatian beberapa masyarakat untuk masuk didalam pasar 

valuta asing tersebut 

2. Perusahaan yang awalnya hanya membayar kewajiban valas, mulai 

tertarik untuk mencoba peruntungan di pasar valuta asing dan akhirnya 

berkembang untuk meminimalisir resiko. 

3. Dengan meningkatnya teknologi , semakin memudahkan para pelaku 

pasar valuta asing untuk berkomunikasi sehingga tranksaksi mudah 

untuk dilakukan. 
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2. Pelaku Pasar Valuta Asing  

Dalam pasar valuta asing terdapat beberapa beberapa pelaku yang 

memerankan kepentingannya masing – masing, diantaranya : 

1. Perusahaan  

Perusahaan yang melakukan ekspor dan impor membutuhkan 

tranksaksi berupa valuta asing untuk memenuhi kewajiban dalam 

pembayarannya. 

2. Perorangan  

Perorangan dapat melakukan tranksaksi valuta asing untuk pribadi 

seperti pengiriman mata uang dari suatu negara ke negara lain. Maka 

perorangan tersebut harus membeli mata uang asing atau 

mengkonversikan mata uang tersebut terlebih dahulu. 

3. Bank umum 

Bank yang melakukan tranksaksi jual – beli valuta asing atas dasar 

keperluan nasabah. Bank akan memperoleh keuntungan dari perubahan 

harga valuta asing yang ditranksaksikan. 

4. Broker  

Perusahaan jasa atau perorangan yang bertugas sebagai perantara 

tranksaksi valas. Mereka akan membantu pembeli mencari penjual atau 

sebaliknya. 

5. Pemerintah melakukan tranksaksi valuta asing untuk membayar hutang 

negara yang mengharuskan menukar valuta. 
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6. Bank sentral  

Bank sentral merupakan lembaga independen yang bertugas untuk 

menstabilkan perekonomian. Salah satunya dengan memanfaatkan 

pasar valuta asing untuk membelanjakan atau memperolehnya agar 

dapat menstabilkan nilai tukar mata uang dengan negara lain. 

3. Pengertian Perdagangan Berjangka  

Perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

jual beli komoditi yang dilakukan berdasarkan kontrak berjangka. 

Perdagangan berjangka hanya bisa dilakukan di pasar yang terorganisasi 

seperti bursa berjangka. Bursa berjangka adalah tempat yang terdapat 

peraturan kebijakan antara penjual dan pembeli untuk bertemu melakukan 

tranksaksi dan kontrak berjangka. 

Perdagangan berjangka diatur dalam undang – undang (UU) karena 

sifatnya kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak dalam 

pelaksanaannya. Dengan adanya perangkat hukum, masyarakat mempunyai 

kepastian hukum yang terlindungi dari praktek perdagangan yang 

merugikan. 

UU yang mengatur perdagangan berjangka di Indonesia adalah UU 

No. 32 Tahun 1997, mencakup ketentuan mengenai hal – hal yang bersifat 

umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, 

pembukuan/pelaporan dan penerapan hukum. Dalam bab VII UU tersebut 

diatur pelaksanaan perdagangan berjangka yang antara lain membahas 

pedoman perilaku pialang berjangka.  
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Lembaga lembaga yang menaungi perdagangan berjangka adalah 

lembaga pengawas, lembaga penyelenggara dan lembaga pelaku. Lembaga 

pengawas ; investor yang ingin berinvestasi pada perdagangan berjangka 

tidak perlu khawatir karena peran badan pengawas yang dibentuk oleh 

pemerintah, yaitu Bappebti sebagai pengawas perdagangan berjangka. 

Untuk mencapai tujuannya sebagai badan pengawas, bappebti diberikan 

kewenangan yang sangat luas. Pada dasarnya kewenangan itu diarahkan 

untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan dan 

perlindungan bagi nasabah atau masyarakat. 

4. Lembaga Penyelenggara 

1. Bursa Berjangka 

Bursa berjangka adalah organisasi berdasarkan keanggotaan dan 

berfungsi menyediakan fasilitas. Fasilitas berguna untuk 

menyelenggarakan kegiatan kontrak berjangka yang diawasi sesuai UU 

dan peraturan perdagangan berjangka yang berlaku. 

2. Lembaga Kliring Berjangka 

Lembaga kliring berjangka merupakan lembaga pelengkap bursa 

berjangka yang harus ada di perdagangan berjangka. Lembaga kliring 

berfungsi menyelesaikan dan menjamin kinerja semua tranksaksi yang 

dilakukan di bursa berjangka dan telah didaftarkan. Untuk menjamin 

terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaiantranksaksi secara 

lancar, lembaga kliring diberi kewenangan membuat tata tertib sendiri, 

termasuk pelaporan, pemantauan dan pemeriksaan terhadap anggotanya. 
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5. Margin 

Dalam UU No. 32/ 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, 

margin didefinisikan sebagai jumlah uang atau surat berharga yang harus 

ditempatkan nasabah pada pialang, pialang kepada anggota kliring, atau 

anggota kliring terhadap lembaga kliring, untuk menjamin pelaksanaan 

tranksaksi kontrak berjangka. Margin disetorkan untuk setiap amanat 

nasabah yang ditempatkan pada pialang berjangka. Hal itu bertujuan 

sebagai jaminan pelaksanaan tranksaksi kontrak berjangka yang dibuat 

berdasarkan amanat tadi.  

Jenis jenis margin : 

1. Initial margin (original margin) atau yang disebut margin awal, yaitu 

sejumlah uang yang disetor oleh investor pada saat pembukaan akun. 

Jumlahnya sesuai kesepakatan awal yang dibuat antara investor dan 

pialang berjangka. Biasanya dinyatakan persentase dari nilai kontrak. 

2. Varation margin atau margin sela, yaitu tambahan margin yang disetor 

karena besaran margin selanjutnya telah berada dibawah besaran 

margin awal, sebagai akibat pergerakan harga yang berlawann dengan 

yang diperkirakan semula. 

3. Maintenance margin atau yang disebut margin minimum, adalah 

besaran nilai yang harus dijaga oleh investor. Umumnya margin 

minimum ditetapkan sekitar 75-80% dari margin awal. 

4. Margin call sedikit mirip dengan margin sela, yaitu jumlah dana yang 

harus disetor kembali oleh investor. Tetapi dalam margin call setoran 
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dana harus dilakukan jika dana outstanding sudah berada dibawah 

maintenance margin, bukan initial margin. Jika investor sudah berada 

dikondisi tersebut, maka investor harus menambah dananya sampai 

tingkat initial margin. Jika hal itu tidak dilakukan maka posisinya akan 

ditutup oleh perusahaan pialang. 

6. Pengertian Money Management 

Money management adalah kemampuan mengatur modal pada saat 

bertranksaksi pada suatu saham. Money management merupakan konsep 

pertahanan bagi para trader yang membuat trader tetap eksis dalam 

trading, tanpa mendapatkan tekanan kerugian yang berlebihan dan 

mempertahankan profit secara konsisten.(Lucius, 2005).  

7. Jenis - jenis Grafik 

1. Grafik Batang (Bar Chart) 

Digambarkan dengan 1 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Garis 

vertikal menjelaskan harga pada saat tertentu seperti pada harian, 

mingguan, dan bulanan. 2 garis horizontal menjelaskan pembukaan 

harga pada sebelah kiri dan penutupan harga pada sebelah kanan. Ujung 

puncak dari chart tersebut menunjukkan harga tertinggi pada saat itu. 

Dan ujung bawah menunjukkan harga terendah. 
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Sumber : Aplikasi Metatrader 5 

Gambar 1 Grafik Batang (Bar Chart) 

2. Line Chart  

Grafik ini menggambarkan harga penutupan saja. Harga 

pembukaan, tertinggi, dan terendah pada saat tersebut diabaikan. 

Bentuk garis menghubungkan semua harga penutupan pada periode 

tertentu. 

 
Sumber : Aplikasi Metatrader 5 

Gambar 2 Line Chart 
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3. Candlesticks  

Bentuk grafik ini mirip dengan bentuk lilin. Berbentuk persegi 

panjang vertikal sebagai real body (badan utama) dan digambarkan 

dengan 2 garis atas atau bawah untuk menunjukkan harga tertinggi dan 

terendah pada saat itu. 

 
Sumber : Aplikasi Metatrader 5 

Gambar 3 Candlesticks 

Jika harga mengalami kenaikan, maka balok akan terlihat berwarna 

transparan atau putih. Jika harga sedang mengalami penurunan, maka 

balok akan terlihat berwarna gelap atau hitam.maka dari itu tren yang 

sedang naik dinamai bullish, dan tren yang mengalami penurunan 

dinamai bearish. Garis vertikal tidak akan terlihat jika harga tertinggi 

dan harga terendah sama. 

8. Stop Loss 

Stop loss adalah batasan harga terendah untuk membatasi kerugian. 

Saat grafik harga menyentuh pengaturan batasan harga ini, maka sistem 

akan otomatis menutup posisi tersebut.  
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Sumber : Aplikasi Meta Trader 

Gambar 4 Gambar tampilan Stop Loss 

 

 

 

 


