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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu penulis diharapkan mampu melihat adanya 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian 

yang dilakukan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga diharapkan 

mampu melihat kekurangan maupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan 

penelitian yang dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Liyanto (2012) dimana peneliti membahas 

mengenai analisis teknikal untuk mendapatkan profit dalam forex trading 

online. Hasil penelitian Liyanto (2012) adalah trading secara online pada 

transaksi forex memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk ambil bagian 

dalam perdagangan valuta asing. Sehingga, memungkinkan masyarakat untuk 

mendapatkan profit dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, diperlukannya 

kemampuan analisis baik teknikal maupun fundamental agar mendapatkan 

profit dalam setiap transaksi trading online forex. Akan tetapi, trading dengan 

menggunakan analisis teknikal tidak menjamin 100% trading dapat 

menghasilkan profit dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra & Supheni (2016) dalam 

tulisannya mendeskripsikan analisis pengambilan keputusan investasi untuk 

mendapatkan profit yang konsisten dalam pasar uang online. Kemudian 
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menyimpulkan bahwa forex online trading mendapatkan semua informasi dan 

melakukan investasi dapat dilakukan di komputer yang terhubungkan dengan 

jaringan internet. Biaya investasi seperti ini jauh lebih terjangkau 

dibandingkan dengan investasi konvensional. Oleh karena itu, forex online 

trading merupakan alternatif investasi yang mudah dan terjangkau. 

Penelitian yang dilakukan oleh Roy & Hermuningsih (2016) dalam 

penelitiannya membahsan analisis teknikal menggunakan indikator Bollinger 

Band dan Relative Strength Index (RSI) untuk mengambil keputusan investasi. 

Menyimpulkan bahwa ketika harga saham berada di garis atau luar garis lower 

band dan disaat yang bersamaan indikator Relative Strength Index (RSI) 

berada pada kondisi jenuh jual (oversold) yaitu pada rentang RSI 30 kebawah 

menandakan keputusan yang tepat untuk membeli saham, sedangkan disaat 

harga saham berada pada garis atau di luar garis upper band dan disaat yang 

bersamaan indikator Relativer Strength Index (RSI) berada pada kondisi jenuh 

beli (overbought) yaitu rentang RSI 70  ke atas maka merupakan keputusan 

yang tepat untuk menjual saham. 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, maka perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang sebelumnya ialah dari segi judul Analisis Teknikal 

Pada Transaksi Mata Uang GBP/USD Dengan Indikator Stochastic Oscillator 

Pada PT. Victory International Futures Kantor Cabang Malang. Penelitian ini 

dilakukan untuk mendeskripsikan analisis teknikal pada transaksi 

Poundsterling terhadap US Dollar (GBP/USD) dengan menggunakan 

indikator Stochastic Oscillator.  
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B. Teori dan Kajian Pustaka  

1. Pasar Valuta Asing  

Menurut Madura (2000:58) pasar valas adalah pasar yang 

memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi - transaksi 

perdagangan dan keuangan internasional. Pasar valuta asing timbul 

dikarenakan adanya perkembangan yang pesat pada pasar-pasar uang 

internasional dan pasar modal internasional, namun jumlah besar ekspor 

dan impor serta investasi asing yang berjalan terus di seluruh dunia, 

sehingga menimbulkan terjadinya pertukaran-pertukaran yang dikenal 

dengan pasar valuta asing. Pasar valuta asing tidak memiliki batas pada 

suatu lokasi khusus, ia meliputi pusat-pusat keuangan dunia. Valuta Asing 

merupakan pasar internasional di mana mata uang nasional 

diperdagangkan (Judokusumo, 2007).  

a. Pelaku pasar valuta asing  

Menurut Ardiyan (2011) pelaku-pelaku yang terlibat dalam pasar 

valuta asing ini antara lain :  

1) Dealer 

Dealer biasanya berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar 

bergairah (market maker) di pasar uang. Dealer umumnya 

mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat 

persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang 

bertindak sebagai dealer adalah pihak bank, meskipun ada juga 
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beberapa dari nonbank. Mereka mendapatkan keuntungan dari 

selisih harga jual dan harga beli valuta asing. 

2) Perusahaan atau Perorangan  

Transaksi perdagangan valuta asing (valas) dapat pula dilakukan 

oleh perusahaan maupun indvidu. Pasar valuta asing digunakan 

untuk memperlancar bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah eksportir, importir, investor internasional, perusahaan 

multinasional, dan sebagainya. 

3) Spekulan dan Arbitrator  

Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri 

dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen 

serta tidak menjamin kelangsungan pasar, berbeda dari dealer. 

Spekulan juga merupakan pelaku pasar yang akan meramaikan 

transaksi di pasar uang. Para spekulan memperoleh keuntungan 

dari perubahan atau fluktuasi harga umum (capital gain). 

Sementara itu, arbitrator memperoleh keuntungan dengan 

memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar. 

4) Bank Sentral  

Fungsi bank sentral dalam pasar valuta asing umumnya adalah 

sebagai stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Bank sentral 

menggunakan pasar valuta asing untuk memperoleh atau 

membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat memengaruhi 
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stabilitas nilai tukar mata uang sehingga memiliki dampak positif  

bagi perekonomian nasional. 

5) Pialang  

Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan 

penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik, perusahaan pialang memiliki 

akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia. 

b. Fungsi Pasar Valas 

Adapun beberapa fungsi pokok pasar valuta asing dalam 

membantu lalu-lintas pembayaran internasional yaitu: 

1) Memudahkan pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari 

satu negara ke negara lain. Proses penukaran atau pemindahan 

dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya 

yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang. 

2) Dikarenakan sering terdapat transaksi internasional yang tidak 

perlu segera diselesaikan pembayaran atau penyerahan barangnya, 

maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk 

dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. 

c. Jenis-jenis Pasar Valas  

Menurut Madura, (2000) Pasar valas dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu: 

1) Pasar Spot (Pasar Tunai).  

Kurs spot adalah nilai tukar berjalan suatu valuta. Sedangkan yang 

dimaksud pasar spot ialah pasar yang memfasilitasi transaksi-
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transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta. Dimana komoditi atau 

valas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Dapat disebut 

juga actual market atau physical market. 

2) Pasar Forward.  

Kurs forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain 

pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-

bank. Kemudian yang dimaksud Pasar Forward adalah pasar yang 

memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. 

3) Pasar Currency Futures  

Pasar Currency Futures merupakan pasar yang menyediakan 

perdagangan kontrak Currency Futures. Suatu kontrak Currency 

Futures menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta 

tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian 

(settlement date) tertentu di masa depan. Sebuah MNC 

(multinational corporation) yang ingin meng-hedge hutangnya 

akan membeli kontrak Currency Futures untuk mengunci harga 

suatu valuta di masa depan. 

4) Pasar Currency Options 

Pasar Currency Options merupakan pasar yang memfasilitasi 

perdagangan kontrak currency options. Kontrak currency options 

dapat diklasifikasikan sebagai call atau put. Suatu currency call 

Options menyediakan hak untuk membeli suatu valuta tertentu 

dengan harga tertentu (yang dinamakan dengan strike price atau 
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exercise price) dalam suatu periode waktu tertentu. currency call 

options digunakan untuk meng-hedge hutang-hutang valas yang 

harus dibayarkan di masa depan. currency put options memberikan 

hak untuk menjual suatu valuta asing dengan harga tertentu dalam 

suatu periode waktu tertentu. Currency put options digunakan 

untuk meng-hedge piutang-piutang valas yang akan diterima di 

masa depan. 

d. Mekanisme Pasar Valuta Asing 

Di bursa valas ini orang dapat membeli ataupun menjual mata uang 

yang diperdagangkan. Secara obyektif adalah untuk mendapatkan profit atau 

keuntungan dari posisi transaksi yang dilakukan. Di Bursa valas dikenal 

istilah Lot dan Pip. 1 Lot nilainya adalah $1000 dan 1 pip nilainya adalah 

$10. Sedangkan nilai dolar di bursa valas berbeda dengan nilai dolar yang 

kita kenal di bank-bank. Nilai dolar di bursa valas sangat bervariasi, yaitu 

6000/8000 dan 10.000 rupiah. Transaksi di valuta asing dapat dilakukan 

dengan cara dua arah dalam mengambil keuntungannya. Seseorang dapat 

membeli dahulu (open buy), lalu ditutup dengan menjual (sell) ataupun 

sebaliknya, melakukan penjualan dahulu, lalu ditutup dengan membeli. 

Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan 

Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia 

yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 

WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 

13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 

20.30–10.30 WIB.  
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2. Analisis Teknikal  

Menurut Ong (2008), dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

analisis teknikal adalah suatu metode pengevaluasian saham, komoditas 

ataupun sekuritas lainnya dengan cara menganalisis statistik yang 

dihasilkan oleh aktivitas pasar di masa lampau guna memprediksi 

pergerakan harga saham di masa mendatang.  

a. Asumsi dalam analisis teknikal  

1) Kejadian di pasar menggambarkan segalanya (Market action 

discount everything). Reaksi pasar akan terjadi sesuai dengan 

kondisi pasar tersebut, dimana apabila tawaran jual (offer) lebih 

banyak dibandingkan tawaran beli (bid) maka harga akan bergerak 

turun. Demikian pula sebaliknya apabila tawaran jual lebih sedikit 

dibandingkan dengan tawaran beli maka harga akan bergerak naik. 

2) Harga bergerak mengikuti tren (Price move in trends) Harga saham 

akan bergerak sesuai dengan keadaan pasar, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Seandainya suatu harga saham telah 

bergerak baik naik ataupun turun maka harga saham tersebut untuk 

selanjutnya akan mengikuti pola sebelumnya sampai berita atau isu 

yang terbaru ada. 

3) Masa lalu akan terulang dengan sendirinya (History repeat itself). 

Pergerakan harga saham yang pernah terjadi umumnya akan selalu 

melekat dibenak seorang investor dan cenderung untuk menjadi 

acuan bagi seorang investor untuk mengambil keputusan investasi.  
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b. Macam-macam Analisis Teknikal  

Menurut Elder (1993) analisis teknikal dibagi menjadi dua yaitu:  

1) Classical Chart Analysis 

Tindakan pasar studi chartist, mencoba mengindentifikasi pola 

harga berulang. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan 

keuntungan dari perdagangan ketika pola timbul. Kebanyakan 

chartists bekerja dengan grafik bar menunjukkan tinggi, rendah, 

dan penutupan volume. Chartists hanya melacak perubahan harga 

dan mengabaikan waktu, volume, dan open interest dalam 

menganalisis pasar. 

2) Computerized Technical Analysis 

Computerized Technical Analysis adalah analisis pasar berdasar 

pada indikator software komputer untuk memperoleh informasi 

harga yang baik dalam membuka dan menutup pasar. 

Computerized technical Analysis lebih objektif dari classical 

charting dikarenakan pada computerized Analysis dilakukan oleh 

software computer jadi ketika indikator melihatkan informasi harga 

akan naik, maka setiap trader yang menggunakan indikator tersebut 

memperoleh informasi yang sama bahwa harga akan naik dan 

sebaliknya.  
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c. Grafik Garis Teknikal 

Menurut Susanto & Sabardi (2010) analisis teknikal meragukan 

bahwa harga saham dan kesuluruhan pasar saham bergerak secara acak 

atau random. Mereka mempercayai bahwa adanya hubungan langsung 

antara pergerakan harga saham di masa lalu dengan pergerakan harga 

saham yang akan terjadi di masa mendatang 

Menurut Norris, Gaskill dan Bell, (2010) grafik chart dibagi menjadi 

tiga:  

1) Line chart   

Line chart hanya menunjukkan harga pada penutupan pasar dan 

dapat menguntungkan karena grafik chart menunjukkan bentuk 

mulus dari price action, maka mempermudahkan  dalam 

menentukan arah trend.  Line chart merupakan tipe paling 

sederhana dari berbagai jenis chart dan dapat menjaga traders dari 

tindakan berlebihan terhadap pergerakan harga yang ekstrim pada 

jangka pendek. 

2) Bar Chart   

Bar chart menunjukkan harga pembukaan pasar, tertinggi, terendah 

dan harga penutupan dalam bentuk garis vertikal, sehingga 

menyediakan informasi lebih dari line chart. Secara tradisional, 

bar chart yang ditunjukkan dalam warna hitam dan putih, namun 

seiring berkembangnya zaman banyak juga yang menyediakan 
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penggunaan warna seperti hijau dan merah untuk menunjukkan 

gerakan keatas dan kebawah harga.  

3) Candlestick Charts   

Candlestick chart pada dasarnya memperlihatkan informasi yang 

sama dengan bar charts tetapi dengan cara yang berbeda. Body dari 

candlestick mewakili perbedaan antara pembukaan dan penutupan. 

Jika body berwarna putih atau hijau, pasar bergerak keatas dan 

pembukaan diwakili oleh tepi bawah. Jika body berwarna hitam 

atau merah, pasar bergerak ke bawah dan pembukaan diwakili oleh 

tepi atas. The shadow, yang umumnya disebut wicks merupakan 

garis diatas dan dibawah body candle stick dan menunjukan high 

dan low pada periode waktu tersebut. Adapun cara lain candlestick 

memberikan informasi tentang perilaku pasar adalah melalui 

panjang bayangan atau sumbu. Bayangan panjang adalah usaha 

yang gagal untuk memindahkan pasar ke arah itu.  

d. Indikator Analisis Teknikal 

Menurut Norris, Gaskill dan Bell (2010) indikator analisis teknikal 

adalah alat yang menggunakan serangkaian data point dan matematika 

formula yang bervariasi untuk mendefinisikan  perspektif perilaku 

pasar. Titik data primer yang digunakan adalah open, high, low dan 

harga close suatu periode individu. Meskipun apa yang kebanyakan 

analis percaya, indikator teknis tidak dirancang agar memprediksi 

pergerakan harga di masa depan sebanyak untuk menentukan 
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pergerakan harga saat ini. Setiap jenis indikator memiliki formula yang 

berbeda dan bervariasi dalam derajat kecanggihan.  

Indikator merupakan alat bantu utama yang digunakan dalam analisa 

chart. Secara garis besar ada 3 jenis indikator yaitu: 

1) Price Momentum Indicator (Oscillator) 

Jenis indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi situasi 

oversold atau overbought. Momentum indikator juga digunakan 

untuk melihat apakah suatu trend masih akan berlanjut atau 

semakin melemah. Contonya Stochastic Oscillator, Relative 

Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI)  

2) Trend Following Indicator 

Indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi awal dan akhir 

suatu tren atau kapan suatu trend akan berubah sehingga dapat 

diketahui kapan waktu terbaik untuk membuka dan menutup 

posisi. Moving Average (MA), Moving Average Convergence 

Divergence (MACD)  

3) Indikator volatilitas  

Indikator ini digunakan agar memudahkan traders melihat kekuatan 

pasar yang dilihat dari fluktuasi harga dalam satu periode waktu 

tertentu. Pasar dikatakan memiliki volatility yang tinggi jika 

pergerakan harga berlangsung naik turun secara tajam atau sangat 

fluktuatif di mana terjadi selisih harga yang besar antara harga 
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tertinggi dan terendah. Salah satu nya indikator volatilitas adalah 

Bollinger Bands.  

3. Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah salah satu analisa yang sering 

dilakukan oleh banyak pelaku pasar dengan mempertimbangkan faktor-

faktor ekonomi, keamanan, serta situasi politik suatu Negara yang dapat 

mempengaruhi permintaan dan penawaran yang mempengaruhi 

pergerakan harga forex (www.bappebti.go.id).  

Prinsip-prinsip analisis fundamental terdiri atas reaksi berantai, 

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

berikut (Budi, 2008:116): 

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. 

http://www.bappebti.go.id/
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d. Jenis berita. Berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap nilai 

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

dan budaya. 

5. Indikator Stochastic Oscillator 

Indikator Stochastic Oscillator adalah bentuk lain dari oscilator yang 

digunakan untuk mengukur pergerakan harga pasar yang menunjukkan 

keadaan pasar sedang dalam jenuh beli (oversbought) atau jenuh jual 

(oversold).  

a.  Kelebihan 

1) Sensitif terhadap pergerakan informasi sinyal jual dan beli maka 

berpotensi memberikan sinyal lebih awal 

2) Indikator yang sederhana sehingga mudah untuk dibaca 

pergerakkan pergerakan sinyalnya. 

3) Dapat digunakan dalam kondisi pasar yang sideways 

b. Kelemahan  

1) Karena sensitifitasnya Stochastic memberikan sinyal lebih awal 

dari pergerakan harga sehingga sering terjadi false signal 

 


