
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Investasi adalah komitmen menempatkan atau menanamkan sejumlah dana 

terhadap aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan 

datang. Terdapat banyak jenis investasi yang dapat dijadikan pilihan salah satunya 

di pasar valuta asing atau valas. 

Dalam kurun waktu yang cukup lama, transaksi Valuta Asing (Valas) atau 

yang biasa dikenal dengan Foreign exchange (Forex) dipandang sebagai suatu 

bisnis yang beresiko dan memerlukan modal yang besar. Pandangan tersebut 

akhirnya berubah hingga terjadinya perubahan teknologi yang memungkinkan 

investor-investor skala menengah dan kecil menikmati Pasar Valuta Asing. 

Pasar valuta asing atau valas sebagaimana pasar pada umumnya yang 

membedakannya dengan pasar yang lain adalah pada objek yang diperjual-

belikan. Pasar valuta asing atau valas adalah suatu jenis transaksi atau 

perdagangan yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang 

negara lainnya melalui hubungan jaringan elektronik. Pasar global valuta asing 

(valas) dapat dilakukan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. Transaksi 

pasar valuta asing dilakukan untuk mendapatkan untung jangka pendek dari 

selisih kurs. Memiliki likuiditas dan waktu transaksi yang fleksibel membuat 

pasar valuta asing memiliki daya tariknya tersendiri terhadap para pelaku pasar.  
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Valas dalam transaksinya dipasangkan dengan pasangan-pasangan tertentu 

(pairs) misalnya, Euro/US Dollar (EUR/USD), US Dollar/ Japanese Yen 

(USD/JPY), atau Bristish Pound Sterling/US Dollar (GBP/USD). Dalam hal 

volume perdagangan, menurut Bank for International Settlement rata-rata 

perputaran pasar valuta asing dunia per hari diestimasikan berniai $3,2 trilliun dan 

Salah satu mata uang yang paling aktif diperdagangkan adalah GBP/USD. 

GBP/USD memiliki volatilitas yang cukup tinggi. 

Pada pasar valuta asing memiliki pergerakan harga yang cepat berubah 

sehingga trader memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Para 

trader menggunakan analisis teknikal untuk mengetahui pola pergerakan harga. 

Untuk analisis teknikal diperlukan alat analisis yang disebut indikator. Dalam 

analisis teknikal terdapat berbagai macam indikator diantaranya yang sangat 

popular adalah Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence 

Divergence (MACD), Stochastic Oscillator dan sebagainya. Indikator-indikator 

tersebut akan memudahkan trader dalam membaca situasi yang sedang terjadi di 

pasar sehingga dapat mengurangi resiko yang ada.  

Stochastic Oscillator adalah indikator yang digunakan untuk kejenuhan 

pasar. Indikator Stochastic Oscillator digunakan sejak tahun 1950, tentu saja telah 

teruji keakuratnnya karena telah digunakan selama lebih dari 60 tahun lamanya. 

Stochastic Oscillator sensitive terhadap pergerakan sinyal jenuh beli dan jual dan 

mudah digunakan. Sangatlah penting untuk seorang trader mengetahui tingkat 

kejenuhan pasar agar mengetahui kapan momentum yang tepat untuk Entry.  
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B. Rumusan Masalah  

Dari pemaparan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis teknikal menggunakan indikator Stochastic Oscillator 

? 

2. Bagaimana hasil analisis teknikal menggunakan indikator Stochastic 

Oscillator pada data perdagangan valuta asing Poundsterling terhadap 

Dollar Amerika (GBP/USD) ? 

C. Batasan Masalah  

Berdasrkan uraian topik diatas, agar penulis tidak membahas 

terlalu melebar dari topik pembahasan, maka penulis perlu membatasi 

masalah yaitu Analisis Teknikal pada Transaksi Valuta Asing 

Poundsterling terhadap US Dollar (GBP/USD) dengan Indikator 

Stochastic Oscillator pada PT. Victory International Futures Kantor 

Cabang Malang pada bulan Agustus 2019. 

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan  

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Menjelaskan analisis teknikal menggunakan indikator Stochastic 

Oscillator  

b. Untuk mendeskripsikan hasil analisis data perdagangan demo 

simulasi valuta asing Poundsterling terhadap Dollar Amerika 

dengan menggunakan indikator Stochastic Oscillator   
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2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi penulis 

Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh agar bias digunakan di 

dunia kerja terutama yang berhubungan dengan dunia keuangan 

dan perbankan, khususnya transaksi di Pasar Valuta Asing atau 

Valas.  

a. Bagi investor  

Dapat memberikan informasi kepada investor atau calon investor 

yang ingin trading pada pasar valuta asing dan memberikan 

informasi lebih mendalam mengenai indikator Stochastic Oscillator 

baik kepada investor maupun calon investor.  

b. Bagi mahasiswa dan pembaca lainnya 

Merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi, khususnya 

bagi mahasiswa jurusan D3 Keuangan dan Perbankan yang sedang 

menyusun tugas akhir dengan permasalahan yang sama 
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