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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Valuta asing (valas) atau disebut juga foreign exchange (forex) merupakan pasar 

keuangan terbesar yang ada di dunia pada saat ini, baik secara virtual maupun 

standar. Pasar foreign exchange (forex) dibuka selama 5 hari dalam seminggu dan 

selama 24 jam sehari, pasar valuta asing telah mengalami perkembangan yang 

sangat pesat,  menurut survei yang dilakukan oleh BIS (Bank International for 

Settlement) pada tahun 2008, nilai transaksi harian forex mencapai USD 5 trilyun 

(Andrian, Novan; 2013). Perkembangan internet dan telekomunikasi yang semakin 

maju menjadi faktor pendorong perkembangan transaksi foreign exchange, 

perkembangan internet yang semakin maju dapat menyediakan sarana bagi 

individu, institusi dan negara dalam melakukan transaksi valuta asing.  

 

Valuta asing memiliki fungsi sebagai alat pembayaran, tukar menukar, kesatuan 

hitung, penyimpanan dan pengukur kekayaan. Dalam kehidupan manusia yang 

modern dan global, hampir seluruh aspek kehidupan manusia baik secara langsung 

maupun tidak langsung, tidak lepas dari pengaruh valuta asing atau forex. Pasar 

foreign exchange merupakan salah satu alat atau benda ekonomi yang berpengaruh 

atas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia modern dan global pada saat 
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ini, baik secara perorangan maupun berkelompok. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan akan valas atau forex, baik sebagai media transaksi maupun sebagai 

komoditas, diperlukan suatu pengetahuan atau teknik pengelolaan atau manajemen 

yang memadai bagi perorangan yang hidup di era globalisasi saat ini, terutama bagi 

trader valuta asing. Adanya keterkaitan dan persaingan karena keterbatasan 

ataupun kelebihan dana valuta  asing antar-berbagai tempat menyebabkan valuta 

asing diperdagangkan sebagai komoditas atau benda ekonomi di bursa valas. Selain 

indikator tingkat inflasi,  foreign exchange dapat juga digunakan sebagai salah satu 

indikator untuk mengukur stabilitas ekonomi makro suatu negara, karena foreign 

exchange  mampu mencerminkan kekuatan dan stabilitas nilai tukar uang negara 

tersebut terhadap valuta asing. 

 

Pasar valuta asing memiliki keunggulan dibandingkan dengan pasar saham, 

kelebihan yang ditawarkan antara lain seperti volatilitas, dan daya ungkit 

(leverage), di beberapa broker forex ada yang menawarkan leverage hingga 1:1000, 

selain itu waktu tansaksi foreign exchange lebih fleksibel  karena dibuka selama 24 

jam dalam sehari. Banyak trader berpikiran bahwa dengan memasuki dunia trading 

forex mereka akan mendapatkan banyak uang dan cepat menjadi kaya, hal ini 

dikarenakan banyak broker yang menawarkan program automatic trading seperti, 

forex copy yaitu aplikasi trading meta trader 4 yang tersinkronisasi dengan website 

penyedia signal trading gratis, seperti www.mql5.com ataupun robot trading 

Expert Assistant (EA), yang menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan tanpa 

campur tangan trader itu sendiri, aksi open buy, open sell, take profit dan stop loss, 

semuanya dilakukan otomatis melalui program-program ini. Akan tetapi tidak 

http://www.mql5.com/
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semua program tersebut dapat berjalan dengan baik pada semua pasangan mata 

uang yang diperdagangan pada aplikasi meta trader 4, setiap program automatic 

trading  memiliki tingkat keakuratan pada jenis pasangan mata uang yang berbeda, 

dan pada time frame yang berbeda, sehingga semua itu perlu diteliti dan ditelaah 

lebih mendalam, untuk menghindari resiko kerugian dan memaksimalkan profit. 

 

Gambar 1.1.  Pergerakan Harga EURUSD dan Indikator Teknikal Stochastic 

Oscillator, Money Flow Index dan Commodity Channel Index Tahun 2012-2013. 

 

 

Sumber : Meta trader 4  
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Gambar 1.2.  Pergerakan Harga EURUSD dan Indikator Teknikal Stochastic 

Oscillator, Money Flow Index dan Commodity Channel Index Tahun 2012-2013. 

 

Sumber : Meta trader 4  

 

Gambar 1.1 dan 1.2 adalah pergerakan harga pasangan mata uang Euro terhadap 

Dolar Amerika dan indikator teknikal, sehingga trader harus mampu melakukan 

analisis untuk memprediksi pergerakan harga di waktu yang akan datang, salah satu 

analisis yang bisa digunakan adalah analisis teknikal dengan cara menggunakan 

indikator, namun indikator yang tersedia dalam melakukan analisis teknikal sangat 

banyak, sehingga trader harus bisa memilih indikator mana yang mampu 

memberikan probabilitas sinyal paling akurat jika dibandingkan dengan indikator 

lainya, dan trader juga harus bisa melakukan analisis terhadap indikator teknikal 

tersebut untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan open posisi 

buy maupun open posisi sell. 
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Skripsi ini akan menghitung berapa besar probabilitas profit dari sinyal yang 

dihasilkan oleh indikator stochastic oscillator, money flow indeks, chaikin money 

flow, dan commodity chanell indeks dengan menggunakan time frame 1 hari (1D), 

agar kedepan nya trader dapat memilih indikator teknikal yang mampu 

memberikan probabilitas profit terbesar dari keempat indikator ini.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Wijatmoko (2009) terhadap pasar valuta asing 

pasangan mata uang GBPUSD menggunakan indikator teknikal memberikan hasil 

bahwa probabilitas sinyal jual tertinggi adalah  Accumulation/Distribution Line 

(ADL), sedangkan probabilitas sinyal beli tertinggi adalah Money Flow Indeks 

(MFI). Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh 

volume transaksi pada pasangan mata uang Euro terhadap Dolar Amerika 

(EURUSD) menggunakan indikator Stochastic Oscillator, Money Flow Indeks 

(MFI), Commoditi Channel Indeks (CCI) dan Chaikin Money Flow Indeks (CMF) 

di aplikasi trading meta trader 4 broker insta forex, dan membahasnya dalam 

skripsi yang berjudul “Probabilitas Profit Sinyal Jual Dan Sinyal Beli Indikator 

Teknikal Perdagangan Foreign Exchange Euro Dolar Amerika (EURUSD) 

(Tahun 2012-2013)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Trader harus mampu melakukan analisis terhadap arah pergerakan harga mata uang 

yang sedang terjadi untuk melakukan  aksi beli dan aksi jual, dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan yang konsisten dari aksi beli dan aksi jual tersebut, 

metode analisis yang dapat digunakan yaitu analisis teknikal. Berdasarkan  latar 
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belakang permasalahan yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah untuk 

penelitian ini yaitu : 

Apakah sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal dapat menghasilkan  

probabilitas profit  lebih dari 50% ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu sebagai berikut : 

 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari skripsi ini adalah untuk mengetahui probabilitas profit dari 

sinyal jual dan sinyal beli yang dihasilkan indikator Stochastic Oscillator, Money 

Flow Indeks (MFI), Commoditi Channel Indeks (CCI) dan Chaikin Money Flow 

Indeks (CMF) perdagangan foreign exchange pada pasangan mata uang Euro 

terhadap Dolar Amerika (EURUSD). Pada  penelitian ini jangka waktu perubahan 

harga yang akan digunakan adalah harga per hari (1D). 

 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari skripsi ini yaitu : 

1. Menentukan waktu yang tepat bagi  seorang trader untuk  melakukan open 

buy dan open sell  dengan menggunakan sinyal jual maupun sinyal beli yang 

dihasilkan oleh  indikator Stochastic Oscillator, Money Flow Indeks (MFI), 

Commoditi Channel Indeks (CCI) dan Chaikin Money Flow Indeks (CMF), 

dengan memasang take  profit 100 pip dan stop loss 100 pip. 
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2. Menghitung rata-rata tingkat kemungkinan (average probability) tertinggi 

untuk sinyal jual dan sinyal beli yang dihasilkan oleh seluruh varian volume 

yang diteliti. 

 

1.4. Ruang Lingkup Pembahasan 

Penelitian ini  fokus pada harga pasangan mata uang EURUSD (euro terhadap 

dolar amerika) pada time frame 1 hari (1D) dan besaran take profit = 100 poin, 

dan stop loss 100 poin, pada perdagangan mata uang asing atau foreign 

exchange. Penelitian ini menggunakan harga pembukaan (open), harga terendah 

(low), harga tertinggi (high), harga penutupan (close), dan volume. Pada 

penelitian ini faktor fundamental diasumsikan telah di serap kedalam harga 

pasar. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai 

perdagangan valuta asing, cara  transaksi valuta, menambah pengetahuan 

dalam cara menggunakan indikator teknikal yang baik sehingga 

memberikan keuntungan. 

2. Bagi Trader 

Menjadi referensi untuk memilih indiktor teknikal yang dapat 

memberikan tingkat keakuratan, sehingga memudahkan trader dalam 
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memilih indikator yang akan digunakan dalam melakukan analisa 

teknikal. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi penelitian yang akan 

datang, dan sebagai bahan perbandingan. 
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1.6. Kerangka Pemikiran 
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Penelitian ini menggunakan indikator teknikal berupa Stochastic Oscillator, 

Chaikin Money Flow (CMF), Money Flow Indeks (MFI), Commodity Chanell 

Indeks (CCI), data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari 

aplikasi trading metatrade 4, setelah data diperoleh langkah pertama adalah 

menghitung nilai masing-masing indikator Stochastic Oscillator, Chaikin 

Money Flow (CMF), Money Flow Indeks (MFI), Commodity Chanell Indeks 

(CCI), setelah nilai dari masing-masing indikator diperoleh maka selanjutnya 

adalah menentukan sinyal sell dan sinyal buy untuk masing-masing indikator. 

Selanjutnya menentukan kebenaran dari sinyal sell dan sinyal buy, apakah 

menghasilkan profit atau menyebabkan loss, langkah selanjutnya adalah 

membuat range untuk menentukan jumlah kelas dan mengelompokkan data, 

dari masing-masing kelas akan dihitung probabilitas  sinyal yang sell dan sinyal 

buy benar (menghasilkan keuntungan), dan probabilitas sinyal sell dan sinyal 

buy yang salah (menghasilkan kerugian), menghitung rata-rata total probabilitas 

sinyal benar dari ke-empat indikator, langkah selanjutnya adalah melakukan 

analisa dari probabilitas yang dihasilkan oleh masing-masing indikator, dan 

setelah itu menyimpulkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan memberikan 

saran. 

 

1.7. Hipotesis 

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka penulis mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal mampu menghasilkan  

probabilitas profit  lebih dari 50%.  


