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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perdagangan pada pasar uang (valuta asing) atau istilah 

lainnya disebut dengan Forex (Foreign Exchange). Peranan valuta asing 

dalam suatu negara memiliki peranan yang sangat strategis dalam 

pembangunan ekonomi. Investasi ialah menanamkan atau menempatkan 

aset berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan 

memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa 

mendatang. Sedangkan investasi keuangan adalah menanamkan dana pada 

surat berharga (financial asset) yang diharapkan akan meningkatkan 

nilainya dimasa depan. Investasi pasar forex disetiap negara telah menjadi 

aset yang sangat penting untuk setiap perusahaan di dunia. Investor dari 

seluruh dunia baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memberikan dampak ekonomi pada negara tempat berinvestasi.  Indonesia 

yang notabenenya salah satu negara terkemuka di Asia yang saat ini sangat 

aktif dalam aktivitas pasar modal dan salah satunya adalah pasar Forex, 

karena merupakan transaksi online maka ada sebagai kebijakan pemerintah 

baik dalam maupun luar negeri yang menjadi kontrol maupun pengawasan 

(Regulator) terhadap hal-hal yang ada di pasar forex ini, seperti BAPPEBTI 

(Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dibawah kementrian 

perindustrian dan perdagangan untuk di Indonesia. 
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Forex adalah salah satu pedagangan atau sebuah proses jual beli 

(transaksi) yang memperdagangkan mata uang suatu negara pada mata uang 

negara lainnya (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar 

utama di dunia selama 24jam secara berkesinambungan. Menurut survei BI 

(Bank Indonesia), dilakukan pada akhir tahun akhir Februari 2018, nilai 

transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$ 3,9 miliar per harinya 

(www.keuangan.kontan.co.id). Mengingat tingkat liquiditas dan percepatan 

pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi 

alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat 

pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-rata 

perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka 

pasar valuta asing juga memiliki risiko yang sangat tinggi dan 

ketidakstabilan nilai tukar mendorong sejumlah ketidakpastian substansial 

dari transaksi forex. 

Transaksi dalam forex dilakukan melalui kontrak beli (buy) atau 

kontrak jual (sell) dari mata uang asing yang diperdagangkan di bursa. 

Pengambilan keputusan dalam transaksi tersebut dapat menentukan 

penambahan profit (keuntungan) maupun memberikan potensi terhadap loss 

(kerugian) yang akan di alami ketika mengambil posisi buy (membeli) 

ataupun sell (menjual) suatu pair mata uang.  Pasar valuta asing (valas) atau 

foreign exchange (forex) atau foreign currency adalah mata uang asing dan 

alat pembayaraan lainnya yang digunakan untuk melakukan atau 

membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai 
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catatan kurs resmi pada bank central. Kurs atau nilai tukar (exchange rate) 

adalahnharga satu mata uang yangndiekspresikan terhadapnmata uang 

lainnyan(M.Faisal,2001:20). Mata uang yang sering digunakan sebagai alat 

pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan 

internasional disebut sebagai hard currency, yaitu matanuang yang nilainya 

relatif stabilndan kadang-kadang mengalami apresiasinatau kenaikan nilai 

dibandingkanndengan mata uang lainnya (Eko Wijatmoko,2009:85). Mata 

uang hard currency ini pada umumnya berasal dari negara-negara industri 

maju seperti Dollar – Amerika Serikat (USD), Yen – Jepang (JPY), Euro 

(EUR), Poundsterling – Inggris (GBP), Dollar – Australia (AUD), Frenc – 

Swiss (CHF). 

Dengan adanya kedua cara dalam menganalisis membuat 

menciptakan teknik gaya tersendiri dalam berTrading (investasi). 

Menganalisis yang cukup populer dikalangan Trader ini serayanmelihat 

grafik harga lampau dengan menggunakan  beberapa indikator-indikator 

yang tersedia di platform (aplikasi) Forex yang disebut dengan analisis 

teknikal. Adanya pergerakan harga antara supply dan demand ini 

menciptakan pergerakan dalam pasar yang membuat seolah-olah memiliki 

sebuah pola grafik yang secara tidak langsung berulang, terjadinya 

mobilitas ini memiliki konsekuensi berupa keserakahan (greed) dan 

ketakutan (fear) yang mempengaruhi karakter seorang Trader yang hanya 

manusia biasa dalam menghadapi fluktuasi (pergerakan secara cepat) harga. 

Dalam menghasilkan profit maka dengan asumsi bahwa hasil histori 
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pergerakan harga membentuk pola-pola teknikal yang menjadi acuan untuk 

memperkirakan pergerakan harga pasar valuta asing. 

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis memilih tertarik 

dalam meneliti lebih lanjut mengenai analisis pengambilan keputusan 

investasi untuk meraih profit konsisten pada pasar uang (online). Oleh sebab 

itu penulis melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Teknikal Untuk 

Pengambilan Keputusan Transaksi Forex Di Perusahaan Pt. Victory 

International Futures”.
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B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah diatas, maka 

penulis tertarik untuk menarik suatu rumusan masalah agar pembahasan 

dalam tugas akhir ini dapat difokuskan dan sistematik. Perumusan masalah 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara analisis teknikal untuk 

pengambilan keputusan dalam aktivitas ber-transaksi forex (trading) 

pada pengguna akun forex di PT. Victory International Future 

Malang? 

2. Bagaimana analisis teknikal mempengaruhi pendapatan dalam 

aktivitas investasi dalam forex  (trading) pada salah satu investor 

atau pengguna akun Forex di PT. Victory International Futures 

Malang? 

C. Batasan Masalah 

Dengan berdasarkan begitu banyaknya suatu perkembangan yang 

saat ini dapat dijumpai sehingga kini menadi permasalahan tersendiri, 

dengan demikian rasa memang perlu adanya suatu batasan masalah yang 

jelas tentang apa yang akan dibahas dalam tugas akhir ini.  

Berikut adalah beberapa batasan masalah yang terdapat dalam penelitian: 

1. Penelitian dilakukan hanya dalam satu perusahaan saja yaitu PT. 

Victory International Future Malang, Sedangkan di Indonesia 

menurut data tahun 2014 terdapat 23 perusahaan resmi BAPPEBTI 

(http://website.bappebti.go.id/) 

http://website.bappebti.go.id/
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2. Sehubungan hanya satu perusahaan saja yang menjadi objek dalam 

penelitian tentang analisis teknikal untuk pengambilan keputusan 

dalam ber-transaksi (trading), hal ini menyebabkan terbatasnya 

jumlah kasus yang terjadi dan kemungkinan kasus yang akan terjadi 

dalam investasi.  

3. Penelitian hanya menggunakan lima indikator yang ada dalam 

aplikasi platform meta trader ,yaitu : Moving Average, Bollinger 

Bands, Stochastic Oscillator, MACD, dan RSI.  Kelima indikator 

tersebut digunakan peneliti untuk mengukur berapa besar pengaruh 

terhadap pengambilan keputusan ber-transaksi forex dan 

kegunaannya dalam menghasilkan pendapatan satu investor atau 

pengguna akun di PT. Victory International Futures Malang.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan dari 

rumusan masalah diatas, sehingga dapat diketahui secara jelas tujuan 

disusunnya penelitian ini. Berikut pemaparan tujuan dari penelitian ini: 

a. Untuk mengetahui pengaruh antara analisis teknikal untuk 

pengambilan keputusan dalam aktivitas investasi (trading) pada 

pengguna akun Forex di PT. Victory International Futures Malang 

b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi yang baik dalam 

pengambilan keputusan transaksi forex untuk mempertahankan 
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konsistensi perkembangan pendapatan menggunakan analisis 

teknikal dalam aktivitas trading pada investor atau pengguna akun 

Forex di PT. Victory International Futures Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari  maksud atas tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi kontribusi manfaat dan berguna dalam dua 

aspek berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Penelitian mampu memberikan wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang analisis teknikal terhadap aktivitas pemilik 

akun Forex dalam mengambil kesimpulan untuk ber-transaksi. 

Selain itu, penelitian ini bisa menjadi bahan refrensi bagi penelitian 

selanjutnya sebagai kajian yang relevan, serta dapat menambah 

khasanah perpustakaan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

2. Aspek Praktis 

Penelitian begitu diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

penulis dan para pembaca dan menjadi referensi untuk Trader Forex 

tentang analisis teknikal begitu juga mengenai bagaimana pengaruh 

terhadap pendapatan pada pengguna akun Forex di PT. Victory 

International Futures Malang. 


