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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSKATA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Jurnal Penelitian yang diteliti oleh Nurvianti (2015) dimana 

“peneliti membahas mengenai perananan perusahaan pialang berjangka dan 

pandangan hukum Islam dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi”. 

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Forex (2019), Money 

Management adalah peraturan pribadi yang dibuat untuk meningkatkan 

nilai probabilitas atau peluang profit lebih besar secara konsisten dalam 

jangka waktu tertentu.(Wahyu, 2019 ) 

Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Saham Indonesia (2019), 

Money Management adalah kemampuan untuk mengatur modal pada saat 

melakukan pembelian pada suatu saham. Money management adalah salah 

satu bagian dari manajemen resiko dalam trading saham. 

Hasil penelitan yang dilakukan oleh Zulyanie (2010) wakil pialang 

memiliki peran penting bagi calon nasabah dan yang sudah menjadi nasabah 

tempat ia bernaung. Wakil pialang melakukan kegiatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas 

Perdangan Berjangka Komoditi (BAPPETI). 
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B. Teori Dan Tinjauan Pustaka 

1. Pasar Valuta Asing 

Definisi mata uang asing, atau yang biasa disebut valuta asing atau 

dikenal sebagai valuta asing (valuta asing) dalam bahasa asing, adalah 

mata uang yang dikeluarkan sebagai mata uang legal di negara lain. 

Proses pembelian dan penjualan mata uang di pasar valuta asing 

memiliki peran utama yang ada di seluruh dunia dan dilakukan 24 jam 

sehari. Dengan pergerakan pasar valuta asing mulai dari 05.00-14.00 di 

Selandia Baru dan Australia, rotasi bergerak ke barat menuju pasar Asia 

yang berlangsung pada pukul 07.00-16.00 WIB. Berikutnya adalah 

pasar Eropa untuk 13.00-22.00 WIB, dan pasar AS terakhir untuk 20.30-

10.30 WIB. Setelah pasar AS selesai, siklus kembali ke pasar Selandia 

Baru dan Australia. Alasan untuk pertumbuhan cepat pasar valuta asing 

adalah sebagai berikut: 

a. Pergerakan nilai valas mengalami pergerakan signifikan, karenanya 

sangat menarik bagi kelompok tertentu yang terlibat dalam pasar Valas. 

b. Meningkatnya persaingan bisnis mendorong perusahaan untuk 

menemukan sumber daya baru yang lebih murah dan menyebar ke 

seluruh dunia, menciptakan permintaan untuk mata uang di negara-

negara tertentu. 
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c. Komunikasi yang berkembang pesat melalui telepon, fax, dan Internet 

berarti memudahkan peserta pasar untuk berkomunikasi dan membuat 

transaksi terasa lebih mudah. 

d. Keuntungan yang diperoleh di pasar valuta asing cenderung besar, dan 

keinginan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapat untung dari 

pergerakan valuta asing juga meningkat. 

Tempat di mana permintaan dan penawaran valuta asing bertemu 

disebut pasar valuta asing. Valas (Valuta Asing) adalah semua kegiatan 

bisnis internasional yang memerlukan transfer uang dari satu negara ke 

negara lain. Misalnya, suatu perusahaan multinasional Amerika Serikat 

yang mendirikan pabrik di Inggris, pada akhir tahun buku selalu ingin 

mentransfer laba yang diperoleh dari usahanya di inggris (dalam bentuk 

Poundsterling) ke kantor pusatnya di AS (dalam bentuk USD) maka 

untuk mengkonversikan mata uang Poundsterling Inggris ke dalam US 

Dolar diperlukan adanya pasar valas. (Kuncoro, 2000). 

Di sisi lain, menurut Hady (2006), Valuta Asing (Valas) dapat 

diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lain yang 

digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi keuangan dan 

ekonomi internasional, dan mencatat nilai tukar resmi di bank sentral.  

Dari pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa pasar valuta 

asing adalah pasar di mana transaksi mata uang dilakukan baik secara 

internasional maupun domestik. Pasar valas ada di semua negara, 

memiliki fasilitas telekomunikasi yang ada, dan semua negara yang 
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terlibat di banyak negara di seluruh dunia memiliki akses ke praktik, 

sehingga perdagangan hampir tidak berhenti. 

2. Pelaku Pasar Valuta Asing 

Pelaku-pelaku utama dalam pasar valas menurut Handaru (2002) adalah:  

a. Bank dan nonbank yang bertindak sebagai dealer, beroperasi baik di 

pasar antara bank maupun di pasar klien. Mereka memperoleh 

keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Adanya 

persaingan antara 10 dealer membuat selisih harga menjadi semakin 

kecil sehingga bisa meningkatkan efesiensi pasar valuta asing.  

b. Individu dan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan dan 

investasi individu dan perusahaan memanfatkan pasar valuta asing 

untuk memperlancar pelaksanaan transaksi perdagangan dan investasi. 

Partisipan yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah importir 

dan eksportir, investor yang memiliki portofolio internasional, 

perusahaan multinasional dan para wisatawan asing. Beberapa 

partisipan juga menggunakan pasar valuta asing untuk membatasi resiko 

valuta asing. 

c. Tidak seperti spekulan dan pedagang arbitrator, spekulan dan arbitrator 

tidak diwajibkan untuk bertindak atas kebijakan mereka sendiri dan 

melayani pelanggan atau menjamin kelangsungan pasar. Jika dealer 

secara tidak sengaja untung dari selisih antara harga jual dan harga beli 

valuta asing, dan dari perubahan harga umum, spekulan hanya 

mengharapkan untung dari perubahan tingkat harga umum. Arbitrator, 
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di sisi lain, menghasilkan keuntungan dengan menggunakan perbedaan 

harga di pasar yang berbeda. 

d. Bank Sentral Bank Sentral menggunakan pasar valuta asing untuk 

memperoleh atau menggunakan cadangan mata uang asing untuk 

mempengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang lokal. Oleh karena itu, 

motivasi bank sentral untuk bermain di pasar valuta asing bukan untuk 

mendapatkan keuntungan, tetapi untuk menjaga stabilitas nilai tukar 

mata uang domestik, yang memiliki dampak positif pada perekonomian 

nasional. Oleh karena itu, tindakan bank sentral terutama ditentukan 

oleh kebijakan ekonomi makro nasional. 

e. Broker valas bertindak sebagai perantara yang menghubungkan 

penawaran dan permintaan mata uang tertentu. Broker forex bertindak 

atas nama klien. Untuk layanan mereka, mereka menerima komisi 

sebagai pencapaian balasan. Untuk menjalankan fungsinya dengan 

benar, perusahaan pialang memiliki akses langsung ke dealer dan bank 

di seluruh dunia. 

3. Jenis-jenis Transaksi Valas 

Menurut Handaru (2002), jenis-jenis transaksi valuta asing di bagi 

menjadit tiga yaitu : 

a. Transaksi spot (tunai)  

Transaksi spot didasarkan pada nilai tukar pada saat 

transaksi. Transaksi spot antara bank dan pelanggan (pasar 

eceran) dapat diselesaikan secara bersamaan. Di sisi lain, 
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transaksi spot antar bank biasanya dilakukan dua hari kerja 

setelah kontrak ditandatangani. 

b. Transaksi forward (tunggak)  

Transaksi berjangka dilakukan dengan menentukan kapan 

pembayaran dan pengiriman mata uang asing akan dilaksanakan 

di masa depan. Nilai tukar ditentukan saat kontrak disepakati. 

Transaksi forward (tunggakan) biasanya menggunakan nilai 

tukar forward dengan periode 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan. Kerangka 

waktu menunjukkan kapan transaksi transfer harus diselesaikan 

segera. 

c. Transaksi swap (barter)  

Transaksi swap adalah pembelian dan penjualan mata uang 

asing secara simultan. Transaksi swap terjadi terutama di pasar 

antar bank, dan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda. 

Tanggal penyelesaian transaksi disebut tanggal nilai. Pembelian 

dan penjualan terjadi di bank yang sama. Tipe transaksi yang 

umun dilakukan adalah membeli mata uang asing di pasar spot 

dan pada waktu yang sama menjualnya di pasar forward. 
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4. Kelebihan dan kelemahan Valas dengan Investasi lain 

a. Kelebihan Valuta Asing  

Berikut adalah kelebihan yang di tawarkan oleh Forex yang tidak 

dapat ditawarkan investasi lain.  

1) Tidak seperti perdagangan pasar modal, pasar valuta asing 

beroperasi 24 jam sehari, 5 hari seminggu. Jadwal pasar valas 

berdasarkan waktu setempat New York: 

a) Pasar Valas New York akan dibuka pukul 8:00 

b) Pasar valuta asing Jepang akan dibuka pada pukul 19:00 

c) Singapura dan Hong Kong buka pada pukul 21:00 

d) Pasar Eropa akan dibuka pukul 02.00 dan pasar London akan 

buka satu jam kemudian. 

e)  Pasar valuta asing Australia dimulai pada pukul 18:00. 

2) Likuiditas  

Jumlah broker / dealer di pasar forex akan membuat pasar 

forex sangat lancar, membuat harga lebih stabil dan realistis, dan 

memungkinkan pedagang untuk membuka atau menutup posisi 

dengan harga pasar. 

3) Biaya Transaksi Rendah  

Tidak ada biaya transaksi di pasar Forex online, tetapi 

dikenakan berbagai biaya, salah satunya adalah biaya penarikan 

dana dari akun Forex. 
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4) Keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga  

Pedagang dapat mengambil keuntungan dari kenaikan harga. 

Ini adalah perbedaan antara harga jual (offer/ask) dan harga 

jual/harga penutupan (bid) dari pesanan pembelian. Pesanan 

penjualan, di sisi lain, mendapat manfaat dari selisih antara harga 

jual (bid) dan harga beli/tutup (ask/offer). 

5) Two ways opportunities  

Menghasilkan laba dua arah ketika pasar naik atau turun. 

Jadi pedagang dapat memutuskan untuk menjual ketika pasar naik, 

dan sebaliknya. 

b. Kelemahan Valuta Asing  

Selain terdapat keuntungan, perdagangan valas ini juga mengandung 

beberapa resiko sebagai berikut:  

1) Resiko kurs pertukaran (exchange rate risk)  

Risiko ini timbul sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar 

(valuta asing). 

2) Resiko Negara asal  

Risiko ini timbul dari pengaruh campur tangan pemerintah 

dari negara asal di mana mata uang tersebut diperdagangkan di pasar 

valuta asing. Misalnya, kenaikan suku bunga, penerbitan obligasi 

pemerintah, dan intervensi pemerintah di bank sentral negara 

melalui pembelian valuta asing berskala besar. 
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5. Money management 

a. Definisi Money Management  

Menurut Lucius (2005), Money Management adalah konsep 

pedagang untuk bertahan hidup atau bertahan, secara sadar atau konsep 

ini tanpa pedagang mendapatkan kehilangan tekanan yang berlebihan 

atau mempertahankan keuntungan secara konsisten. Salah satu sistem 

yang dapat terus ada dalam perdagangan forex. Untuk melakukan 

transaksi di pasar Forex menggunakan Money Management sebagai 

berikut: 

1) Tentukan jumlah dana investasi yang akan digunakan dengan 

tidak menggunakan banyak dana yang mengganggu kebutuhan 

lain, seperti dana kesehatan dan pendidikan. 

2) Tentukan berapa modal (margin) yang akan di gunakan pada 

setiap trading. 

3) Tentukan berapa batasan resiko setiap trading, secara umum 

batas resiko yang dapat ditoleransi adalah 10%-30%.  

4) Tentukan jumlah posisi perdagangan yang akan dilakukan 

pedagang secara bersamaan. Jalankan beberapa posisi 

perdagangan secara bersamaan dengan membatasi perdagangan 

berlebihan yang dapat menyebabkan kerugian. Misalnya 

membatasi hanya trading 3 posisi dalam waktu bersamaan. 

Dengan begini menggunakan 30% dari dana untuk trading 

dengan resiko sebesar 6% dari total dana. Akan lebih baik 
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melakukan trading lagi hanya setelah satu atau dua posisi sudah 

closed. 

5) Tentukan berapa persen kekalahan yang akan ditanggung dalam 

sehari transaksi. Jika terjadi loss lebih dari 20 % total dana dalam 

sehari, maka berhentilah trading pada hari tersebut. Hal ini 

diperlukan untuk para trader bisa berpikir jernih di hari 

berikutnya dalam pengambilan keputasan trading. 

b. Strategi Money Management Trading. 

Strategi Money Management adalah cara untuk menjembatani risiko 

berlebih. Metode pengelolaan uang yang digunakan oleh investor 

meliputi: 

1) Equal Unit  

Metode Equal Unit membagi modal dalam transaksi yang 

bertujuan untuk secara signifikan mengurangi semua kerugian dan 

kerugian modal. 

2) Persen Unit  

Cara untuk menyimpan semua jenis transaksi adalah dengan 

menghitung beberapa persen dari dana yang digunakan di pasar 

forex. Perhitungan persentase tidak dibatasi dan semuanya 

tergantung pada masing-masing pedagang. 

c. Fungsi Money Management  

Fungsi Money Management dalam melakukan transaksi adalah 

sebagai berikut: 
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1) Penentuan besaran kerugian. 

2) Menentukan jumlah maksimum transaksi modal yang dapat 

dilakukan. 

3) Pertimbangan diambil untuk mengambil risiko banyak 

kerugian. 

4) Kontrol emosi trader dan investor. 

6. Analisis Teknikal 

Analisis teknikal adalah metode untuk memprediksi pergerakan 

harga dan tren pasar atau sekuritas di masa depan dengan mempelajari 

grafik dari aksi pasar dimasa lalu dengan mempertimbangkan harga 

pasar instrument dan minat atas instrument tersebut. Cahyono (2001). 

Di sisi lain, menurut Budi (2008), analisis teknis didasarkan pada kilas 

balik berdasarkan rangkaian waktu peristiwa terkait dengan harga dan 

volume transaksi masa lalu, dengan fokus pada arah tren harga, Ini 

adalah prinsip yang mengandaikan suatu pola yang dapat diselaraskan.  

Dari pendapat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa analisis 

teknis adalah pengamatan terhadap fluktuasi harga yang terjadi setiap 

detik setiap hari untuk periode tertentu yang ditampilkan dalam bentuk 

grafik. 
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a. Metode Dasar Analisis Teknikal  

Menurut Sulistiawan dan Liliana (2007), ada tiga asumsi dasar yang 

digunakan dalam analisis teknis. 

1) Market price discounts everything  

Pengguna analisis ini percaya bahwa setiap peristiwa memiliki 

dampak signifikan pada harga. Suatu peristiwa atau peristiwa yang 

tercermin dalam harga instan terjadi. Pasar dikatakan lebih efisien jika 

semua informasi diserap ke dalam pasar lebih cepat dan semua pelaku 

pasar tidak memiliki hambatan untuk mengakses informasi ini dalam 

analisis ini 

2) Price moves in trend  

Prinsip dasar dalam penggunaan analisis teknis adalah untuk tidak 

pernah membuat keputusan transaksi yang bertentangan dengan 

pergerakan harga yang sedang berlangsung. Tren ini menunjukkan sikap 

trader dan investor terhadap harga pasar, karena semua informasi akan 

tercermin dalam harga pasar menggunakan analisis ini. Pertama-tama 

pahami tren yang ada dan gunakan fluktuasi harga pasar untuk 

meningkatkan laba atas investasi sesuai kemana tren ini bergerak. 

3) History repeats itself  

Investor/trader dapat menggunakan data historis untuk memprediksi 

harga pasar di masa depan. Hal ini diyakini oleh para pengguna analisis 

teknis karena faktor psikologis para pelaku pasar umumnya konstan. 
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Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa lalu memiliki 

efek yang sama pada peristiwa saat ini. 

7. Analisis fundamental 

Analisis fundamental adalah praktik umum bahwa banyak pelaku 

pasar dan investor memperhitungkan faktor ekonomi nasional, 

keselamatan dan kondisi politik yang memengaruhi penawaran dan 

permintaan yang juga memengaruhi fluktuasi harga valuta asing. Salah 

satu analisisnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis dasar 

adalah sebagai berikut. 

1) Faktor politik  

Situasi politik suatu negara dapat digunakan sebagai referensi atau 

indikator dalam memprediksi pergerakan pasar. Dengan mengetahui 

keamanan dan situasi politik negara-negara maju di mana mata uangnya 

cenderung mendominasi perdagangan dunia, misalnya mata uang dunia, 

terutama Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. 

2) Faktor Ekonomi  

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan 

memiliki bagian penting dari keseluruhan faktor dasar itu sendiri. Faktor 

ekonomi mencakup semua elemen penting fundamental, terutama dari 

sektor ekonomi. Seperti:  

a) Tingkat pengangguran  

b) Product price index   

c) Non farm payroll   
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d) Gross domestic product  

e) Trade balance  

f) Invisible trade  

g) Industrial production   

h) Current account  

i) Factory orders   

j) Capital Account  

k) Personal Income   

l) Balance of payment   

3) Faktor keuangan   

Posisi keuangan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan 

moneter dan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, ketika 

menetapkan suku bunga, suku bunga nasional adalah tolok ukur dari nilai 

tukar mata uang nasional. 

4) Faktor eksternal  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan pasar domestik 

negara/kawasan. Perubahan dalam situasi ekonomi suatu negara/kawasan 

dapat memiliki efek yang berbeda pada negara lain. Ini karena perubahan 

pergantian modal arus kas dan transfer portofolio dilakukan oleh investor. 
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8. Konsep Dasar dan Aspek Pajak  

Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Analisa 

mengenai ketentuan perpajakan atas penghasilan yang didapat dari transaksi 

instrumen derivatif sebagai berikut :  

1) Penghasilan Usaha Defenisi penghasilan usaha tidak dijelaskan 

dalam undang-undang pajak penghasilan. Pembedaan antara 

penghasilan usaha dan penghasilan lainnya sangat penting dan 

dibutuhkan untuk menentukan jenis penghasilan sesuai dengan 

penerapan undang-undang domestik maupun tax-treaty yang 

bersangkutan. Apabila di dalam penghasilan usaha termasuk 

penghasilan yang didapat dari transaksi instrumen keuangan 

derivatif, maka semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan 

transaksi instrumen keuangan derivatif diperkenankan untuk 

mengurangi penghasilan usaha. 

2) Bunga Defenisi mengenai “premium” yang dapat dikatagorikan 

sebagai bunga harus diberi defenisi dan penjelasan yang lebih rinci 

sehingga terdapat kejelasan dalam perlakuan pajak atas premium 

yang tidak dapat digolongkan sebagai bunga. 

3) Keuntungan Penjualan/Pengalihan Harta (Capital Gain) Penjelasan 

pasal (4) ayat 1 huruf d Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat 

digunakan untuk penerapan tarif pajak yang berbeda atau untuk 

pengecekan apabila ada dugaan tax avoidance yang dilakukan oleh 

wajib pajak.  
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9. Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Bursa 

Komoditi Berjangka (Silalahi, 2011) 

1) Konsep Perdagangan  

Transaksi derivatif diperlakukan sebagai transaksi dagang 

biasa, laba dikenakan pajak penghasilan dan kerugian dapat 

dikompensasikan baik secara vertikal maupun horizontal. Biaya-

biaya yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan transaksi 

derivatif dapat di perhitungkan sebagai pengurang pendapatan.  

2) Konsep Zero Sum-Game  

Dengan konsep ini laba dari transaksi derivatif tidak 

dikenakan pajak penghasilan, begitu pula dengan kerugian dari 

transaksi derivatif tidak dapat dikompensasikan. Menurut konsep 

ini, negara secara makro tidak mendapat apa-apa karena wajib 

pajak yang mendapatkan laba tidak dikenakan pajak, sedangkan 

wajib pajak yangmendapatkan kerugian tidak dapat 

mengkompensasikan kerugiannya. Dengan penerapan konsep ini 

jelas para pelaku bursa dibebaskan dari kewajiban perpajakan 

khususnya pajak penghasilan, namun pengenaan pajak 

pertambahan nilai (PPN) tetap bisa dilaksanakan. 

3)  Konsep Investasi  

Dengan konsep ini suatu transaksi di bursa komoditi 

berjangka dianggap sebagai suatu investasi. Sebagai suatu 

investasi jumlah kerugian yang diakui tentunya tidak boleh 
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melebihi nilai investasinya. Pengenaan pajak penghasilan baik 

dikategorikan sebagai aktiva lancar maupun sebagai investasi 

jangka panjang akan diperhitungkan ketika investasi tersebut 

mengalamai gain atau loss saat realisasi penjualannya. Jadi tidak 

ada pengakuan keuntungan atau kerugian dari penilaian investasi 

tidak lancar (investasi jangka panjang) di akhir tahun jika terjadi 

penurunan atau kenaikan harga pasar sebagaimana yang 

diperkenankan dalam akuntansi komersial. 

4) Konsep Pengenaan Pajak Penghasilan Final (gross final 

basis/presumptive taxation). Konsep ini paling mudah diterapkan 

untuk mengatasi kesulitan mengidentifikasikan suatu transaksi 

bertujuan lindung nilai atau spekulatif. Setiap transaksi di bursa 

komoditi langsung dikenakan pajak penghasilan final. Pengenaan 

pajak penghasilan dengan pola ini terkesan yang mudah 

diterapkan. Tidak disulitkan dengan identifikasi hedging atau 

bukan dari transaksi yang ada di bursa komoditi berjangka, dan 

yang jelas semua pelaku baik individual maupun berbentuk badan 

tidak akan bisa menyembunyikan transaksi yang dilakukan di 

bursa. Namun demikian, perlu dipertimbangkan bahwa 

pengenaan pajak penghasilan final ini bisa membuat pasar tidak 

bergairah, karena semua transaksi baik yang laba maupun rugi 

dikenakan pajak. Di samping itu pula, bagi para pelaku lindung 

nilai (hedger) ketentuan ini tentunya dirasa lebih memberatkan 
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karena mereka bertransaksi bener-benar untuk mendapatkan 

komoditinya, namun dikenakan pajak penghasilan final yang 

akan menambah beban perusahaan ketika terjadi kerugian. 

Dengan tidak adanya kalkulasi deductible expense bagi para 

pelaku transaksi maka rasa keadilan bagi calon wajib pajak 

menjadi terpenuhi, juga secara akuntansi prinsip pengakuan 

pendapatan seperti ini tidak sesuai dengan matching principle, 

dan metode akrual. Bagi perusahaan yang menderita kerugian, 

pengenaan pajak penghasilan final ini akan menambah beban 

mereka, namun dalam kondisi normal kerugian ini hanya bersifat 

jangka pendek.  


