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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya investasi 

telah meningkat. Salah satu jenis investasi yang sedang popular dan diminati adalah 

investasi Perdagangan Berjangka. Secara garis besar, Perdagangan Berjangka 

adalah tempat yang memfasilitasi pedagang kontrak berjangka atas komoditas asset 

lainnya. Perdagangan Berjangka merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat 

dimanfaatkan dan dilakukan oleh kalangan dunia usaha sebagai sarana “lindung 

nilai‟ yang sangat efektif untuk menunjang kemantapan strategi managemen. 

Faktanya, perdagangan berjangka kurang dikenal dibandingkan pasar 

modal. Namun, melalui pasar berjangka ini, investor dapat melindungi harga pasar 

fisik berbagai komoditas seperti produk pertanian, perkebunan, dan produk 

pertambangan dari nilai. Lindung nilai (hedging) dilakukan terhadap risiko yang 

tidak terkendali dari faktor eksternal. Salah satu risikonya adalah pergerakan harga 

komoditas, nilai tukar, suku bunga, atau inflasi. Upaya untuk mengurangi risiko 

fluktuasi harga dapat dilakukan melalui sarana manajemen risiko yang diperoleh 

melalui instrumen perdagangan berjangka. 

Perdagangan berjangka adalah kegiatan bisnis yang kompleks yang berisiko 

dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Dengan demikian, UU No. 32/1997 

tentang Perdagangan Berjangka Komoditas didirikan sebagai dasar hukum yang 

kuat untuk memberikan kepastian hukum. Undang-undang ini bertujuan 

melindungi produsen kecil dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas. 
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Mekanisme kegiatan perdagangan berjangka adalah melakukan 

perdagangan berjangka di bursa berjangka yang dilakukan oleh pialang berjangka 

(sebagai pelanggan/pemenuhan pesanan) dan pedagang berjangka. Sebagai jaminan 

untuk transaksi, broker berjangka menarik margin dari pelanggan sebagai dana 

jaminan untuk penyelesaian transaksi. 

Seiring dengan perkembangan dunia internet yang semakin marak dan 

semakin murah, kini forex trading dapat dilakukan melalui media internet, sehingga 

kini forex trading dapat menjangkau kalangan ekonomi menengah yang tadinya 

terhalang oleh biaya instalasi peralatan. Selain itu, persyaratan margin awal yang 

dimintapun semakin rendah. Dengan demikian, muncullah istilah forex online 

trading, yaitu forex trading secara online, baik menggunakan Personal Computer 

(PC), Notebook Computer maupun Handheld Computer (PDA, Handphone).  

Saat ini banyak sekali situs-situs internet yang menawarkan pelajaran-

pelajaran gratis tentang dunia forex trading, termasuk software yang diperlukan 

untuk melakukan transaksi forex secara gratis. Bahkan situs-situs tersebut 

menyediakan server khusus untuk melakukan latihan atau percobaan yang 

didasarkan pada data-data sebenarnya (real time). Dengan demikian, seorang calon 

investor dapat melakukan latihan-latihan selama 1 bulan (dan dapat diperpanjang) 

sampai merasa yakin untuk terjun ke dalam forex online trading.  

Hal tersebut walau bagaimanapun tidak dapat mengurangi tingkat resiko 

yang harus ditanggung seorang investor di forex trading. Sesuai dengan 

karakteristik investor yang menginginkan hasil atau return dari investasi pada forex 

online trading, tentunya dibutuhkan suatu strategi yang dapat digunakan oleh 

investor dalam berinvestasi. Strategi investasi yang digunakan terbukti dapat 

meningkatkan hasil investasi pada pasar modal.  

Berbagai kemudahan yang dapat diperoleh investor, dengan 

mempertimbangkan resiko yang harus dihadapi oleh investor tersebut, yang 

menarik untuk dilakukan penelitian adalah apakah para investor pada forex online 

trading melakukan Money Managementuntuk meminimalisir tingkat resiko yang 
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dihadapi, strategi investasi apa yang dilakukan investor tersebut serta apakah forex 

online trading berpengaruh terhadap nilai tambah (value added) bagi investor 

tersebut. Investasi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi tidak terlepas dari 

karakteristik hubungan antara return dan risiko. Salah satu risiko yang sering terjadi 

di kalangan investor adalah misprice atau salah memprediksi harga. Untuk 

meminimalisir risiko-risiko tersebut investor diharapkan mampu melakukan 

analisis fundamental maupun analisis teknikal. 

PT. Victory International Futures adalah salah satu dari banyak rumah 

komisi yang bergerak dalam perdagangan valas. Seperti yang diketahui, valuta 

asing adalah transaksi mata uang antar negara. Kecepatan uang yang dihasilkan di 

pasar valuta asing lebih besar daripada kecepatan uang di jenis pasar lainnya. Nilai 

tukar mata uang asing mencerminkan volume transaksi yang bersifat cair (liquid), 

dan hanya sejumlah kecil pihak dengan modal besar yang tidak dapat mengelola 

perdagangan. Investor dan pelanggan benar-benar perlu memahami teknik 

investasi. Dengan begitu, ketika investor berinvestasi, mereka mengurangi risiko 

dan tidak tergoda oleh keuntungan semata. 

PT. Victory International Futures menerapkan manajemen resiko untuk 

memprediksi risiko yang timbul ketika melakukan transaksi di valuta asing. Dimana 

Victory International Futures menggunakan teknologi informasi Meta Trader 

(META 5) sebagai perangkat lunak standar internasional, sehingga memudahkan 

investor untuk bertransaksi. 

Dengan demikian, Perdagangan berjangka dapat dikatakan salah satu 

investasi yang baik untuk lindung nilai dengan melihat perkembangandana yang 

dapat dicairkan dengan cepat dari bisnis ini. Beberapa investor banyak yang 

menjadikan bisnis ini sebagai usaha agar mendapatkan penghasilan sesuai 

keinginan. Investor dapat mengatur untung dan rugi dengan trading saham yang 

dilakukan investor itu sendiri.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pokok permasalahan 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Prosedur pembukaan akun dan transaksi Trading Bursa 

berjangka pada PT Victory Internatinal Futures Cabang Malang?  

2. Bagaimana cara Money Management Forex pada PT Victory International 

Futures Cabang Malang untuk meminimalisir resiko?  

C. Batasan Masalah 

Dengan penilisan ini, penulis hanya akan membatasi masalah untuk 

menganalisis Money Management Forex yang diterapkan pada perusahaan PT 

Victory Internasional Futures Cabang Malang. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur investasi mulai dari pembukaan akun, 

proses trading pada PT Victory International Futures Cabang Malang.  

2. Untuk mengetahuiMoney Management Forex investasi nasabah yang 

diterapkan pada PT Victory International Futures Cabang Malang untuk 

meminimalisir resiko. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Untuk Akademis 

Manfaat yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

bertambah luas pengetahuan untuk berinvestasi dan belajar 

bagaimanacaramenganalisis Money Management pada Bursa Berjangka 

untuk meminimalisir resiko.  

2. Investor  

Manfaat yang didapat oleh Investor dalam penelitian ini adalah 

melalui hasil penelitian ini, Investor dapat memahami seberapa besar 

keuntungan dalam bisnis Bursa Berjangka PT Victory International Futures 

Cabang malang yang diharapkan dapat menjadi suatu masukan dan bahan 

pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

 


