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ABSTRACT 
 

FOREX trader's success largely depends on the dominated in analyzing the movement Pairs 
which will in trade. A reliable trader must have a trading system that has been tested 
prifitabilty  level so that every time the open position is always profit. Besides, traders also 
have to determine the correlation or the influence on the movement of each of the pairs to be 
traded. 
This study aims to determine whether there is influence between Movement Pairs EURO / 
USD and GBP / USD to USD / CHF. While the researchers hypothesis "There is the 
influence of the movement of pairs EURO / USD and GBP / USD pairs against the USD / 
CHF". 
From the data analysis conducted by researchers with the program as SPSS for Windows 
version 19 or obtained from tables ANOVA F test with F count 599.674 and 0.000 sig level. 
Since the probability of 0,000 is much smaller than 0.05, then the regression model can be 
used to predict the movement of the pair USD / CHF. Or in other words the movement of the 
pair EUR / USD and GBP / USD with the same effect on the movement of the pair USD / 
CHF  Which means that hypotheses can be accepted. 

 
 

A.  PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Penelitian 

Sebenarnya keberadaan forex trading telah lama ada sejak ditemukannya teknik 

mengkonversi mata uang sebuah negara ke mata uang negara lainnya. Namun, secara 

kelembagaan baru ada setelah didirikannya badan arbitrase kontrak berjangka (futures). 

Contohnya adalah IMM (Internasional Money Market-didirikan tahun 1972) yang merupakan 

divisi bagian dari CME (Chicago Mercantile Exchange-khusus menangani produk perishable 

commodities). Contoh lainnya adalah LIFFE (London International Financial Futures 

Exchange), TIFFE (Tokyo International Financial Futures Exchange) dsb.  

Perputaran uang yang terjadi pada pasar forex mencapai US$ 5 triliun per 

harinya (survey BIS –Bank for International Settlement– pada bulan Setember 2008). 

Jumlah ini 40 x lebih besar apabila dibandingkan perputaran uang di bursa berjangka lain 

seperti komoditi atau pun pasar saham di tiap-tiap bursa efek negara maju manapun! Artinya 

dengan volume perdagangan sebesar itu, pasar ini sifatnya sangat cair (liquid), dan kendali 

perdagangan tidak dapat dipegang oleh hanya beberapa pihak yang memiliki modal besar. 

Pergerakan mata uang ini sepenuhnya bergantung pada pasar. Ada banyak pemain besar atau 

kecil di forex trading, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mengontrol 

pergerakan Kurs valuta asing.  



Mata uang yang kerap diperdagangkan adalah mata uang negara-negara maju seperti 

Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY), Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), 

Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR). Semua mata uang ini diperdagangkan secara 

berpasang-pasangan (disebut pair), contohnya EUR/GBP, CHF/JPY dsb. 

Lalu dari mana saya memperoleh keuntungan dari investasi ini? Secara sederhananya, 

keuntungan dari investasi ini diperoleh dari nilai selisih ketika kita membeli dan menjual 

kembali mata uang negara yang bersangkutan. Misalnya, pada bulan April Amir membeli 

mata uang Dollar dengan nilai tukar Rp. 8500,- per Dollar sebanyak US $1000 . Maka pada 

saat pembelian mata uang ini Amir mengeluarkan uang sebanyak Rp. 8500,- x 1000 = Rp 

8.500.000,- Lalu pada bulan Mei, nilai tukar Dollar menguat terhadap Rupiah menjadi Rp. 

9500,- per Dollarnya maka keuntungan bersih yang Amir peroleh ketika dia menjual kembali 

Dollarnya adalah sebesar: (9500-8500) x 1000 = Rp. 1.000.000,- Mudah dan sederhana 

bukan? Dan karena memang rata-rata waktu yang diperlukan untuk membeli dan menjual 

kembali mata uang yang bersangkutan biasanya tidak lebih dari satu bulan, maka forex 

trading digolongkan sebagai investasi dengan jangka waktu singkat. 

Mungkin akan timbul pertanyaan demikian dari Anda: “Kalau begitu apa bedanya 

forex trading dengan jual beli di money changer?” Ada beberapa perbedaan mencolok antara 

perdagangan forex dengan money changer. Selain pasangan yang diperdagangkan adalah 

mata uang asing satu dengan mata uang asing lainnya (pada money changer biasanya 

dipadankan dengan Rupiah), forex trading tidak melibatkan perdagangan secara fisik. Dan 

yang lebih penting lagi karena tidak melibatkan perdagangan secara fisik, forex trading dapat 

dijalankan dengan sistem margi atau jaminan (margin trading). 

Contohnya bila saya menginginkan membeli US$10.000, maka dengan sistem margin 

trading saya cukup mengeluarkan dana 1% nya saja yaitu sebesar US$100 sebagai jaminan. 

Namun keuntungan yang saya peroleh dari apresiasi (kenaikan) Dollar AS adalah sama 

nilainya dengan US$10.000 yang saya beli. Sangat sederhana dan karena memang tidak 

melibatkan perdagangan dalam bentuk fisik (investor tidak memegang mata uang yang dibeli 

atau dijual, hanya bukti transaksinya saja), maka jaminan yang diberikan dapat sangat kecil 

yaitu hanya 1% dari jumlah yang hendak dibeli. 

Investasi adalah menanamkan suatu modal pada instrumen tertentu dengan harapan 

akan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Dari segi instrumen investasi 

dibedakan menjadi dua yaitu 1) sektor Riil seperti  properti, toko, pabrik dan lain-lain. 2) 

sektor Keuangan atau Finansial seperti saham, reksadana, komoditi berjangka, pasar uang, 

pasar valas dan lain-lain. 



Investasi sektor riil umumnya membutuhkan modal yang besar dan memakan waktu 

yang relatif lama untuk berkembang karena besarnya modal maka likuiditasnya tidak secepat 

sektor finansial. Berbeda dengan dengan sektor finansial, investasi pada sektor ini memiliki 

kecenderungan lebih likuid dengan return yang relatif lebih besar dan sebanding dengan 

resikonya.  

Forex trading merupakan investasi pada sektor finansial yang tergolong high risk-high 

return investment. Artinya peluang untuk mendapatkan keuntungan sangat besar bahkan 

dapat mencapai ratusan persen perbulan, namun diimbangi dengan kemungkinan kerugian 

yang besar juga jika tidak dikelola dengan baik. 

FOREX (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Valuta Asing (Bursa 

Valas) merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang 

suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di 

dunia selama 24 jam secara berkesinambungan (lihat trading hours). Pergerakan pasar Forex 

berputar mulai dari pasar New Zealand 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 yang berlangsung pukul 20.30-10.30 WIB 

Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-negara dengan cadangan 

mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar forex yang 

bebas. Selain itu, tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi, FOREX 

juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (Return On Investment atau 

kembalinya nilai investasi yang telah kita tanam) serta profit yang akan didapat bisa melebihi 

rata-rata perdagangan pada umumnya. 

Proses transaksinya terjadi di bursa valas (forex) dengan membeli ataupun menjual mata uang 

yang diperdagangkan untuk mendapatkan profit atau keuntungan dari posisi transaksi yang 

lakukan. Bursa valas adalah sebagai sarana untuk memobilisasi dana yang bersumber dari 

masyarakat berbagai sektor yang melaksanakan investasi. Sedangkan, mata uang yang 

diperdagangkan adalah semua mata uang dunia yang umum dan memiliki daya jual tinggi. 

Contoh : USDollar, Yen, Euro, Franc, Poundsterling. (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, 

USD/CHF) dan lain-lain. 

Pada dasawarsa terakhir ini geliat pasar VALAS semakin cepat perkembanganya 

dengan banyaknya pihak-pihak yang mulai menekuni atau melibatkan diri pada pasar ini. 

Terlebih lagi akhir –akhir ini teknologi bekembang dengan sangat pesat, transaksi VALAS 

tidak lagi dilakukan secara konvensional tetapi melalui metode online trading. Untuk 



melakukan jual beli bisa langsung dilakukan karena mata uang sudah dipasang pasangkan 

sesuai dengan pasanganya (pairs), sehingga untuk mendapatkan keuntungan, seorang 

pedagang valas tidak harus membeli kemudian menyimpanya sampai menunggu harga naik 

untuk dijual kembali untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Dalam forex online trading 

seorang pedagang/trader dapat melakukan aksi jual ataupun aksi beli sesuai dengan pairnya 

masing-masing sehingga para pedagang dapat mengambil dua keuntungan sekaligus baik 

menguatnya atau melemahnya pair yang di tradingkan, dan metode inilah yang di sebut two 

way opportunity dalam forex online trading yang tidak dimiliki oleh jual beli valas secara 

konvensional.  

Dari latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Pergerakan Pairs Eur/Usd, Gbp/Usd Dan Usd/Chf Pada Forex (Foreign Exchange) 

Online Trading” 

 

2. Rumusan masalah  

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalahnya adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh pergerakan pair EURUSD dan GBPUSD terhadap pergerakan 

pair USDCHF pada pasar forex online trading ?. 

2. Bagaimanakah pengaruh pergerakan pair EURUSD terhadap pergerakan pair USDCHF  

pada pasar forex online trading ?. 

3. Bagaimanakah pengaruh pergerakan pair GBPUSD terhadap pergerakan pair USDCHF 

pada pasar forex online trading ?. 

 

 

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Bagaimanakah pengaruh pergerakan pair EURUSD dan GBPUSD terhadap pergerakan 

pair USDCHF pada pasar forex online trading . 

2. Bagaimanakah pengaruh pergerakan pair EURUSD terhadap pergerakan pair USDCHF  

pada pasar forex online trading . 

3. Bagaimanakah pengaruh pergerakan pair GBPUSD terhadap pergerakan pair USDCHF 

pada pasar forex online trading . 

4. Batasan Masalah 

Karena banyaknya pairs yang diperdangkan dalam pasar forex online trading sehingga 

para trader tidak harus melakukan transaksi pada semua pair yang ada, tetapi harus 



konsentrasi pada pair-pair tertentu yang paling disukai dan tentunya dapat menghasilkan 

keuntungan yang maksimal, oleh karena itu dalam penelitian ini tidak membahas semua pair 

yang ada, tetapi hanya difokuskan pada hubungan dan pengaruh tiga pair yang sering 

ditransaksikan oleh para trader yaitu EURUSD, GBPUSD dan USDCHF. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Pasar Valuta Asing 

Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah Foreign exchange market 

merupakan pasar dimana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam 

suatu negara (Kasmir, hal. 244). 

Transaksi valas dapat dilakukan oleh suatu badan/perusahaan ataupun perorangan 

dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valas, digunakan kurs (nilai 

tukar). Nilai tukar ini dapat berubah ubah sesuai dari kondisi dari waktu ke waktu yang 

disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi maupun politik. 

Pasar valas terdapat ditiap negara dan dalam praktiknya dapat dijangkau oleh setiap 

negara dengan sarana telekomunikasi yang ada. Karena menyangkut banyak negara diseluruh 

dunia, maka transaksi yang dilakukan hampir tidak pernah terputus. Pada saat transaksi tutup 

disuatu negara karena sudah larut malam maka pada saat yang sama di negara lain transaksi 

baru dimulai karena pagi hari.  

Dalam pasar valas internasional hanya mata uang yang tergolong “Convertible 

currencies” (kuat) yang sering diperdagangkan, sedangkan yang tidak masuk dalam 

golongan tersebut jarang di perdagangkan. Dalam pasar valas mata uang yang tergolong kuat 

seperti US Dollar (Dolar Amerika Serikat), FRF (France Perancis), JPN (Yen Jepang), GBP 

(Pound Sterling Inggeris), AUD (Dollar Australia) dan mata uang lainya. 

Dalam melakukan transaksi valas pihak bank menggunakan kurs jual dan kurs beli. 

Kurs jual adalah kurs pada saat bank menjual sedangkan kurs beli adalah kurs pada saat bank 

membeli. Selisih antara kurs jual dan kurs beli disebut Spread yang merupakan keuntungan 

bank, dan dalam prakteknya kurs jual selalu lebih tinggi dari pada kurs beli. Penentuan kurs 

ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan mata uang domestik di depan mata uang asing 

(Direct Rate) ataupun sebaliknya dengan menempatkan mata uang asing di depan mata uang 

domestik (Indirect Rate). 

2. Forex Online Trading 

Adalah suatu perdagangan mata uang yang sudah di pasang-pasangkan (pairs) nya 

masing-masing. Dalam forex online trading untuk melakukan aksi jual/sell tidak harus 



beli/buy dulu, demikian juga sebaliknya tidak harus beli/buy dulu untuk melakukan aksi 

jual/sell, karena dalam forex online trading menggunakan metode two ways opportunity 

dimana trader dapat langsung melakukan aksi beli/buy atau jual/sell sesuai dengan keinginan.   

Contoh : Jika Anda memprediksi EURUSD akan naik, maka ambillah posisi open buy. Jika 

prediksi Anda benar, maka ketika EURUSD benar-benar naik, maka Anda mendapat 

keuntungan dengan menutup transaksi dengan close sell. Sebaliknya, jika Anda memprediksi 

EURUSD akan turun, maka ambillah posisi open sell, dan menutupnya dengan close buy. 

Penting : Mata uang direct dan indirect EURUSD, GBPUSD dan AUDUSD adalah contoh 

mata uang direct. Artinya, menguat/melemahnya nilai mata uang searah dengan arah pada 

grafik atau dealing quote. Misal: Jika Euro (EURUSD) pada dealing quote naik dari 1.200 

menjadi 1.250, artinya mata uang euro menguat terhadap dollar. Pada grafik juga akan 

terlihat grafik yang naik. Sebalinya, untuk USDJPY (YEN Jepang) dan USDCHF (Swiss), 

menguat/melemahnya nilau mata uang TIDAK searah dengan arah pada grafik atau dealing 

quote. Misal: Jika USDJPY (YEN) pada dealing quote turun dari 115.50 ke 115.00, artinya 

mata uang YEN menguat terhadap dollar. Pada grafik akan terlihat grafik yang menurun 

Dengan berkembangnya teknologi internet, sekarang ini siapapun bisa melakukannya dari 

rumah. Ditambah lagi dengan adanya sistem margin trading dengan menggunakan leverage 

dan nilai kontrak yang sangat kecil, memungkinkan trader dengan dana yang relatif kecil.  

3. Istilah-istilah Forex 

a.Forex 

Adalah sebuah investasi yang memperdagangkan mata uang satu dengan mata uang lainnya. 

Merupakan singkatan dari Foreign Exhange atau pertukaran mata uang asing. Jika pada 

transaksi di money changer atau bank untuk jual beli antara US Dollar dengan Rupiah, maka 

disebut transaksi Forex 'Spot' (jual beli terjadi ditempat - serah terima terjadi di tempat). 

Transaksi transaksi yang non-Spot adalah transaksi jual beli kontrak mata uang, jadi tidak 

langsung serah terima barang, hanya kontraknya saja. 

b. Lot, Kontrak Mini dan Kontrak Standard / Regular  

Jika kita membeli minyak, ukurannya adalah liter, jika gula pasir maka ukurannya adalah 

kilogram. Untuk forex ukurannya disebut lot. Berapa  sih besar 1 Lot itu? Jika di dunia 

Saham 1 Lot = 500 lembar saham, pada Forex 1 Lot = 10.000 mata uang bersangkutan, misal 

1 Lot USD/JPY = 10.000USD dan 1 Lot GBP/USD = 10.000 GBP. Ukuran 1 Lot = 10.000 

disebut Kontrak Mini, mengapa disebut Mini? Karena sebelumnya dalam dunia forex itu 1 



Lot = 100.000 mata uang bersangkutan (disebut juga Kontrak Standard/Regular), kemudian 

karena tingginya minat dalam forex trading maka dibuat kontrak mini dimana 1 Lot = 10.000 

mata uang bersangkutan 

c.Margin  

Adalah jaminan dalam trading forex, anggaplah seperti Uang Muka pembelian sebuah rumah. 

Ketika Anda menyerahkan uang muka pembelian rumah sebesar 30 juta rupiah untuk rumah 

seharga 100 juta rupiah maka kita mendapatkan Kontrak perjanjian jual beli, secara hukum 

Anda pemilik sah rumah tersebut meskipun hanya memegang kontraknya. Kontrak ini dapat 

Anda jual pada harga penuh pada orang lain, misalnya menjadi 120 juta. Anda akan 

mendapatkan keuntungan bersih 20 juta (120 - 100jt). Hal yang sama berlaku dalam forex, 

yang diperdagangkan adalah kontrak mata uang, misal USD/JPY maka nilai 1 lot kontraknya 

adalah USD 10.000, untuk mendapatkannya kita cukup mengeluarkan margin (uang muka) 

sebesar USD 100.  Mengapa USD 100? Ini terkait dengan leverage yang dibahas di bawah. 

Margin disetorkan saat membuka posisi dan kemudian akan dikembalikan saat menutup 

posisi, sama seperti transaksi jual beli rumah tadi. anda menyetor uang 30 juta saat membeli 

kemudian dijual kembali seharga 120 juta, saat Anda menerima uang 120 juta, maka 100juta 

kita serahkan pada penjual pertama dan penjual mengembalikan uang muka (modal awal) 

sebesar 30jt dan kita memiliki uang 30 juta dari modal awal dan kelebihan 20 juta. 

d.Leverage 

Adalah daya ungkit dalam trading Forex yaitu rasio untuk menentukan berapa margin (uang 

muka) yang diperlukan dalam melakukan transaksi, dimana rasio tersebut akan dikalikan 

dengan kontrak size. Contoh: Leverage 1:200 pada kontrak mini account 10.000 maka margin 

yang digunakan adalah (1/200) x 10.000 = 50 satuan mata uang yang diperdagangkan. Misal 

membuka posisi USD/JPY sebesar 1 lot untuk kontrak mini, maka yang dibeli adalah 10.000 

USD, margin yang diperlukan adalah sebesar 1/200 x USD 10.000 =  USD 50. Jika 

bertrading dengan GBP/USD maka margin yang digunakan adalah sebesar 50 

Poundsterling. Untuk Standard account, kontrak yang digunakan adalah 100.000 dengan 

Leverage 1:100, jadi 1 lot USD/JPY = USD 1000 dan margin yang diperlukan 1/200 x USD 

100.000 = USD 500 

e.Buy 

adalah posisi dalam Forex Trading untuk Beli dan dilakukan jika harga diperkirakan akan 

naik. Singkatnya beli saat murah dan jual saat mahal, keuntungan Anda adalah selisih antara 

harga saat beli dengan saat jual kembali 



f.Sell 

adalah posisi dalam Forex Trading untuk Jual dan dilakukan jika harga diperkirakan akan 

turun sehingga ketika harga turun Anda dapat menutup posisi Sell anda dengan Buy yang 

lebih rendah. Singkatnya seperti konsinyasi, kita jual terlebih dahulu dengan harga mahal 

(pinjam) dan kemudian kita beli kembali ketika harga murah, selisihnya menjadi keuntungan 

kita. Baca lebih jauh di Two Way Opportunity.  

g.Order dan Posisi  

Order adalah pesanan untuk membeli atau menjual pada harga tertentu namun jika Order 

yang disampaikan ternyata 'match' atau 'ada lawannya', contoh jika Anda order beli pada 

harga 9500 dan kebetulan ada yang mau jual pada harga yang sama, maka Order menjadi 

Posisi.  Jadi selama pesanan belum 'match' maka namanya tetap order namun sesudah 'match' 

maka sekarang menjadi Posisi. Untuk menjual kembali posisi yang sudah Anda miliki (tutup 

posisi) maka dapat dilakukan dengan melakukan Order kembali tapi dengan arah berlawaran 

(jika posisi Buy maka ditutup dengan Sell dan sebaliknya) 

e.Floating Loss/Profit dan Realized  

Saat Anda mempunyai posisi beli di 9500 dan kemudian harga bergerak turun menjadi 9000, 

maka jika dihitung perkiraan kerugian Anda adalah 9000-9500 = -500. Namun nilai tersebut 

masih bisa berubah besok, entah bertambah turun menjadi 8700 atau kembali naik menjadi 

9700. Nah, nilai -500 pada saat ini disebut Floating Loss (Rugi), jika nilainya positif, 

misalnya harga sekarang menjadi 10.000 maka selisihnya 10.000 - 9.500 = +500 disebut 

Floating Profit. Jika Anda memutuskan untuk menjual / menutup posisi Anda pada saat harga 

sedang 10.000, maka nilai +500 menjadi Realized Profit (bukan lagi Floating/mengambang 

tapi sudah menjadi Real/Nyata) 

f.Pip 

adalah nilai 1 poin naik atau turunnya pergerakan harga. Untuk mini account, nilai 1 poinnya 

adalah $1, untuk standart account adalah $10. 

 

3. Analisa dalan Forex 

a. Analisa Teknikal 

Adalah sebuah analisa dalam Forex trading untuk mengukur pergerakan harga melalui grafik 

harga. Hal-hal yang patut diketahui dari analisa teknikal ini adalah trend, kejenuhan, support, 

ressisten, dan Pivot Point. 

b. Analisa Fundamental  



adalah sebuah analisa dalam Forex trading untuk memprediksi pergerakan harga berdasar 

berita-berita Fundamental. Berita Fundamental disini berupa berita ekonomi, poltik, dan 

keamanan yang mempengaruhi pergerakan harga. 

c.Resistance 

adalah batas harga atas yang merupakan harga psikologis, contohnya saat ini (tahun 2010) 

nilai tukar dollar adalah 9000 dan memiliki batas harga atas (resistance) 10.000 Rupiah, yang 

bisa diartikan kalau sampai harga tukar dollar menembus harga 10.000 rupiah maka ada 

kemungkinan akan naik terus menjauhi 10.000 tapi selama belum menyentuh 10.000 

kemungkinan harga hanya akan bergerak naik turun di bawah 10.000.  

d.Support 

adalah batas harga bawah yang merupakan pasangan dari resistance (atas), contohnya saat ini 

(tahun 2010) nilai tukar dollar memiliki batas harga bawah (support) 8.500 Rupiah, yang bisa 

diartikan kalau sampai harga tukar dollar turun menembus harga 8.500 rupiah maka ada 

kemungkinan akan turun terus menjauhi 8500 tapi selama belum menyentuh 8500 

kemungkinan harga hanya akan bergerak naik turun di atas 8500 (support) dan di bawah 

10.000.(resistance) 

e.Zig Zag 

Adalah sebuah perangkat analisa teknikal untuk mengetahui trend sekaligus support-ressisten 

harga. 

Buy, Sell, Spread dan Cara Membaca Quotes pada Forex 

Dunia forex tidak lepas dari Buy dan Sell (Beli dan Jual). Setiap trader memiliki kebebasan 

untuk melakukan salah satu aksi diatas yang menurutnya benar untuk memperoleh profit. 

Buy dapat juga dipadankan dengan Bid atau Long dan Sell dipadankan dengan Offer atau 

Short. Jadi jika Anda membaca sebuah artikel mengenai forex dan disana disebutkan 

istilah Bid atau Long, tidak perlu bingung karena kedua istilah tersebut sama artinya 

dengan Buy atau Beli. 
 

Membaca quotes sangatlah mudah. Namun jika kita belum mengerti bisa 

membingungkan juga. Quotes pada transaksi forex biasa ditulis bersamaan dengan pairs nya 

dan selalu berubah-ubah mengikuti pasar dari waktu ke waktu (running/ real time). 

Cara membacanya cukup sederhana bila kita mengingat dua hal ini:  

1. Mata uang yang pertama disebutkan adalah mata uang base-nya (base currency)  

2. Base currency nilainya selalu 1.  



Sebagai contoh: USD/CHF 1.4623 berarti 1 Dollar AS nilainya adalah 1.4623 Swiss 

Franc. Apabila Dolar pada waktu berikutnya nilai USD/CHF 1.4630 itu berarti Dollar AS 

menguat 7 point karena bisa membeli lebih banyak Swiss Franc. 

Setiap pairs ada dua harga yang ditampilkan yaitu harga beli (bid) dan harga jual (offer). 

Selisih diantara keduanya disebut spread. Jadi, bila kita memakai contoh diatas, USD/CHF 

1.4623/28 itu artinya harga jual Dollar AS adalah 1.4623 Swiss Franc dan harga belinya 

1.4628. Spread disini nilainya 5 (..28 -..23 = 5). 

Spread ditentukan oleh pialang dan nilainya berbeda-beda antara pialang satu dengan yang 

lain. Makin kecil spread makin baik bagi investor. Pada pialang yang kami referensikan 

memiliki spread yang kompetitif, seperti pada MB Trading (spread sesuai market) dan Gain 

Capital (spread fix).  

 

 

4. Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hipotesis  

Hipotesis Dalam penelitian ini penulis berhipotesis “Ada pengaruh yang signifikan 

antara pergerakan pair EUR/USD dan GBP/USD terhadap Pair USD/CHF”. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah “Study Kasus” yaitu suatu 

bentuk penelitian yang menggambarkan keadaan suatu objek pada saat ini dengan didukung 

oleh adanya fakta-fakta dan data-data akurat yang berhubungan dengan keadaan sekarang.  

1. Definisi konseptual Variabel 

EUR/USD (X1) 

GBP/USD (X2) 

USD/CHF (Y) 



Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu : 

1. Pair EUR/USD (X1) merupakan pairs atau pasangan mata uang EURO yang merupakan 

mata uang yang di gunakan oleh negara-negara di benua eropa dengan mata uang US 

Dollar yang merupakan mata uang negara Amerika serikat.  

2. Pair GBP/USD (X2) merupakan pair atau pasangan mata uang GBP (Great Britain 

Pond) yang merupakan mata uang yang di gunakan oleh negara-negara di britania raya 

dengan mata uang US Dollar yang merupakan mata uang negara Amerika serikat. 

3. Pair USD/CHF (Y) merupakan pair atau pasangan mata uang US Dollar yang 

merupakan mata uang yang di gunakan oleh negara Amerika Serikat dengan mata uang 

Franc yang merupakan mata uang negara Swiss. 

2. Jenis dan sumber data 

Data yang diperlukan didalam penelitian ini adalah data sekunder yang  diperoleh dari histori 

pergarakan ketiga pairs yang ada pada grafik forex di dalam Meta terder 4 yang merupakan 

software untuk melakukan transaksi valas secara online trading. 

3. Teknik pengumpulan data 

Penelitian yang baik diperlukan suatu teknik atau cara yang tepat dalam pengumpulan data, 

sehingga hasil penelitian dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan 

baik secara logis dan empiris.  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah : 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi ditujukan untuk mendapatkan data sekunder yang berasal dari histori 

pergarakan ketiga pairs yang ada pada grafik forex di dalam Meta treder 4 yang merupakan 

software untuk melakukan transaksi valas secara online trading. 

5. Teknik Analisa Data 

a. Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda adalah analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh tiga 

atau lebih variabel dan juga untuk mengetahui tingkat signifikansi pangaruh antar variabel 

tersebut. 

Adapun Rumus Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut : 

n321 x........bxbxbxaY   

Dimana : 

Y 

a 

bx1 

bx2 

= 

= 

= 

= 

Nilai t hitung 

Konstanta 

Variabel X1 

Variabel X2 



bx3 

xn 

= 

= 

Variabel X3 

Variabel Xn 

Kriteria Uji : 

Ada dua cara untuk penerimaan/penolakan hipotesis yaitu : 

1. Jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak 

Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima  

2. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima 

 

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari data yang diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan program SPSS 19 For 

Windows dengan bantuan komputer. Dari analisis yang dilakukan diperoleh Output SPSS 

sebagai berikut : 

Variables Entered/Removed
b
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 GBPUSD, EURUSS . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: USDCHF 

 

Variables entered/removed 

Tebel diatas menjelaskan variabel penelitian yang terdiri dari 3 vaiabel, dependent variabel 

Pair usd/chf dan independen variabel pairs eur/usd dan gbp/usd 

Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,995
a
 ,990 ,988 ,0007420 ,990 599,674 2 12 ,000 

 

Model summery  

1. Angka R sebesar 0,995 menunjukan bahwa korelasi/hubungan antara variabel dependen 

(Y) dengan 2 variabel independenya (X1) dan (X2) adalah kuat, atau dengan kata lain 

korelasi/hubungan pergerakan antara pair usd/chf dengan eur/usd dan gbp/usd adalah 

kuat. 

2. Angka R square atau koefisien of determinan adalah 0,990 (dipeoleh dari 0,995 x 0,995). 

Hal ini berarti 99,5% variasi dari pergerakan pair usd/chf bisa dijelaskan oleh variasi dari 

pergerakan pair eur/usd dan gbp/usd. Sedangkan sisanya (100% - 99,5% =0,05%) 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 



3. Standard error of estimate (SEE) adalah 0,0007420  atau 7,420 pips perbulan, hal ini 

berarti SEE sangat kecil sehingga model regresi semakin tepat dalam memprediksi 

variabel dependen. 

  
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 2 ,000 599,674 ,000
a
 

Residual ,000 12 ,000   

Total ,001 14    

a. Predictors: (Constant), GBPUSD, EURUSS 

b. Dependent Variable: USDCHF 

 

Anova 

Dari tabel anova atau F test diperoleh nilai F hitung 599,674 dengan tingkat  sig 0,000. 

Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk 

memprediksi pergerakan pair usd/chf. Atau dengan kata lain pergerakan pair eur/usd dan 

gbp/usd secara bersama sama berpengaruh terhadap pergerakan pair usd/chf. 

 Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 1,930 ,060  32,327 ,000    

EURUSS -,888 ,034 -1,042 -26,184 ,000 -,994 -,991 -,752 

GBPUSD ,089 ,051 ,069 1,735 ,108 -,651 ,448 ,050 

a. Dependent Variable: USDCHF 

 

Koefficients 

Y = 1,930 - 0,888X1 + 0,089X2. 

1. Konstanta sebesar 1,930 menyatakan bahwa jika tidak ada pergerakan pair eur/usd dan 

gbp/usd, pergerakan pair usd/chf adalah 1,930 pips perbulan. 

2. Koefisien regresi –0,888 menyatakan bahwa setiap penambahan pergerakan penurunan 

sebesar -1 pip eur/usd akan  mengurangi pergerakan pair usd/chf sebesar    - 0,888 pips. 

3. Koefisien regresi +0,089 menyatakan bahwa setiap penambahan pergerakan kenaikan  

sebesar  +1 pips gbp/usd akan  menambah pergerakan pair usd/chf sebesar    + 0,888 pips. 

Uji t 

Dari tabel anova juga dapat dilihat bahwa nilai sig dari uji t dari konstanta dan masing masing 

variabel independenya. 



1. Variabel konstanta regresi dan pairs eur/usd mempunyai angka sig yang lebih kecil dari 

0,05, artinya konstanta variabel pairs eur/usd berpengaruh terhadap pergerakan pairs 

usd/chf. 

2. Variabel pairs gbp/usd mempunyai angka sig. 0,108 dan lebih besar dari 0,05, artinya 

variabel pairs gbp/usd tidak mempengaruhi pergerakan pairs usd/chf. 

Dari tabel anova dapat dilihat pada kolom sig. Diperoleh nilai sebesar 0.00 < 0.05, artinya 

hipotesis peneliti dapat diterima yaitu ada pengaruh yang signifikan pergerakan pairs 

EUR/USD dan GBP/USD terhadap pergerakan pairs USD/CHF. 

 
 

E. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

1. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan diatas maka penulis menyimpulkan : 

1. Ada hubungan yang kuat antara pergerakan pairs EUR/USD dan GBP/USD dengan 

pergerakan pairs USD/CHF. 

2. ada pengaruh yang signifikan pergerakan pairs EUR/USD dan GBP/USD terhadap 

pergerakan pairs USD/CHF, hal ini dapat dilihat dari nilai r square sebesar 0,990. 

3. Ada Pergerakan yang berlawanan antara ketiga pairs tersebut, jika pairs EURO/USD 

dan GBP/USD bergerak naik maka Pairs USD/CHF bergerak turun atau sebaliknya. 

2. Implikasi 

1. Buat para trader yang akan trading pada ketiga pair tersebut hendaknya melakukan open 

posisi yang berlawanan untuk mendapatkan hasil yang paling menguntungkan 

2. Open pada posisi yang sama/searah untuk ketiga pars (EURU/USD, GBP/USD dan 

USD/CHF) tersebut dan tunggu sampai menghasilkan profit lalu tutup semua open 

posisi dalam keadaan profit sebelum berbalik menjadi minus. 
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