
 

 
 

 

 



KATA  PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa buku Investasi Valuta Asing ini telah selesai 

ditulis oleh penulis. Buku ini berisi pelajaran praktis tentang bagaimana cara memahami dasar usaha 

investasi jual beli valuta asing secara online, dengan menganalisa pergerakan harga valuta asing, 

menggunakan analisa teknikal, fundamental dan sentimen pasar, untuk membuat keputusan transaksi 

jual beli demi keuntungan secara finansial akibat perbedaan selisih nilai tukar mata uang antar negara. 

Setelah membaca buku ini, diharapkan para pembaca mampu berinvestasi dalam usaha jual 

beli valuta asing secara online serta mampu melakukan transaksi jual beli yang menguntungkan dari 

berbagai macam valuta asing yang tersedia di pasaran berdasarkan analisa teknikal, fundamental serta 

sentiment. Semoga apa yang diuraikan dalam buku ini dapat memberi dampak yang besar dalam 

menumbuhkan semangat Technopreneurship bagi siapa saja yang membacanya.  
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BAB  I 

Pengantar Investasi Valuta Asing 
 

Investasi dalam Valuta Asing sering disebut dengan Bisnis Forex. Apakah Forex itu? Forex 
merupakan singkatan dari Foreign Exchange, dalam bahasa Indonesia sering di terjemahkan sebagai 
valuta asing atau sering disingkat sebagai valas. Contoh dari forex ini adalah mata uang Dolar Amerika, 
Ringgit Malaysia, Yen Jepang, Yuan China, Poundsterling Inggris, serta Euro untuk negara-negara di 
kawasan Uni Eropa.  

Contoh dari penggunaan transaksi forex, adalah ketika turis dari mancanegara sedang berlibur 
ke Bali, saat mereka akan membeli makanan, barang atau jasa di Negara Indonesia, harus bertransaksi 
menggunakan mata uang Rupiah. Untuk memperoleh mata uang Rupiah, para turis akan menukar 
mata uang mereka ke Money Changer. Contohnya turis Australia membeli Rupiah dengan Dolar 
Australia, turis Eropa akan membeli Rupiah dengan Euro, berdasarkan kurs nilai tukar yang berlaku 
pada saat itu. Demikian juga dengan pengusaha dari Indonesia yang mengimport mobil dari Eropa, 
harus menukar Rupiah ke Euro untuk melakukan transaksi pembayaran. 

Nilai kurs dari mata uang akan selalu berubah setiap saat antara satu mata uang relatif  
terhadap mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar ini dipengaruhi oleh faktor jumlah permintaan dan 
penawaran. Makin banyak permintaan, maka nilai tukarnya akan semakin tinggi, semakin rendah 
permintaan, maka nilai tukarnya akan semakin rendah. Nilai tukar dari mata uang ini juga sangat 
dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik dari suatu negara atau kawasan. 

Akibat perubahan kurs yang selalu terjadi setiap saat, memunculkan suatu kesempatan untuk 
memperoleh keuntungan ekonomi dari selisih nilai beli dan jual, pada sebuah proses transaksi jual beli 
forex. Cara konvensional untuk bertransaksi forex adalah dengan melalui money changer. Sedangkan 
cara modern adalah cukup menggunakan perangkat lunak transaksi forex, melalui perantara broker 
resmi. Kedua transaksi forex jenis ini sering disebut sebagai spot market. 

Volume transaksi di pasar forex melebihi 5 Triliun dolar Amerika perharinya, atau lebih dari 
65.000 triliun Rupiah, sebuah jumlah yang sangat besar. Lebih dari 1 triliun dolar Amerika diantaranya, 
berasal dari transaksi jenis spot market. Jumlah volume transaksi forex ini jauh melebihi bursa New 
York Stock Exchange, London Stock Exchange serta Tokyo Stock Exchange di mana total volume 
transaksi perharinya di bawah 200 milyar dolar Amerika, atau sekitar 2.600 trilyun Rupiah. 

 

1.1 Mata uang yang di perdagangkan 

 
Sebenarnya apakah yang diperdagangkan di Forex? Tentu saja uang, yaitu mata uang dari 

berbagai macam negara. Anda tentunya bingung, apa yang sebenarnya anda perjual belikan karena 
tidak terlihat secara fisik. Jika anda membeli sebuah mata uang katakanlah dolar Amerika, sebenarnya 
anda sedang membeli saham suatu negara, atau dalam skala kecil seperti  anda membeli saham dari 
sebuah perusahaan. Nilai kurs yang berlaku dari dolar Amerika ini sangat tergantung dari kondisi 
perekonomian jangka panjang serta harapan para pelaku pasar terhadap mata uang suatu negara 
tertentu.Nilai kurs yang berlaku terhadap suatu mata uang, selalu relatif menguat atau melemah 
terhadap mata uang negara lainnya.Biasanya mata uang yang diperdagangkan berasal dari negara 
dengan tingkat perekonomian yang cukup maju, yang sering digolongkan sebagai mata uang utama. 

 

Tabel 1.1 Mata uang Utama 

 

Simbol Negara Mata uang Julukan 

USD Amerika Serikat Dollar Buck 

EUR Kawasan Uni 

Eropa 

Euro Fiber 



JPY Jepang Yen Yen 

GBP Inggris Pound Cable 

CHF Swiss Franc Swissy 

CAD Kanada Dollar Loonie 

NZD Selandia Baru Dollar Kiwi 

Sumber: Babypips (2016), What is Forex. 

 

Penulisan Simbol mata uang  selalu menggunakan  tiga huruf. Contoh USD, yang Merupakan 
singkatan dari huruf US atau United State (Negara Amerika) serta huruf D yang mewakili Dolar. Contoh 
berikutnya adalah IDR, di mana ID merupakan singkatan darinegara Indonesia, serta huruf R yang 
mewakili Rupiah. 

 
 
1.2 Jenis Pasangan Mata Uang 

Transaksi perdagangan Forex, selalu dilakukan dalam bentuk pasangan mata uang, seperti 
EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD serta NZDUSD. Kenapa harus berpasangan? 
Karena nilai mata uang ini selalu relatif berubah terhadap mata uang lainnya, ada yang menguat atau 
melemah terhadap yang lainnya.Seperti permainan sepak bola, ada yang menang ada yang kalah, jadi 
harus ada lawannya. 

Terdapat 3 kelompok jenis pasangan mata uang, yaitu 1) pasangan mata uang utama(major 
currency pairs), 2) pasangan mata uang cross (cross currency pairs)dan 3) pasangan mata uang 
eksotik (exotics currency pairs), masing-masing jenis pasangan mata uang penjelasannya sebagai 
berikut: 

1.2.1 Pasangan mata uang utama(major currency pairs), yaitu mengandung mata uang US Dolar 
serta berasal dari 7 negara Maju dari tingkat ekonomi dan perindustriannya. Pasangan mata uang 
utama ini lebih mudah ditradingkan karena lebih mudah dianalisa, terutama untuk pemula. 

Tabel 1.2 Pasangan Mata Uang Utama 

Pasangan  

Mata uang 
Pasangan Negara Sebutan umum 

EURUSD Uni Eropa terhadap Amerika Euro Dollar  

USDJPY Amerika terhadap Jepang Yen Dollar  

GBPUSD Inggris terhadap Amerika Pound Dollar  

USDCHF Amerika terhadap Swiss Dollar Swissy 

USDCAD Amerika terhadap Kanada Dollar Loonie 

AUDUSD Australia terhadap Amerika Ausie Dollar  

NZDUSD 
Selandia Baru terhadap 

Amerika 
Kiwi Dollar  

Sumber: Babypips (2016), What is Forex. 

 

1.2.2 Pasangan mata cross (cross currency pairs), yaitu tidak mengandung mata uang US Dolar serta 
berasal dari 7 negara maju dari tingkat ekonomi dan perindustriannya. 

 



Tabel 1.3 Pasangan Mata Uang Cross Pair 

Pasangan  

Mata uang 
Pasangan Negara Sebutan umum 

EURJPY Uni Eropa terhadap Jepang Euro Yen 

AUDJPY Australia terhadap Jepang Ausie Yen  

GBPJPY Inggris terhadap Jepang Pound Yen  

GBPAUD Inggris terhadap Australia Pound Aussie 

AUDCAD Australia terhadap Kanada Aussie Loonie 

EURAUD Australia terhadap Amerika Euro Ausie  

NZDJPY Selandia Baru terhadap yen Kiwi Yen 

EURCAD Uni Eropa terhadap Kanada Euro Loonie 

GBPCAD Inggris terhadap Kanada Pound Loonie 

EURCHF Euro terhadap Swiss Euro Swissy 

GBPCHF Inggris terhadap Swiss Pound Swissy 

Sumber: Babypips (2016), What is Forex. 

 
1.2.3 Pasangan mata uang eksotik (exotics currency pairs), yaitu mata uang diluar daftar negara 
industri maju, seperti Singapura, Hongkong, Afrika Selatan, Bahrain, Rusia serta Indonesia. Pasangan 
mata uang eksotik ini sangat sulit dianalisa, utamanya oleh pemula.Hal ini disebabkan volume 
transaksinya terlalu kecil, sehingga harganya terlalu mudah dipermainkan oleh para spekulan. 
 

Tabel 1.4 Pasangan Mata Uang Eksotik 

Pasangan  

Mata uang 
Pasangan Negara Sebutan umum 

USDSGD Amerika terhadap Singapura  

USDIDR Amerika terhadap Indonesia Dollar Rupiah  

USDRUB Amerika terhadap Rusia Dollar Rubel  

USDZAR 
Amerika terhadap Afrika 

Selatan 
 

USDHKD Amerika terhadap Hongkong  

USDMXN Amerika terhadap Mexico  

Sumber: Babypips (2016), What is Forex. 

 

1.3 Volume Pasar dan Tingkat Likuiditas 

 

Perdagangan Forex tidak sama seperti saham yang diharuskan memiliki lokasi tertentu seperti 
Jakarta Stock Exchange atau Bursa Efek Jakarta, New York Stock Exchange, London Stock Exchange 
serta bursa efek lainnya. Transaksi Forex bersifat unik, karena tidak tersentralisasi di suatu tempat atau 



harus memiliki lokasi fisik.Transaksi Forex sering di sebut sebagai Over the Counter (O.T.C) atau sering 
disebut juga market interbank, di mana transaksinya bersifat elektronik, berlangsung selama 24 jam 
dalam sehari serta 5 hari dalam seminggu.Pelaku transaksi ini sangat beragam, mulai dari perorangan, 
perusahaan, bank serta spekulan, semuanya bebas melakukan transaksi jual beli dengan berbagai 
macam tingkat volume serta jenis mata uang. Banyak pihak melakukan transaksi demi keuntungan dari 
selisih nilai tukar, sebanyak 95 % transaksi merupakan spekulasi, hanya 5% yang merupakan transaksi 
berdasarkan kebutuhan seperti bidang industri dan pariwisata. 

Mata uang yang paling banyak diperdagangkan adalah dolar Amerika, disusul Euro, yen 
Jepang, Poundsterling Inggris, dolar Australia, dolar Kanada, Franc Swiss serta dolar Selandia Baru 
karena tingkat likuiditasnya sangat tinggi. Likuiditas tinggi artinya kapanpun saat kita mau menjual 
selalu ada pihak yang siap membeli, demikian juga sebaliknya kapanpun kita mau membeli selalu ada 
pihak yang siap menjual selama 24 jam dalam sehari. 

Hal ini berbeda dengan stock market atau bursa saham di mana untuk menjual atau membeli 
harus memperhatikan kapan jam buka dan tutup dari bursa saham tersebut yang umumnya 
berlangsung dengan selang 8 sampai 9 jam dalam sehari. 

 
1.4 Bentuk Transaksi Forex 

 

Forex memiliki berbagai kelebihan dibandingkan instrumen investasi yang lainnya, terdapat 
banyak bentuk variasi untuk melakukan transaksi. 
 

1.4.1  Spot Market, adalah transaksi yang dilakukan dalam hitungan sekejap pada saat itu juga, baik 
dalam bentuk pembelian atau penjualan pasangan mata uang yang diinginkan. Transaksi jenis spot ini 
yang paling umum dilakukan oleh pelaku pasar. Inilah bentuk transaksi forex yang sebenarnya. 

 

1.4.2  Futures, adalah bentuk transaksi untuk membeli atau menjual pasangan mata uang tertentu 
dengan harga yang sudah ditentukan, di waktu yang akan datang. Itulah kenapa disebut sebagai 
Futures. 

 

1.4.3  Options, adalah produk turunan dari forex, memberikan hak menjual atau membeli suatu aset 
berupa forex, komoditi atau stock pada harga tertentu dan waktu tertentu. Option ini memiliki sifat 
jatuh tempo. 

 

1.4.4  Exchange Traded Funds, merupakan produk turunan terbaru dari forex, di mana merupakan 
kombinasi antara saham dengan mata uang. Kelemahannya adalah tidak bisa ditransaksikan dalam 
tempo 24 jam sehari. 

 
1.5  Pelaku Transaksi Forex 
 

Pelaku di pasar forex ini sangat beragam, secara umum dapat disebut sebagai market maker. 
Secara umum pelaku di pasar forex dapat dikategorikan : 
 

1.5.1  Bank komersial dan Bank sentral, adalah bank komersial yang merupakan pelaku utama dari 
perdagangan Forex. Contoh bank ini adalah Bank of America, Barclays, Societe Generale, Citigroup, 
Deutche bank, UBS, HSBC serta Goldman Sachs.Transaksi dilakukan dalam bentuk jual beli dengan 
konsumen dari kalangan dunia usaha, bank yang lebih kecil, pengiriman uang ke seluruh dunia serta 
melalui transaksi spekulasi di pasar forex. 

Bank sentral milik suatu negara merupakan penyelenggara terbesar di pasar mata uang. 
Mereka masuk ke pasar bukan untuk tujuan berspekulasi. Bank sentral memiliki peranan penting untuk 
mengawasi pasar, mengendalikan kelancaran suplai mata uang, mengatur tingkat suku bunga dengan 
tujuan agar perekonomian negara tersebut dapat stabil melalui serangkaian kebijakan ekonomi yang 
diambil oleh pemerintah. Bank sentral juga sering mengantisipasi gejolak pasar menggunakan langkah 



intervensi. Tujuan dari intervensi adalah mengendalikan kestabilan mata uang, melindungi nilai mata  
uang pada level harga tertentu, memperlambat gejolak harga serta membalikkan arah pasar. 
 

1.5.2  Dunia Usaha, adalah Perusahaan Multinasional seperti Google, Microsoft, Apple, Samsung, 
Toyota merupakan pelaku utama dalam pasar forex. Mereka bertransaksi untuk keperluan 
pembayaran produk, biaya operasional serta gaji karyawannya dari berbagai negara dari belahan 
dunia. 

 

1.5.3  Broker atau pialang, adalah adalah lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pedagang 
retail atau masyarakat umum dengan pihak Bank. Pialang memperoleh keuntungan dari spread, yaitu 
biaya yang dikenakan saat bertransaksi dengan selisih antara nilai jual dengan beli. 

 

1.5.4  Hedge Fund, adalah merupakan lembaga yang melakukan kegiatan investasi jangka pendek atau 
spekulasi dengan mengharapkan keuntungan, melalui dana yang dihimpun dari para pemilik modal. 
Contoh dari pelaku Hedge Fund ini adalah  George Soros, Warrent Buffet. 

 

1.5.5  Retail Trader / masyarakat umum, adalah perorangan yang melakukan transaksi perdagangan 
forex  dengan bank komersial atau pelaku pasar lain yang menggunakan jasa perantarabroker masing-
masing. 

 

1.6  Hukum Agama dalam bertransaksi Forex 

 

Didalam hukum islam, masih terjadi perdebatan tentang halal atau haramnya status jual beli 
forex ini. Sebagian ulama memberikan fatwa halal, haram serta makruh.Masing-masing memberikan 
fatwa berdasarkan penafsiran tentang dalil yang digunakan.Majelis Ulama Indonesia sendiri 
memberikan fatwa mubah artinya, transaksi forex boleh dilakukan, sepanjang tidak mengandung 
unsur untung-untungan, penimbunan, bunga serta penipuan. 
 

1.7  Cara memulai bisnis Forex 

 

Untuk memulai berbisinis forex, anda harus melewati berbagai langkah. Yang pertama anda 
harus mendaftar ke broker forex dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, kemudian 
mendeposit sejumlah dana tertentu ke rekening akun trading, mendownload software Metatrader 4 
untuk kegiatan trading, berlatih melakukan simulasi trading menggunakan akun demo. Dan terakhir 
ketika sudah mahir, baru dilanjutkan dengan transaksi jual beli menggunakan akun riil. 
 

1.8  Dana yang di butuhkan 

 

Berapa modal yang dibutuhkan untuk trading forex? Jawabannya relatif, tergantung jenis akun 
yang akandibuka di broker. Ada 4 tipe akun, yaitu: 

 

1.8.1  Akun Sen (Cent Account) adalah jenis akun yang diperuntukkan bagi trader yang masih dalam 
tahap awal belajar trading (selesai bertrading dengan akun demo menggunakan uang virtual), sebagai 
simulasi saat bertrading dengan akun mikro atau mini atau standar. Jumlah dana yang dibutuhkan 
untuk deposit berkisar 1-5 USD. Satuan transaksinya dalam ukuran sen, memiliki ukuran seratus kali 
lebih kecil dari volume transaksi mikro lot. Tidak semua broker menyediakan akun sen ini. Contoh 
broker yang menyediakan akun sen adalah Alpari, Roboforex, Forex4you, XM serta Instaforex. 

 

1.8.2  Akun Micro (Micro Account), adalah jenis akun yang memiliki ukuran volume transaksi terkecil 
untuk akun real, yaitu sebesar 0,01 lot. Jumlah dana yang dibutuhkan minimal 50 USD. Untuk idealnya, 
dianjurkan untuk deposit sekitar 250 USD.Ukuran volume trading dimulai dari kelipatan 0.01 lot.Akun 
mikro diperuntukkan untuk trader pemula. 

 



1.8.3  Akun Mini (Mini Account), adalah jenis akun dengan ukuran volume transaksi kelipatan 0,1 lot, 
di mana dana yang dibutuhkan di atas 1000 USD, idealnya sekitar 2500 USD. Ukuran volume trading di 
mulai dari kelipatan 0.1 lot sampai dengan kelipatan 1 lot. 

 
1.8.4.  Akun Standar (Standar Account), adalah adalah jenis akun dengan ukuran volume transaksi 
kelipatan 1 lot, jumlah dana yang dibutuhkan minimal 10.000 USD, idealnya diatas 25.000 USD. Volume 
trading dimulai kelipatan 1 sampai dengan puluhan lot. Akun standar ditujukan untuk trader 
profesional dengan pengalaman tahunan di dunia trading. 
 

1.9.    Peralatan yang dibutuhkan 

 

Transaksi perdagangan forex membutuhkan komputer atau laptop dengan spesifikasi memori 
RAM minimal 2 GB, prosesor dual core, dengan sistem operasi minimal windows 7 dan di atasnya, serta 
modem untuk koneksi internet. Kemudian menginstal perangkat lunak yaitu Metatrader 4 yang 
diperoleh dari broker masing-masing, yang berfungsi untuk melakukan analisa teknikal serta transaksi 
jual dan beli forex. Metatrader 4 ini hanya dapat dipakai pada broker tertentu saja. Jika anda mendaftar 
pada dua broker yang berbeda, anda harus memasang dua buah metatrader 4 dengan versi yang 
berbeda sesuai yang diberikan oleh masing-masing broker. 

 

1.10   Soal Pertanyaan dan Latihan 

1.10.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apakah yang dimaksud dengan forex? 

 b) Apakah kelebihan forex di banding saham? 

c) Mengapa forex selalu diperdagangkan menggunakan pasangan mata uang? 

d) Mengapa mata uang yang diperdagangkan di market forex mayoritas berasal dari negara 

industri maju? 

 e)  Sebutkan 3 kelompok pasangan mata uang forex! 

 f)  Sebutkan langkah-langkah untuk berdagang forex! 

1.10.2  Daftar Pertanyaan Latihan 

 a) Sebutkan contoh 5 pasangan mata uang utama ! 

 b) Sebutkan contoh 5 pasangan mata uang cross pair ! 

c) Bagaimana cara penulisan pasangan mata uang rupiah terhadap dolar? 

1.10.3  Tindak Lanjut 

Setelah membaca bab ini, anda diharapkan mengetahui tentang forex, prinsip dasar cara 

transaksi guna memperoleh keuntungan di pasar forex, langkah-langkah untuk memulai usaha di 

bidang forex, serta gambaran umum tentang besaran modal dan peralatan komputer yang dibutuhkan. 

Bagaimana cara untuk menindaklanjutinya? Bab II akan membahas secara detil cara membuka 

rekening trading di broker, mendeposit modal yang dibutuhkan serta lembaga yang mengatur regulasi 

terhadap broker.  
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BAB II 
Cara Mendaftar ke Broker Forex 

 
 Broker adalah suatu institusi perusahaan, yang berfungsi mempertemukan antara pihak pembeli 
(buyer) dengan pihak penjual (seller), terhadap produk yang diperjual belikan yaitu berupa forex, 
secara instan dan realtime. Broker mendapatkan keuntungan dengan imbalan berupa komisi dari 
selisih nilai tukar jual dan beli dari harga yang ditawarkan.  
 Mengapa kita harus berhubungan dengan broker forex? Karena untuk melakukan transaksi forex 
secara langsung dengan bank, harus memiliki persyaratan yaitu jumlah ukuran volume trading 
minimalnya 10 lot, yang jika dikonversi ke rupiah kira-kira membutuhkan dana sekitar 1,3 Milyar. Bank 
besar atau bank sentral ini bisa diibaratkan sebagai pabrik forex, sedangkan broker dibaratkan sebagai 
toko grosir atau eceran. Berkat jasa broker, kita bisa bertransaksi dengan ukuran volume terkecil 
sebesar 0,01 lot yang jika dikonversi ke rupiah membutuhkan modal dana sebesar 13 juta rupiah. 
Dengan fasilitas leverage atau daya ungkit, maka dana yang dibutuhkan semakin jauh lebih kecil, bisa 
sampai 50 sampai 200 kali lebih kecil dari modal yang seharusnya dibutuhkan, yang jika dirupiahkan 
hanya membutuhkan dana minimal sekitar 65 sampai 260 ribu rupiah saja untuk ukuran volume 
transaksi 0,01 lot.  
 Untuk dapat bertransaksi di pasar forex, broker telah menyediakan perangkat lunak untuk klien 
yang berfungsi untuk menganalisa pergerakan harga, memantau berita serta mengambil posisi untuk 
transaksi jual atau beli. Perangkat lunak ini beragam versinya seperti MetaTrader 4, cTrader, 
NinjaTrader, Tradable, Thinkorswim, Tradestation, Streamster serta FXTrader. 
 

2.1   Pengantar Regulasi Broker 

 Dalam sejarah awal perkembangannya, banyak broker yang beroperasi melakukan tindakan 
pelanggaran, mulai dari manipulasi spread (nilai selisih) jual beli, slippage (harga meleset) sampai 
penghapusan profit dari nasabah. Untuk dapat berpartisipasi di pasar dengan benar, sebuah broker 
diharuskan memiliki ijin yang jelas dan sah sesuai peraturan yang berlaku di negara tempat 
beroperasinya, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Untuk itulah dibentuk badan regulasi 
yang bertujuan melindungi keamanan serta kejujuran dalam pelaksanaan kegiatan transaksi jual beli. 
Setiap negara memiliki badan regulasi masing-masing.  

 Seperti negara Indonesia, terdapat badan pengawasan pasar modal yang di sebut dengan 
Bappebti, di negara Amerika terdapat CFTC dan NFA, di Australia terdapat ASIC serta di negara Inggris 
dengan nama FCA. 

 

2.1.1  CFTC, Commodity Futures Trading Commission (CFTC)  

  CFTC merupakan lembaga independen di negara Amerika yang didirikan pada tahun 1974 
dengan tujuan melindungi pelaku pasar serta masyarakat umum dari penipuan, manipulasi, praktik-
praktik pelanggaran, dan risiko sistemik yang terkait dengan produk turunannya, serta produk 
lainnya yang diatur dari perdagangan komoditas berjangka. 

 
Gambar 2.1  Tampilan situs resmi CFTC, Sumber : CFTC (2016)   

Situs resmi dari CFTC: http://www.cftc.org 



Berikut daftar broker yang teregulasi resmi di CFTC : 

a) Interactive Brokers 

b) OANDA 

c) FXCM 

d) Gain Capital Forex.com 

e) MB Trading 

f) CitiFX 

g) Barclays Stockbrokers 

h) JP Morgan 

i) RBS  Market Index 

j) Think Or Swim 

  

 Broker dengan regulasi CFTC di atas paling banyak dipakai oleh para trader profesional 
dengan dana ribuan sampai jutaan dolar karena terkenal dengan keamanan dananya. 

 

2.1.2   NFA, National Futures Association (NFA) 

  NFA adalah organisasi yang mandiri untuk industri derivatif keuangan di Amerika, mencakup 
bursa perdagangan berjangka, ritel mata uang asing (forex) dan produk derivatif dari OTC (swap). 
Selama lebih dari 30 tahun, NFA telah tumbuh berkembang dan menegakkan aturan, menyediakan 
program dan menawarkan layanan yang berfungsi untuk menjaga integritas pasar, melindungi 
investor dan membantu anggota yang tergabung di NFA memenuhi tanggung jawab dari peraturan 
yang mereka buat. 

 
Gambar 2.2  Tampilan situs resmi NFA, Sumber : NFA (2016) 
Alamat situs resmi dari NFA : http://www.nfa.futures.org 

 
Berikut daftar broker yang teregulasi resmi di NFA : 

a) Interactive Brokers 

b) OANDA 

c) FXCM 

d) Gain Capital Forex.com 

e) MB Trading 

f) CitiFX 

g) Barclays Stockbrokers 

h) JP Morgan 

i) RBS  Market Index 

j) Think Or Swim 

 
 



2.1.3   FCA (Financial Conduct Authority)  

 FCA adalah badan pengawas keuangan di negara Inggris, namun beroperasi secara independen 
dari pemerintah Inggris. FCA didanai dengan cara membebankan biaya kepada anggota industri jasa 
keuangan.  FCA mengatur perusahaan-perusahaan keuangan yang menyediakan layanan untuk 
konsumen dan mempertahankan integritas pasar keuangan Inggris. FCA berfokus pada pengaturan 
kegiatan perusahaan jasa keuangan ritel dan grosir, seperti pendahulunya yaitu FSA. FCA dibentuk 
sebagai sebuah perusahaan terbatas dengan suatu jaminan. 

 
Gambar 2.3  Tampilan situs resmi FCA, Sumber : FCA (2016) 

Alamat situs resmi dari FCA : http://www.fsa.gov.uk/ 

 
Berikut daftar Broker yang teregulasi resmi di FCA : 

a)  ActivTrades 

b)  CMC Markets UK 

c)  FOREX.com UK 

d)  FX Solutions UK (City Index) 

e)  FXCM UK 

f)  FxPro UK 

g)  GAIN Capital (UK) 

h)  GFT Global Markets UK 

i)  GKFX 

j)  Hantec Markets 

k)  IG Markets 

l)  Interactive Brokers (UK) 

m)  OANDA 

 

2.1.4   ASIC, Australian Securities & Investments Commission (ASIC) 

  ASIC adalah badan pemerintah Australia independen, yang bertindak sebagai regulator 
perusahaan di Australia. Peran ASIC adalah untuk menegakkan dan mengatur hukum perusahaan 
dan jasa keuangan untuk melindungi konsumen, investor dan kreditor di Australia. ASIC didirikan 
pada 1 Juli 1998 setelah direkomendasi oleh Kirim Wallis. Wewenang dan lingkup ASIC ditentukan 
sesuai dengan Australian Securities and Investments Commission Act 2001. 



 
Gambar 2.4  Tampilan situs resmi ASIC, Sumber : ASIC (2016) 

                                                    Alamat situs resmi dari ASIC : http://asic.gov.au/ 
 
Berikut daftar Broker yang teregulasi resmi di ASIC : 

a) OANDA Australia 

b) FXCM Australia 

c) Go Markets 

d) Axi Traders 

e) Pepperstone 

f) Think Forex 

g) IC Markets 

h) AVA Trade 

  

2.1.5    Bappebti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) 

 Bappebti merupakan unit eselon I pada Kementerian Perdagangan Indonesia, yang bertugas 
melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta 
pasar fisik dan jasa keuangan di Indonesia. 

 

 
Gambar 2.5  Tampilan situs resmi Bappebti, Sumber : Bappebti (2016) 

                                                  

Alamat situs resmi dari Bappebti : 

https://www.bappebti.go.id/id/home 

Berikut daftar Broker yang teregulasi resmi di Bappebti : 

a)  PT. Valbury Asia Futures 

b)  PT. Millennium Penata Futures 

c)  PT. Monex Investindo Futures 



d)  PT. Soegee Futures d/h PT. Harumdana Berjangka 

e)  PT. Askap Futures 

f)  PT. Starpeak Equity Futures 

g)  PT. Agrodana Futures 

h)  PT. Axo Capital Futures 

i)  PT. Bestprofit Futures 

j)  PT .Sinar Mas Futures 

 

2.1.6   CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) 

 CySEC adalah badan pengawas keuangan Siprus. Sebagai negara anggota Uni Eropa, peraturan 
keuangan CySEC serta cara beroperasinya  harus mematuhi dan tunduk pada  ketentuan hukum 
keuangan Eropa yaitu MiFID. Sejumlah besar broker forex ritel di luar negeri serta binary option 
banyak yang menggunakan regulasi CySEC untuk menawarkan produknya. 

 

 
Gambar 2.6  Tampilan situs resmi CySEC, Sumber : CySEC (2016)   

Alamat situs resmi dari CySEC : http://www.cysec.gov.cy/en-gb/home/ 

 
Berikut daftar broker yang teregulasi resmi di CySEC : 

a)  Exness 

b)  Master Forex 

c)  RoboForex 

d)  XM 

e)  Markets 

f)  FxPro 

g)  FXTM 

h)  XTrade 

i)  Admiral Market 

j)  Fibo Group 

 

2.1.7    Regulasi Offshore,  

 Regulasi Offshore adalah lembaga regulasi broker yang terletak di negara terpencil serta bebas 
dari pajak. Broker yang tergolong kategori Offshore ini sangat banyak. Memiliki ijin operasi dengan 
payung hukum yang kurang kredibel, biasanya berlokasi di negara Rusia, Saint Vincent and 
Grenadines, Mauritius, British Virgin Island (BVI), Seychelles, Cayman Island, New Zealand (Selandia 
Baru), Panama, Filipina, Mesir, Irlandia, Costa Rica, Meksiko, Columbia, serta Nigeria. Berikut nama 
badan regulasi offshore beserta negara asal : 

a)  IFSC (Belize). 

b)  CRFIN, KROUFRR (Rusia). 

c)  Securities and Exchange Commission (Nigeria). 

d)  Capital Market Authority (Mesir). 



e)  Superintendencia General de Valores (Costa Rica). 

f)  Comisión Nacional de Valores (Panama). 

g)  BVI Financial Services Commission (FSC of BVI). 

h)  Financial Services Commission of Mauritius (FSC Mauritius). 

i) Superintendencia Financiera (Colombia). 

 Perusahaan regulasi offshore ini berpotensi untuk melakukan kegiatan money laundering 
dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika anda berinvestasi di broker dengan regulasi 
offshore, disarankan cukup dengan dana di bawah 1000 USD. Kelebihan trading di broker offshore 
ini mengijinkan nasabah mendeposit dana secara lokal menggunakan mesin ATM atau e-banking 
melalui rekening pihak ke tiga, yaitu milik pengurus dari Introducing Broker. Hampir tidak ada 
potongan biaya administrasi, baik untuk deposit atau penarikan dana. Broker offshore sangat 
diminati oleh pemula karena kemudahan verifikasi akun riil, proses deposit serta penarikan dana. 

 

2.2   Introducing Broker 

 Adalah perorangan atau lembaga yang menjadi kepanjangan tangan dari sebuah broker, yang 
disingkat namanya menjadi IB. IB berfungsi untuk mempermudah proses pendaftaran akun, deposit 
dan penarikan dana serta masalah teknis lainnya yang kelak muncul dikemudian hari. Introducing 
Broker ini menggunakan bahasa lokal untuk berhubungan dengan calon nasabahnya. Misalnya FXCM 
Asia untuk wilayah Indonesia, akan menggunakan bahasa pengantar Indonesia untuk berkomunikasi 
sebagai penganti bahasa aslinya yaitu bahasa Inggris, karena sebagai contoh broker FXCM ini berasal 
dari negara Amerika.  
 
2.2.1   Daftar Introducing broker dengan regulasi NFA, CFTC serta FCA: 

 

a) ECN Pro, adalah perwakilan dari broker Gain Capital Forex.com, yang memiliki multi regulasi di 
CFTC, FSA serta NFA. Situs resmi ECN Pro :  http://www.ecnpro.com 

b) FXMAX, adalah perwakilan resmi dari broker FXCM UK atau negara Inggris, yang memiliki multi 
regulasi di CFTC, FCA serta NFA. Situs resmi FXMAX :  http://www.fxmax.com 

 

2.2.2   Daftar Introducing broker dengan regulasi ASIC : 
 

a) Interbankpro, adalah perwakilan dari broker FXCM AU, yang memiliki multi regulasi di CFTC, 
FSA serta NFA. Situs resmi Interbankpro : http://www.interbankpro.com 

b) Pepperstone Indonesia, adalah perwakilan resmi dari broker Pepperstone di negara Australia, 
Situs resmi Pepperstone Indonesia :  http://www.indopepperstone.com 

c)  Indonesian Trader Secrets, adalah perwakilan dari broker Axitrader, AVA Trade serta IC 
Markets Australia. Situs resmi Indonesian Trader Secrets : 

     https://www.indonesiantradersecrets.com 
 
2.2.3  Daftar Introducing broker dengan regulasi kawasan Uni Eropa (CySEC, MiFID, MFSA) : 

 

a) Gain Scope, adalah perwakilan dari broker FXDD Malta, yang memiliki regulasi  MFSA di negara 
Malta. Situs resmi GainScope : 

http://www.gainscopefx.com 

b) Exnessindo, adalah perwakilan resmi dari broker Exness di negara Cyprus dengan regulasi 
CySEC. Situs resmi Exness Indonesia : 

http://www.exnessindo.com 
c) Master Forex Indonesia, adalah perwakilan dari broker Master Forex dari Cyprus dengan 

regulasi CySEC. Situs resmi Master Forex Indonesia:  http://mfxbrokerindonesia.com/ 
 
2.2.4   Daftar Introducing broker untuk regulasi Offshore (IFSC, SIBA): 

 

https://www.indonesiantradersecrets/


a) CyberFX Trade, adalah perwakilan dari broker Alpari, yang memiliki regulasi IFSC di Saint 
Vincent and Grenadines dan Belize. Situs resmi Interbankpro :   http://cyberfxtrade.com/ 

b) Forex4you Indonesia, adalah perwakilan resmi dari broker Forex4you, dengan regulasi 
Securities and Investment Bisnis Act 2010 (SIBA) di British Virgin Islands (BVI). Situs resmi 

Forex4you Indonesia : http://www.forex4you.com/id/ 
c) Master Forex Indonesia, adalah perwakilan dari broker Master Forex yang memiliki regulasi 

IFSC di negara Belize. Situs resmi Master Forex Indonesia  : http://mfxbrokerindonesia.com/ 
 

2.3   Cara Memilih Broker 

 

 Bagaimana cara memilih broker forex yang baik? pertanyaan ini muncul dibenak para calon 
trader ketika awal pertama kali akan membuka real account, berikut beberapa pertimbangan yang 
perlu diperhatikan : 
 
2.3.1  Legalitas dari Broker : 

 Maksudnya tidak semua broker yang tersedia di internet memiliki ijin operasi yang benar, 
karena di dunia internet banyak terjadi penipuan, mulai dari  iming-iming hadiah palsu, lowongan 
kerja palsu, barang palsu, bisnis Multi Level Marketing palsu atau money game, perjudian 
palsu/curang, pencurian identitas dan password sampai-sampai broker komoditi dan Forex palsu 
yang biasanya digunakan sebagai sarana pencucian uang atau sekedar penipuan murni. Broker yang 
legal akan memiliki regulasi yang terjamin. Regulasi yang benar dan kredibel untuk suatu 
perusahaan Broker dengan pasar Internasional yaitu : NFA, CFTC, FCA UK, MFSA, MiFID, ASIC. 
  

2.3.2   Dukungan terhadap strategi trading : 
 Tidak semua broker medukung teknik trading yang ada seperti larangan Hedging, Scalping, 
harus FIFO atau tidak mendukung  penggunaan Expert Advisor. Broker legal & yang mendukung 
semua strategi trading biasanya beroperasi di kawasan negara Uni Eropa seperti FXDD Malta, Gain 
Capital Forex.com UK, FXCM UK serta OANDA. Broker yang beroperasi dari di USA melarang teknik 
Hedging dan menggunakan aturan FIFO, contohnya seperti MB Trading & Interactive Brokers (IB). 

2.3.3  Kredibilitas Broker terlihat dari Negara tempat Broker terdaftar : 
 Tidak semua broker memiliki kredibilitas yang memuaskan, kredibilitas ini menyangkut tingkat 
kebudayaan & kedisiplinan suatu negara. Broker yang kredibel biasanya berasal dari negara maju, 
seperti Kawasan Uni Eropa, Benua Australia & Kawasan Amerika Utara. Ciri broker dengan tingkat 
kredibilitas tinggi, pasti teregulasi di salah satu regulator, seperti NFA, CFTC, FCA UK, MFSA, MiFID, 
ASIC. Sedangkan broker dari negara berkembang, yang termasuk dalam katagori ini adalah Federasi 
Rusia, British Virgin Island (BVI), Marshall Islands, Mauritius, Seychelles, Panama, Bahamas, Cyprus, 
Belize, Costa Rica, Gibraltar, Cayman Islands, dan Saint Vincent and Grenadines.  
 

2.3.4   Biaya Penarikan  Dana serta Deposit Fund : 
 Setiap broker memiliki biaya fee penarikan dana yang berbeda. Sebagai contoh broker FXDD 
menggratiskan biaya penarikan dana 1 kali dalam sebulan karena untuk penarikan dana ke-2 anda 
akan dikenakan biaya. Broker Gain Capital memiliki biaya Fee sebesar 25 USD, sedangkan FXCM 
membebankan Fee sebesar 40 USD setiap kali widrawal. 
 Selain biaya penarikan dana ada juga biaya wire transfer, berkisar kurang lebih sekitar 25 USD 
ke tujuan rekening luar negeri milik broker misalnya Bank of America atau Barclays di UK. dana akan 
masuk ke rekening trading sekitar 1-3 hari kerja.  
 Jika anda menginginkan gratis biaya withdraw dan Deposit Fund  (kalaupun ada, setidaknya di 
bawah 1% dari total Withdraw/Deposit), anda bisa membuka akun rekening trading di broker dari 
negara Federasi Rusia, British Virgin Island (BVI), Mauritius, Seychelles, Panama, Bahamas, Cyprus, 
Belize, Costa Rica, Gibraltar, Cayman Islands dan Saint Vincent and the Grenadines. Media withdraw 
serta depositnya bisa menggunakan rekening pihak ke-3 (istilahnya lokal deposit lawannya dari wire 
transfer). Jadi anda bisa deposit atau menarik dana langsung melalui ATM BCA, Mandiri, BNI dalam 
hitungan menit. Atau kadang-kadang lewat media pembayaran seperti FASAPAY atau beli deposit 
atau voucher prabayar dari broker tempat anda trading, biasanya dengan nominal sedikitnya 5 - 10 



dolar Amerika. Sebenarnya secara administratif, cara ini melanggar aturan Bank Indonesia, karena 
menghimpun dana masyarakat di Indonesia tanpa ijin.  
 

2.3.5   Dukungan teknis : 
 Agar lebih memudahkan mengatasi masalah yang akan terjadi di masa depan, sebaiknya anda 
mendaftar melalui Introducing Broker (IB) dari broker favorit anda. Tidak setiap broker dari Luar 
negeri memiliki IB. 
 

2.3.6   Resiko Jaminan Dana 
 Jika kita melakukan trading dengan jumlah dana yang diinvestasikan melebihi 1000 USD, 
sebaiknya anda memilih broker yang lebih kredibel, yaitu teregulasi di salah satu regulator, seperti 
NFA, CFTC, FCA UK, MFSA, MiFID serta ASIC, yang menjamin keamanan aset trader, mengawasi dan 
melindungi investor dari kegiatan penipuan komoditas dan perdagangan berjangka. Sebaliknya jika 
anda masih dalam tahap belajar  dengan dana kurang dari 1000 USD, anda bisa memiilih sembarang 
broker (walaupun regulasinya tidak jelas) tanpa ada masalah. Khusus untuk broker yang regulasinya 
belum terdaftar di NFA, CFTC, FCA UK, MFSA, MiFID atau ASIC, direkomendasikan untuk memilih 
broker dengan umur yang sudah cukup lama berdiri, contohnya broker ALPARI (tahun 1998), 
Master Forex (tahun 2006) dan Exness (tahun 2008) yang masing-masing berasal dari negara 
Federasi Rusia. Di broker ini anda bisa menarik dan deposit dana melalui ATM (istilahnya lokal 
deposit lawannya dari wire transfer), atau melalui exchanger seperti FASAPAY. 
 

2.3.7   Spread 
 Spread adalah selisih antara harga beli dan jual. Spread ini adalah jasa yang harus kita bayarkan 
kepada broker. Lupakanlah spread, sekecil apapun spread, broker akan melakukan kickback alias 
melawan harga yang di order beberapa saat setelah order dieksekusi, kecuali anda bertrading di 
broker dengan omset forex retail terbesar di dunia, yaitu Interactive Brokers. Broker besar ini 
sekelas likuidator atau bank devisa seperti Barclays Capital, JP Morgan. Order dari broker lain yang 
berbasis MT4 sering dilempar salah satunya ke sini. Tidak ada kickback di Broker ini. Ada Broker 
dengan spreadnya kecil seperti FXCM dan Gain Capital, tetapi pada saat withdraw dikenakan biaya 
masing-masing 40 USD dan 25 USD, ada yang agak besar spreadnya seperti FXDD, tetapi saat 
withdraw satu kali dalam sebulan, diberikan fasilitas gratis Fee, mau dipilih broker apapun sama 
saja, ada kelebihan dan kekurangannya. 
 

2.3.8   Fasilitas Tambahan untuk analisa teknikal forex. 
 Beberapa broker bekerja sama dengan Autochartist untuk memberikan tambahan pelayanan 
bagi para clientnya. Salah satu tool yang ditawarkan adalah Autochartist. Tools ini dapat digunakan 
untuk menganalisa pergerakan harga berbagai macam pair forex, komoditi dan index. Broker forex 
yang mendukung Fasilitas Autochartist ini adalah ALPARI, ActivTrades, Admiral Markets, A Markets, 
ALBMenkul, AIQ, CFD1000, EC Markets, Finam, Finansonline, Finexo, Forex Club, Gain Capital 
Forex.com, Forex4U, Forex Yard, FxPro, GFT (UK & Australia), GKFX, GO Markets, GO4X, IG Markets 
(UK), IG Index, iNET Securities, Instaforex, IS Yatirim, Markets.com, MaxiForex, Monex Investindo 
Futures, MTrading, NETTRADER, OANDA, RoboForex, SmartCapital, Swissquote, ThinkForex, Think 
Or Swim, TMS, Tradefair, Vantage FX UK, VTB24, xForex dan yang terakhir adalah xTrade. 



 
Gambar 2.7  Analisa teknikal meggunakan Autochartist 

                                        Sumber : Autochartist (2016) 

 
 Selain itu juga terdapat tool analisa teknikal yang lain yaitu Trading Central, yang berfungsi 
untuk menganalisa trend pergerakan harian ataupun jangka panjang. Tool ini banyak digunakan 
oleh trader profesional di forex, futures, option, komoditi, energi serta ekuiti. 
 

 
Gambar 2.8  Analisa teknikal menggunakanTrading Central 

                                    Sumber : Trading Central (2016) 

 
 Contoh broker yang mendukung fasilitas trading Central antara lain: FXCM, FXDD Malta, Alpari, 
Gain Forex.com, Forex4you, Master Forex dan lainnya 

 

2.4   Membuka Akun Riil 

 Untuk membuat akun riil, maka anda dapat langsung mendaftar ke broker forex secara 
langsung melalui alamat website resminya atau melalui Introducing Broker. Dianjurkan bagi anda 
sebagai pemula untuk mendaftar melalui Introducing Broker demi membantu kelancaran pengurusan 
verifikasi dokumen, deposit serta penarikan dana. 
 Secara pribadi, penulis menyarankan untuk mendaftar di broker yang sudah lama berdiri 
dengan reputasi yang sangat baik seperti OANDA, FXCM, Gain Capital Forex.com, Go Markets, 
ActivTrades atau FXDD Malta, di mana teregulasi internasional di CFTC, FSA, FCA serta MSFA. Sebagai 
pertimbangan lainnya bisa dipilih broker dukungan analisa teknikal autochartist dan trading central. 
 
Untuk membuka rekening trading forex dibutuhkan persyaratan antara lain: 

a)  Scan KTP 

b)  Scan SIM atau STNK atau billing kartu kredit, billing PDAM, billing listrik. 

c)  Rekening bank dalam mata uang rupiah 

d)  Alamat email 

e)  Nomer telepon atau ponsel 



2.4.1   Membuka Akun Riil Tipe Mikro, Mini dan Standar 
 Berikut contoh cara membuka akun riil tipe mikro, mini atau standar di broker Gain Forex.com 
melalui introducing broker. Alasan pemilihan dari broker ini adalah multi regulasi di CFTC, NFA, FCA 
sehingga sangat aman bagi investasi dana, serta mendukung fasilitas analisa teknikal Autochartist 
dan Trading Central.  
 Situs ini diblokir oleh pemerintah RI. Untuk membuka blokir silahkan anda instal dahulu plugin 
Anonymox untuk browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. 
 
a. Buka situs Introducing broker gain forex.com melalui alamat 

http://www.ecnpro.com 
 

b. Pilih menu Registrasi  

 
Gambar 2.9  Tampilan situs resmi ECN Pro 

Sumber : ECNpro.com (2016) 

c. Geser halaman ke arah bawah, kemudian isikan data yang diminta pada formulir Step 1a, isikan 
dengan benar pada baris : 

1. Nama Lengkap 
2. E-Mail kita 
3. Kota 
4. Negara 
5. Telp/HP 
6. Pekerjaan 
7. Mengetahui kami dari : (isikan Google) 

 

http://www.ecnpro.com/


 
Gambar 2.10  Tampilan formulir Step 1a 

Sumber : ECNpro.com (2016) 

 
d. Setelah itu lanjutkan isian formulir ke langkah Step 1 

 
Gambar 2.11  Tampilan formulir Step 1 

Sumber : ECNpro.com (2016) 

 
e. Isikan data yang diminta pada tabel di bawah ini : 

1. Full Name, diisi nama lengkap sesuai di KTP atau SIM atau Paspor 

2. Email Address , diisi alamat email yang masih aktif 

3. Home Address, diisi alamat lengkap sesuai di KTP atau SIM atau Paspor 

4. Province/State, diisi nama provinsi sesuai di KTP atau SIM atau Paspor 

5. City, diisi nama kota sesuai di KTP atau SIM atau Paspor 

6. Postal Code, diisi kodepos sesuai alamat 

7. Country, diisi Indonesia 

8. Years of Current Address, lamanya anda menempati rumah tersebut. Jika kurang dari 1 

tahun diisikan dengan 0. 

9. Mailing Address (if different from Home Address), Di isi jika alamat rumah berbeda dengan 

alamat tagihan kartu kredit atau telepon, maka alamat tagihan kartu kredit atau telepon 

dapat anda cantumkan di sini 



10. Do you own property? (select: YES or NO).if YES, please mention the value (in USD. example: 

YES, $100,000), jika kita menempati rumah milik sendiri diisi YES, diikuti nila jualnya dalam 

USD misal YES,$10000. Jika kita mengontrak atau menempati rumah orang tua, tulis NO. 

Pertanyaan ini berfungsi sebagai pertanyaan keamanan akun. 

11. Previous Address (if Years of Current Address less than 3 years) 

Diisi alamat anda yang lama lengkap dengan jalan, kota serta provinsi jika anda tinggal 

dialamat yang sekarang kurang dari 2 tahun. 

12. Home Telephone , disikan nomer telepon rumah atau kantor yang bisa dihubungi lengkap 

dengan kode negara kode area, contoh 62-22-2530108. 

13. Mobile Phone , diisi dengan  nomer telepon selular yang bisa dihubungi lengkap dengan 

kode negara, contoh 62-87700006666 

14. Citizenship, diisi Indonesia 

15. Date of Birth , disikan tanggal lahir dengan format bulan/tanggal/tahun contoh 

08/17/1945 

16. ID Card Type, pilih jenis kartu identitas anda yaitu KTP atau SIM atau passport 

17. ID Card Country, diisi Indonesia 

18. Date of Expiry , tanggal masa berlaku dengan format bulan/tanggal/tahun contoh 

08/17/2020 

19. Your ID Card Number *, diisikan nomer KTP 

20. Social Security Number (SSN) or ITIN. (XXX-XX-XXXX). For US Clients, kosongkan, hanya 

untuk warga Amerika 

21. Your Maternal Grandmother's maiden Name *, diisi nama nenek, hanya untuk pertanyaan 

keamanan akun kita 

22. Occupation *, diisi pekerjaan misal teacher, student 

23. Your Estimate Initial Deposit (in USD) *, rencana deposit anda dalam dolar Amerika 

misalnya 250 

24. Source of Funds *, Sumber pendanaan akun trading, pilih employment (pekerjaan), 

inheritance (warisan)  investment (tabungan atau investasi) 

25. Estimated Annual Income (in USD) *, diisikan pendapatan tahunan anda dalam USD misal 

6000 

• Total Net Worth (in USD) *, total kekayaan anda dalam USD misal 60000 

•   Trading Experience *, Isikan NONE 

• How often do you trade in Forex/CFD ? (daily, weekly, monthly) *, Isikan daily 

• How did you find us ? *, diisi Google atau judul buku ini 

f.  Setelah formulir terisi data dengan lengkap, tekan tombol submit untuk menyelesaikan 

pendaftaran tahap ke 2. 

g.  Tunggu selama 1 sampai 2 hari setelah pengisian formulir di atas, oleh pihak Gain Capital 

Forex.com akan dikirimkan nomer user id dan password rekening trading real account anda. 

h.   Akan ada konfirmasi email dari Gain Capital Forex.com dan ECN pro 



 
Gambar 2.12  Tampilan email konfirmasi Step 1 

                                                Sumber : Gmail (2016) 

i.  Dari Gain Capital memberikan nomer akun trading (USER_ID_ANDA) beserta instruksi lanjutan 
untuk mengupload scan identitas dengan subyek email Your FOREX.com Application. 

 
Gambar 2.13  Tampilan email konfirmasi dari Gain Capital 

                                       Sumber : Gmail (2016) 

j.  Anda juga menerima email dari ECNpro.com di mana di informasikan password beserta 
instruksi lanjutan untuk mengupload scan identitas dengan subyek Informasi Megenai 
Registrasi kita 

 

Gambar 2.14  Tampilan email konfirmasi dari Gain Capital 
                                       berisi password Account   
                                       Sumber : ECNpro.com (2016) 

 
k.  Setelah itu kirimkan email dengan alamat submit@ecnpro.com  
 Berikut keterangan selengkapnya : 

1. Alamat tujuan :  
submit@ecnpro.com 

2. Subject  (Judul email) :  
Submit Identity for MT4 new account ECNpro.com (NAMA_ANDA & ALAMAT_EMAIL) 

mailto:submit@ecnpro.com


3. Attachment File (Lampiran) : Scan KTP dan SIM (atau tagihan kartu kredit atau listrik 
atau telepon) 

4. Isi Email: 
Dear Support, 

I have registered and want to open a live account in ECNpro.com 

My User ID is: USER_ID_ANDA 

(I have attached my documents to verify) 

I want to use a Forex UK Metatrader platform. 

Please accept and proceed it as soon as possible, because I want to trade immediately. 

Thank you 
Kind Regards, 
NAMA_ANDA 

 
l.  Contoh tampilan pengiriman dokumen untuk verifikasi akun   

 
Gambar 2.15  Tampilan email untuk pengiriman dokumen pelengkap   

                           seperti KTP dan SIM, Sumber : ECNpro.com (2016) 
                              
m. Gain Capital Forex.com akan memberikan konfirmasi melalui email bahwa pemeriksaan 

dokumen sedang diproses, dengan mengirim tiket nomer antrian. 

 
Gambar 2.16  Tampilan email konfirmasi dari Gain Capital berisi  

                                  nomer ticket antrian, Sumber : Forex.com (2016) 
                                   
n. Jika akun anda disetujui, akan datang konfirmasi melalui email dengan Subyek :  Your GAIN 

Capital - Forex.com UK, Ltd. Account Has Been Approved 



 
Gambar 2.17  Tampilan email konfirmasi dari Gain Capital berisi persetujuan akun trading. 

Sumber : Forex.com (2016) 
                        
14) Download dan instal MT4 sesuai tautan yang diberikan 

 
Gambar 2.18  Tampilan nomer username serta tautan download  

                                   MT4 dari Gain Capital 

                                   Sumber : Forex.com (2016) 
 
15) Setelah selesai terinstal, kemudian login menggunakan Username di atas, menggunakan 
Password yang sudah diberikan melalui sebelumnya oleh pihak ECN Pro, serta alamat servernya 
yaitu FOREX.com-Live3. 
Caranya : buka menu File → Login to Trade Account → Login 
 

 
Gambar 2.19  Tampilan login dengan username, password serta nama server trading  

Sumber : Metaquotes (2016) 
                                         
16) Akan muncul tampilan interface MT4 dengan informasi nomer Real Account serta real server. 

Akun trading riil ini masih kosong dananya, jadi anda harus  mendepositkan sejumlah dana minimal 



250 USD, untuk dapat melakukan transaksi jual dan beli melalui wire transfer ke rekening Gain 

Capital Forex.com di bank Barclays UK. 

 
Gambar 2.20   Tampilan interface MT4 dengan username, password serta nama server trading riil 

Sumber : Metaquotes (2016) 

 
2.4.2  Membuka Akun Riil Tipe Sen dan Mikro 

 Berikut contoh cara membuka akun riil tipe nano/sen, mikro, mini atau standar di broker Alpari 
melalui introducing broker yaitu CyberFXTrade. Penggunaan akun tipe sen membutuhkan dana 100 
kali lebih kecil dibandingkan jenis akun mikro, diharapkan dapat meminimalisir resiko kerugian 
selama dalam tahap awal bertransaksi forex. Broker Alpari mendukung fasilitas analisa teknikal 
Autochartist dan Trading Central.  
 Situs Alpari ini termasuk dalam daftar blokir oleh pemerintah RI. Untuk membuka blokir, 
silahkan anda instal dahulu plugin Anonymox untuk browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. 
 
1) Kunjungi situs CyberFXTrade melalui alamat : 

http://cyberfxtrade.com 
Geser kursor menuju bagian halaman paling bawah, pilih tombol Buka Account di Alpari. 

 
Gambar 2.21   Tampilan tautan untuk pembukaan akun riil 

Sumber : cyberfxtrade.com (2016) 

 
2)  Kemudian pilih tombol klik di sini 
 



 
Gambar 2.22  Tampilan berikutnya tautan pembukaan akun riil 

Sumber : cyberfxtrade.com (2016) 

 
3) Browser akan dialihkan ke situs alpari, kemudian pilih tombol Mulai Trading. 
 

 
Gambar 2.23  Tampilan tautan di situs Alpari untuk pembukaan akun riil.  

Sumber : Alpari (2016) 
                            

4)  Isikan data sebagai berikut  pada dialog halaman Data Masukan: 
a) Mata Uang Akun, pilih USD 

b) Nama Depan, Isikan nama depan sesuai KTP 

c) Nama Belakang, Isikan nama belakang sesuai KTP 

d) Tanggal Lahir, Tanggal, bulan, tahun 

e) Kewarganegaraan, Indonesia 

f) Kota, Isi nama kota sesuai KTP/SIM 

g) Nomor Ponsel Isi nomer ponsel anda 

h) Email, Isi alamat email yang masih aktif 

Kemudian tekan tombol Lanjutkan Pendaftaran 

 
Gambar 2.24   Tampilan form pendaftaran akun riil myAlpari 

Sumber : Alpari (2016) 

 



5)  Akan muncul dialog Konfirmasi untuk verifikasi melalui ponsel, kemudian tekan tombol Kirim 

Kode. Masukkan kode angka yang masuk lewat ponsel anda, ke baris isian MASUKKAN KODE 

KONFIRMASI. Lanjutkan proses pendaftaran dengan menekan tombol Selesaikan Pendaftaran. 

 

Gambar 2.25   Tampilan form myAlpari untuk konfirmasi SMS atau email  
Sumber : Alpari (2016) 

                             
 
6) Akun real sudah berhasil dibuat, akun yang terbentuk secara default adalah tipe mikro 
(standard.mt4). 

 

Gambar 2.26  Tampilan myAlpari bahwa akun standar berhasil dibuka 
                             Sumber : Alpari (2016) 

 

7) Lakukan verifikasi akun dokumen pendukung seperti scan KTP, pilih menu Akun Saya → 

Unggah Dokumen 

 

Gambar 2.26   Tampilan Unggah Dokumen di myAlpari. 

                                          Sumber : Alpari (2016) 

 

8)  Pada baris Dokumen mana yang ingin anda unggah? Pilih  Paspor/ID 

Kemudian tekan tombol Pilih Berkas untuk Diunggah, kemudian tekan tombol Unggah 



 

Gambar 2.27  Tampilan pilihan jenis Unggah Dokumen di myAlpari 
Sumber : Alpari 

 
9) Kemudian konfirmasikan alamat email anda 

 

Gambar 2.28  Tampilan konfirmasi alamat email di myAlpari 
Sumber : Alpari (2016) 

 
10) Anda akan menerima detail akun melalui email yang berisi data : 

• Tipe Akun: standard.mt4 

• Mata Uang Setoran: USD 

• Platform Trading: MetaTrader 4 

• Login MetaTrader 

• Kata Sandi MetaTrader 

• Server: Alpari-Standard1 

• Kata Sandi Telepon 

• Kata Sandi Investor 
 

11) Akun yang dibuat memiliki jenis akun mikro, untuk belajar forex menggunakan akun riil tetapi 

dengan resiko minimal disarankan menggunakan akun tipe sen. Cara menambahkan akun sen di 

Alpari : 

Pilih menu Akun Saya → Akun Trading → Akun Live 

 

Gambar 2.29  Tampilan membuat akun tambahan di myAlpari 
Sumber : Alpari (2016) 



12) Pada dialog menu Akun Trading Saya, pilih Akun Live→Buka akun Live 

 

Gambar 2.30  Tampilan lanjutan membuat akun tambahan di myAlpari 
Sumber : Alpari (2016) 

 
13) Selanjutnya pilih menu Forex, Logam Spot, CFD → Trading Sendiri → Tipe Akun :  Live → 
nano.mt4 → Mata Uang Akun: USC (US Cent), kemudian tekan tombol Buka Akun. 

 

Gambar 2.31  Menambah akun Cent di myAlpari 
                                               Sumber : Alpari (2016) 

 
14) Akun trading tipe sen berhasil di buat, selanjutnya dilanjutkan mengunduh installer MetaTrader 
4 dari broker Alpari. Simpan data akun sen yang telah dibuat.  

 
Gambar 2.32  Akun Cent berhasil ditambahkan di myAlpari 

Sumber : Alpari (2016) 

 

2.5  Deposit Dana dengan Wire Transfer 

 

 Setelah akun trading riil disetujui, maka agar dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual 
beli, anda harus mendeposit sejumlah dana sebagai modal ke akun anda melalui rekening bank yang 
telah ditunjuk oleh broker. Metode deposit ini dapat dilakukan menggunakan kartu kredit, Paypal serta 
Wire Transfer. 

 Apakah wire transfer? Wire transfer adalah pengiriman uang atau transfer uang antar bank dari 
satu negara ke negara lainnya. Contohnya kita mengirim uang sebesar 4 juta rupiah dari bank BCA di 
negara Indonesia menuju bank Barclays di negara Inggris. Mata uang Rupiah yang dikirimkan akan 
berubah secara otomatis menjadi mata uang dolar Amerika atau pound Inggris. Contoh yang kedua 



adalah kita menarik dana berbentuk mata uang dolar Amerika dari akun rekening trading di Inggris 
menuju rekening bank BCA di Indonesia. Mata uang dolar Amerika yang ditarik akan berubah otomatis 
menjadi mata uang Rupiah setelah masuk ke rekening kita. Transfer yang dilakukan menggunakan kode 
SWIFT, yaitu kode transfer yang dimiliki oleh suatu bank di negara tujuan. 

 Untuk mendeposit dana melalui Wire Transfer dilakukan dengan datang langsung ke bank 
seperti BCA, Mandiri, BNI, HSBC, BRI, Panin dan lainnya. Nomer rekening dan nama untuk deposit, 
harus sama dengan nama saat registrasi akun riil. Biaya untuk wire transfer sekitar 25 USD ditambah 
biaya meterai. 

 Berikut data untuk deposit ke broker Gain Capital Forex.com : 

 

Nama Account Penerima:  

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd 

 

Alamat Penerima: 

Park House, 16 Finsbury Circus 

London, E14 5LQ 

United Kingdom 

 

Bank Penerima:  

Barclays Bank PLC, London 

Alamat Bank Penerima: 

Barclays 

1 Churchill Place 

London, E14 5HP 

United Kingdom 

 

Nomor A/C Rekening Tujuan:  

200000 74400311 

 

Kode SWIFT bank penerima:  

BARCGB22 

 

Kode tambahan lainnya :  

Sort Code: 20-00-00 
IBAN: GB66 BARC 2000 0074 4003 11 

 

2.6  Deposit Dana dengan E-currency 

 
 Metode wire transfer merupakan cara yang paling umum untuk melakukan deposit dana dalam 
jumlah besar ke akun rekening trading. Selain dengan wire transfer, terdapat juga metode lainnya yaitu 
menggunakan e-currency seperti PerfectMoney, Fasapay dan WebMoney, yang berfungsi sebagai alat 
pembayaran pihak ke tiga. Apa yang dimaksud dengan e-currency? E-currency adalah mata uang 
elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi online melalui koneksi 
internet. E-currency tidak memiliki wujud secara fisik serta hanya berlaku sebagai alat pembayaran 
online saja. Untuk menukarkan ke bentuk fisik, digunakan layanan jasa penukaran mata uang e-
currency secara online, yang nantinya akan dikonversi menjadi mata uang tertentu, sehingga dapat 
masuk ke rekening bank biasa. 
 Metode pembayaran e-currency ini hanya dapat dilakukan di broker dengan regulasi offshore 
atau sebagian broker yang teregulasi di CySEC. Pembayaran dengan pihak ke tiga seperti cara di atas 
tidak di ijinkan untuk broker yang teregulasi di CFTC, NFA, FCA, ASIC serta MFSA karena dikhawatirkan 
dapat disalah gunakan untuk praktek kegiatan money laudering.  



 Penggunaan alat pembayaran dengan pihak ke tiga ini tidak dianjurkan untuk dana di atas 1000 
USD, atau investasi dalam jumlah besar karena jika terjadi masalah akan sangat sulit untuk menempuh 
upaya melalui jalur hukum, karena alat pembayaran ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat, serta 
tidak ada pihak penjamin dana atau teregulasi oleh lembaga keuangan yang benar dan kredibel.  
 Metode pembayaran ini hanya diperuntukkan bagi anda yang baru memulai tahap awal belajar 
forex, dengan menggunakan akun jenis sen atau mikro. E-currency ini banyak disukai oleh trader forex, 
karena biaya administrasi yang dikenakan hanya di bawah 1% dari total nilai transaksi. Cocok untuk 
pemodal kecil. 
 Untuk contoh e-currency yang dipakai, akan kita gunakan WebMoney Transfer atau lebih dikenal 
dengan nama WebMoney. Apakah Web Money itu? WebMoney didirikan pada tahun 1998, 
merupakan sistem penyelesaian global untuk kegiatan usaha online meliputi transaksi pembayaran 
serta peminjaman modal usaha, dengan target awal pengguna dari negara Rusia serta bekas Uni 
Sovyet, walaupun akhirnya banyak digunakan oleh penngguna dari seluruh dunia. 
 Pengguna dari jaringan internet dapat melakukan transaksi pembayaran secara aman 
menggunakan satuan unit WebMoney (WM-units). Pemilik serta pengelola dari WebMoney adalah 
perusahan bernama WM transfer Ltd, dengan kantor pusat di Moskow, negara Rusia. 
 Pendanaan dari rekening WebMoney dilakukan dengan cara transfer bank, kartu debit, kartu 
kredit, voucher serta kartu prabayar melalui jasa penukaran mata uang online, digital marketing serta 
pembayaran tunai. Sedangkan untuk penarikan dana dapat dilakukan dengan transfer bank, kartu 
debit, serta jasa penukaran mata uang online. 
 

2.6.1 Membuat Rekening E-currency 
Berikut cara membuat akun di web money 
1)  Buka situs WebMoney 
 

https://www.wmtransfer.com/ 
 
2)  Pilih Sign Up 

 
Gambar 2.30  Tampilan sign up pada  situs WebMoney. 

Sumber : WebMoney (2016) 

 
3)  Tekan tombol I’m not United States of America and I do not reside there. 

 
Gambar 2.30 Tampilan konfirmasi I’m not United States of America and I do not reside there.,  

pada  situs WebMoney; Sumber : WebMoney (2016) 
 
4)  Isikan nomer telepon anda disertai lengkap dengan kode negara. 
     Contoh jika nomer handphone anda 087700001111 maka dituliskan sebagai     



     +6287700001111. Kemudian tekan tombol Proceed. 

 
Gambar 2.31  Tampilan isian nomer ponsel pada langkah pertama 

Sumber : WebMoney (2016) 

 
 
5)  Isikan pada data  form Entering Personal Details , isikan : 

• Date of birth, isikan tanggal lahir anda 

• Country of Residance, Isikan Indonesia 

• Email, isikan alamat email anda yang masih aktif 

• Control Question,pilh pertanyaan keamanan anda 

• Control Answer, isi dari jawaban dari pertanyaan anda 

• Kemudian tekan tombol Proceed untuk menyelesaikan proses pendaftaran 

 
 

Gambar 2.31  Tampilan form Entering Personal Details 
Sumber : WebMoney (2016) 

 
6) Akan muncul dialog konfirmasi Please check if the provided personal data is correct, periksa sekali 
lagi isian data anda, sudah benar atau belum, jika sudah benar dilanjutkan dengan menekan tombol 
Proceed. 



 
 

Gambar 2.32  Tampilan dialog Please check if the provided personal data is correct 
Sumber : WebMoney (2016) 

 
7) Muncul dialog Mobile verification, isikan nomer kode yang anda terima melalui SMS pada ponsel 
anda, kemudian tekan tombol Proceed. 

 
Gambar 2.32  Tampilan dialog Mobile verification 

                                              Sumber : WebMoney (2016) 

 
8) Muncul dialog Password, isikan password anda pada baris password dan password confirmation, 
isikan kode angka  pada baris enter the characters from the image, kemudian tekan tombol OK. 

 
Gambar 2.33  Tampilan dialog isian password 

Sumber : WebMoney (2016) 

 
9)  Muncul dialog Create New Purse, pilih pada opsi Currency : WMZ – equivalent USD,  kemudian 
beri tanda centang pada  I accept the term of agreement, kemudian tekan tombol Create. 
 



 
Gambar 2.34  Tampilan dialog Create New Purse 

Sumber : WebMoney (2016) 

 
10) Muncul dialog Purse yang sudah jadi berupa nomer rekening jenis WMZ (mata uang USD) 
dengan awalan huruf Z, contoh Z5217243217298, catat nomer rekening WebMoney anda serta 
WMID anda. 

 
Gambar 2.34  Tampilan dialog nomer rekening WebMoney. 

Sumber : WebMoney (2016) 
 
11)  Langkah terakhir, adalah verifikasi alamat email. Buka email anda dan klik tautan untuk 
verifikasi alamat email anda dari WebMoney Team. 

 
 

Gambar 2.35  Verifikasi alamat email akun WebMoney 
Sumber : WebMoney 



 
12) Jika berhasil akan muncul dialog “Your e-mail address has been succesfully verified”. Anda harus 
login ulang dengan menekan tombol Login. 
 

 
Gambar 2.36   Verifikasi alamat email telah sukses 

Sumber : WebMoney (2016) 
 

13)  Rekening e-currency anda sudah berhasil dibuat, nilai saldonya masih 0 USD. Untuk dapat 
menggunakannya, anda harus membeli balance saldo di internet melalui online changer yang 
menjual saldo WebMoney. Berikut contoh alamat penyedia balance WebMoney : 

• https://www.bestonlinechanger.com 
 

2.6.2  Membuat Deposit E-currency 
 Berikut langkah mendeposit rekening e-currency mengunakan jasa salah satu money changer 
online, untuk sekedar contoh kita gunakan layanan dari Best Online Changer. 
1)  Kunjungi alamat situs Best Online Changer : 
 

https://www.bestonlinechanger.com 
Isikan data berikut : 

a) Jumlah (USD), Isikan jumlah dalam format angka 
b) Kurensi, pilih WebMoney 
c) Nomor WMZ, Isikan nomor WMZ anda 
d) Nomor WMID, Isikan nomor WMID anda 
e) Bank, Isi nama Bank anda misal BCA, Mandiri 
f) Nomor Rekening Bank, Isikan nomor rekening anda 
g) Rekening Bank atas Nama, Isikan nama anda 
h) Nama sesuai ID, Isikan nama anda sesuia KTP 
i) Email, Isikan email anda 
j) Telp / Handphone, Isikan nomor ponselanda 
k) Alamat lengkap, Isikan alamat lengkap anda, nama jalan, RT/RW, kota dan kodepos 

 
 
Isikan angka yang muncul pada kode Captcha 
Lanjutkan dengan menekan tombol Konfirmasi 



 
Gambar 2.38  Form transaksi beli Ecurrency 

                                                  Sumber : BestOnlineChanger (2016) 
 

2) Beri tanda centang Data berikut sudah benardan setuju dengan JAM PROSES ORDER dan 
PERATURAN di BestOnlineChanger.com 
Kemudian lanjutkan dengan menekan tombol Proses untuk melanjutkan. 

 
3) Kemudian periksa inbox pada email anda, akan muncul konfirmasi nomer order WMID, tujuan 
nomer rekening transfer serta besarnya nominal yang harus di transfer. 
 

 
Gambar 2.40  Konfirmasi email pembelian saldo WebMoney. 

Sumber : BestOnlineChanger (2016) 
 

4) Transfer sejumlah dana ke nomer rekening yang diberikan oleh admin BestOnlineChanger. 
Kemudian konfirmasi dengan mengirim pesan (reply) ke admin dengan format :  
 

BELI WMZ $NOMINAL NO ORDER : XXXXXX 
 

Contoh kita melakukan order beli 10 USD  Nomer order WMZ1605040007, maka konfirmasinya :  
 

BELI WMZ $10 NO ORDER :  WMZ1605040007 
 
5) Kirimkan scan KTP ke alamat admin BestOnlineChanger dengan cara me-reply email yang 
dikirimkan dengan ketentuan : 

a) Judul email : Upload Id nama lengkap sesuai KTP. 



b) Nama Lengkap         
c) Alamat Lengkap        
d) Handphone         
e) Email         
f) Id Expired (Tanggal-Bulan-Tahun)      
g) Pesan   : Cantumkan NOMOR WM ID dan WMZ anda 

 
6) Beberapa saat kemudian dana akan masuk ke akun rekening WebMoney Anda, contoh pada 
rekening WebMoney di bawah telah berhasil terisi saldo 10 USD pada WMZ-PURSE. 

 
 

Gambar 2.41  Perubahan nilai saldoWMZ-PURSE di rekening WebMoney 
Sumber : WebMoney 

 
2.6.3  Membuat Deposit Rekening Trading dengan E-currency 
 Hampir sebagian besar Broker forex yang teregulasi di Cyprus serta daftar negara offshore 
mendukung deposit dana menggunakan e-currency seperti WebMoney. Berikut contoh mendeposit 
rekening trading menggunakan broker Alpari. 
1) Login ke situs myAlpari : 

https://alpari-forex.com/id/login/ 

 
Gambar 2.42  Halaman login myAlpari 

Sumber : Alpari (2016) 
 

2) Pilih menu Transfer Dana, pilih Penyetoran Dana → WebMoney 

 
Gambar 2.43  Halaman menu Transfer Dana di myAlpari 

Sumber : Alpari (2016) 



3) Pada menu Transfer Dana, isikan opsi berikut : 

• Jenis transfer : Penyetoran Dana 

• Transfer dari : WebMoney  dan USD 

• Transfer ke : Pilih Akun trading yang tersedia jika jumlahnya lebih dari satu akun trading 
misalnya nano.mt4, standar, ECN. 

Tekan tombol Lanjutkan 
 

 
Gambar 2.44  Halaman menu Informasi Utama di myAlpari 

Sumber : Alpari 
 

4) Muncul dialog Informasi Utama pada Transfer Dana, isikan : 

• Jumlah Transfer : tuliskan dalam angka 

• Jumlah yang dikreditkan : muncul otomatis 

• Nomor Passpor/ID : isi nomer KTP 
Tekan tombol Lanjutkan 

 
Gambar 2.45  Halaman lanjutan menu Informasi Utama di myAlpari. 

Sumber : Alpari (2016) 
 

5) Lanjutkan dengan menekan tombol Transfer Dana 



 
Gambar 2.46  Halaman menu lanjutan Informasi Utama di myAlpari 

Sumber : Alpari (2016) 
 

6)  Halaman akan dialihkan ke situs WebMoney dengan bahasa Rusia, atur seting bahasa ke 
English, kemudian isikan : 

a) Login : nomer WMID anda. 
b) Password : password WMID. 
c) Digit from picture : isikan gambar angka yang muncul pada Captcha. 

Lanjutkan dengan menekan tombol Next. 

 
Gambar 2.47  Halaman dialog Select the Method of  Payment 

Sumber : WebMoney (2016) 
 

7) Muncul halaman dialog Payment, pada baris Confirm Payment Using : tekan tombol Receive code 
untuk verifikasi lewat ponsel atau email. 



 
Gambar 2.48  Halaman dialog Confirm the payment 

Sumber : WebMoney (2016) 
 

8)  Isikan kode yang datang melalui SMS, kemudian tekan tombol Confirm the Payment. 

 
Gambar 2.49  Halaman lanjutan Confirm the payment di WebMoney 

Sumber : WebMoney (2016) 
 
9) Muncul halaman dialog WebMoney Transfer yang menampilkan pembayaran sudah selesai 
dilakukan yang berisi data Product or service, Amount, Merchant, To purse, WMID, Paid from purse, 
invoice of WM serta Date of Payment. 

 
Gambar 2.49  Halaman status transfer WebMoney 

Sumber : WebMoney (2016) 
 

10)  Balance akan muncul di terminal MT 4 anda, pada kolom Account History. 
 



 
Gambar 2.50  Jendela terminal Account History di MT 4 

Sumber : Metaquotes (2016) 
 

2.7  Soal Pertanyaan dan Latihan 

2.7.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apakah yang dimaksud dengan broker forex? 
 b) Mengapa harus menggunakan jasa broker forex? 

c) Apa fungsi badan regulasi pada broker forex? 
d) Apakah yang di sebut dengan CFTC, NFA, FCA, ASIC serta Bappebti? 

 e) Apa fungsi Introducing Broker? 
f) Apa yang dimaksud dengan akun riil? 
g) Apa yang dimaksud dengan wire transfer? 

 h)  Apa yang dimaksud dengan e-currency? 
 i) Apa yang dimaksud dengan deposit dan withdrawal? 
 
2.7.2  Daftar latihan 
               a) Bukalah sebuah akun riil dengan tipe sen! 
               b) Bukalah sebuah akun rekening e-currency di Webmoney! 
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BAB III 
Panduan Metatrader 4 

 
MetaTrader 4, atau yang lebih populer dikenal sebagai MT 4, merupakan salah satu platform 

perdagangan elektronik yang banyak digunakan oleh trader forex ritel atau valuta asing secara online. 
MT 4 ini dibuat dan dikembangkan oleh MetaQuotes Software serta dirilis pada tahun 2005.  

Perangkat lunak MT 4 ini terdiri dari dua bagian, yaitu klien dan server. Perangkat lunak server 
MT 4 ini disewakan kepada broker forex dengan sistem lisensi dilengkapi perangkat lunak MT 4 untuk 
klien mereka. Komponen perangkat lunak server dijalankan oleh broker dan perangkat lunak MT 4 
versi klien yang dijalankan oleh klien sebagai nasabah dari broker yang bersangkutan, di mana MT 4 
klien berfungsi untuk melihat harga live streaming dan grafik, menempatkan posisi order Buy dan Sell, 
dan untuk mengelola konfigurasi tertentu seperti yang diinginkan oleh klien. 

MT 4 untuk klien merupakan perangkat aplikasi populer berbasis Microsoft  Windows, terutama 
karena kemampuan dari MT 4 untuk dibuat indikator kustom atau perintah otomatis sesuai keinginan 
pemakai dan robot yang bisa mengotomatisasi transaksi perdagangan menggunakan pemrograman 
MQL. Pada tahun 2010, MetaQuotes merilis penerus MT 4, yaitu MetaTrader 5. Namun ditanggapi 
lambat oleh pasar, bahkan sampai April 2013 kebanyakan broker masih lebih memilih menggunakan 
MT 4. Meskipun tidak ada versi resmi MetaTrader 4 tersedia untuk Mac OS, beberapa broker 
menyediakan varian MT 4 mereka sendiri untuk versi Mac OS. 
 

3.1 Instalasi Metatrader 4 

 

Untuk dapat melakukan transaksi perdagangan forex, kita membutuhkan perangkat lunak yang 
diperoleh secara gratis melalui broker masing-masing. Untuk mendownload platform MT 4 ini, 
dibutuhkan perangkat lunak tambahan yaitu Anonymox yang harus di instal untuk web browser seperti 
Mozilla Firefox dan Google Chrome. Pemerintah Indonesia memblokir akses situs broker forex yang 
teregulasi di luar Indonesia. Hal ini disebabkan oleh persaingan kurang sehat antara broker regulasi 
Bappebti dengan broker dari luar negeri, yang berakibat kurang populernya broker lokal dikalangan 
trader Indonesia disebabkan oleh aturan kebijaksanaan birokrasi pemerintah yang kurang efisien. 
Berikut alamat download dari anonymox : 

https://www.anonymox.net/en 
Setelah selesai terinstal kemudian dilanjutkan dengan mengunduh perangakat lunak MT 4 di 

alamat berikut, contoh menggunakan broker Gain Capital Group Forex.com : 
http://www.forex.com/metatrader_download.html 

 

 
Gambar 3.1 Mengunduh installer MT 4 

Sumber : forex.com (2016) 
 

Pilih tombol download. Setelah terunduh, lakukan proses instalasi dengan cara : 

 1) Klik 2 kali installer MT 4 

 2) Pilih Yes, I agree with all terms of this license agreement, kemudian pilih tombol Next. 



 
Gambar 3.2  Kotak dialog instalasi MT 4 

Sumber : forex.com (2016) 
 

3) Setelah beberapa saat, instalasi akan selesai, pilih tombol Finish. 

 

 
Gambar 3.3   Proses instalasi MT 4 telah selesai 

Sumber : forex.com (2016) 
 

4) Instalasi MT 4 selesai, secara otomatis MT 4 akan terbuka untuk pertama kalinya.  

Untuk sementara pilih tombol cancel. Tutup aplikasi MT 4 anda. 

5) Untuk mengakses lagi aplikasi MT 4 dari windows 7, pilih tombol Start→ All Program → 
MetaTrader 4 at FOREX.com → MetaTrader 4 at FOREX.com 

 

3.2 Membuat Akun Demo 

 

Akun demo biasanya diperlukan untuk sarana belajar melakukan transaksi jual beli forex serta 
menguji strategi trading berdasarkan analisa teknikal menggunakan indikator atau robot tertentu, 
analisa fundamental serta sentimen dari pasar. 

Untuk membuat akun demo, lakukan langkah berikut : 

Buka aplikasi MT 4 

1) Pilih menu File → Open an Account 



 
Gambar 3.4  Langkah pertama membuat akun demo 

Sumber : forex.com (2016) 
 

2) Pada Address, plih Forex.com-Demo(R), kemudian pilih Next 

 
Gambar 3.5  Pemilihan server untuk akun demo 

                                                 Sumber : forex.com (2016) 
 

3) Pilih New demo account, kemudian pilih Next 

 

 
Gambar 3.5  Pemilihan jenis akun demo 

Sumber : forex.com (2016) 
 



Pada Personal detail isikan : 

• Name (Nama) 

• Country (Negara) 

• State (Propinsi) 

• City (Kota) 

• Zip code (Kode pos) 

• Phone, Email, 

• Account Type (Jenis Akun) 

• Currency (Deposit Mata Uang biasanya dolar) 

• Leverage (Faktor pengungkit) 

• Deposit (Jumlah uang virtual) misalnya 10000 USD 

• Beri checklist pada I agree to subscribe to your newsletters 

Tekan tombol Next 

 
Gambar 3.5  Pengisian data untuk akun demo 

Sumber : forex.com (2016) 

 

4) Catat Login, Password dan Investor, pilih tombol Finish. Akun demo anda sudah siap digunakan. 

 

3.3 User Interface di MT 4 

 

Pada terminal MT 4 terdapat banyak interface yang bertujuan untuk memaksimalkan akses fitur yang 
dimiliki, sesuai yang dibutuhkan oleh pengguna.  

 
Gambar 3.6  Menu utama di terminal MT 4 

Sumber : forex.com (2016) 
 

3.3.1 Bagian Main Menu dari MT 4 

 



Main menu dari terminal terletak pada barisan paling atas dari menu yang lainnya, perintah serta 
fungsi yang akan dijalankan di terminal MT 4 terletak di sini. 

a) File, digunakan untuk membuka dan bekerja menggunakan chart serta menyimpan histori dari 
data.  

 

b) View, berfungsi untuk pengaturan penampilan dari toolbar, bahasa, menyembunyikan serta 
menampilkan jendela Navigator, Market Watch, Terminal serta Chart. 

 

c) Insert, digunakan untuk menambah atau mengurangi indikator, menyisipkan garis, tulisan, serta 
bentuk obyek lainnya (lingkaran, segitiga, bujursangkar, panah). 

 

d)  Charts, mengatur tampilan dari chart, memperbesar atau memperkecil time frame skala menit, 
jam, hari, mingguan, bulanan, menampilkan daftar indikator yang terpakai, membuka dan 
menyimpan template, mengeser chart, menampilkan dan menyembunyikan tampilan grid. 

 

e) Tools, untuk pengaturan secara umum dari terminal klien, history transaksi 

 

f)  Window, menampilkan chart yang sedang terbuka serta lokasinya. 

 

g) Help, panduan bagi pengguna cara menggunakan program aplikasi MT 4. 

 

3.3.2 Toolbars 

Terdapat empat buah toolbar yang tersedia pada terminal MT 4. Dalam keadaan normal toolbar 
terletak di bawah main menu, meskipun demikian dapat dipindahkan dengan mudah pada 
sembarang area window.  

 
Gambar 3.6  Letak toolbar di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

Semua perintah di kelompokkan sesuai fungsinya, yaitu : 

a)  Standard  

Mengatur ke mode tampilan minimum dari terminal MT 4. 

 
Gambar 3.7  Toolbar standar di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

b)  Line Studies  

Mengatur penambahan obyek pada chart (haircross, garis, fibonacci, tulisan, elips, bujur sangkar, 
segitiga, kanal). 

 

 
Gambar 3.8  Toolbar Line Studies di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

c)  Charts  



Mengatur tampilan dari chart (tampilan mode bar chart, candlestick, line, memperbesar serta 
memperkecil, menggeser tampilan, menggulung otomatis). 

 

 
Gambar 3.9  Toolbar Charts di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

d)  Periodicity  

Mengatur skala time frame dari chart (M1 mewakili 1 menit, M5 mewakili 5 menit, M15 mewakili 
15 menit, H1 mewakili 1 jam, H4 mewakili 4 jam, D1 mewakili 1 hari, W1 mewakili 1 minggu, MN 
mewakili 1 bulan). 

 

 
Gambar 3.10 Toolbar Periodicity di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

3.3.3 Jendela Market Watch  

Berfungsi menampilkan daftar symbol (pasangan mata uang atau nama komoditas) dengan quotes 
atau kurs harga beli(Ask) dan jual(Bid) yang berasal dari server MT 4 secara realtime beserta 
waktunya. Waktu yang ditampilkan adalah versi lokasi server dari broker, bukan waktu lokal di 
komputer kita. 

 
Gambar 3.11  Jendela Market Watch di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

3.3.4  Data Window 

Jendela ini dimaksudkan untuk menampilkan informasi detail dari informasi harga sebuah candle 
berupa harga Open, High, Low, Close (OHLC), tanggal dan waktu serta menampilkan indicator yang 
sedang digunakan oleh chart. 

 
Gambar 3.12  Data Window di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 



3.3.5  Jendela Navigator   

Untuk menampilkan atau menyembunyikan jendela Navigator, dapat dilakukan dengan tombol 
cepat Ctrl+N, atau dengan mengakses menu "View → Navigator". Fungsi dari jendela Navigator 
adalah untuk menampilkan : Accounts, Indicators, Expert Advisors, Custom Indicators, dan Scripts 
serta untuk membuka akun demo. Untuk akun real tidak bisa melalui window navigator, harus 
langsung mendaftar melalui Broker atau Introducing Broker. 

 
Gambar 3.13  Jendela Navigator di terminal MT 4 

 Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

3.3.6  Terminal Window 

Jendela Terminal merupakan jendela multi fungsi di mana dapat mengakses berbagai multi fungsi 
antara lain melihat aktifitas trading, menampilkan berita, history transaksi dari akun, setup alerts, 
internal mail dan jurnal aktifitas dari MT 4. Terminal dapat ditampilkan atau disembunyikan dengan 
mengakses menu  View → Terminals  atau dengan menekan tombol Ctrl+T.  
 

 
Gambar 3.13  Jendela terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

Berikut fungsi yang terdapat pada jendela terminal 
 

a)  Trade  

Digunakan untuk membuka posisi buy, sell, pending order, mengatur take profit, jumlah volume 
lot, menutup posisi secara parsial, stop loss, menutup transaksi. 
  

b)  Account History  

Untuk melihat riwayat aktifitas transaksi deposit, witdrawal, buy atau sell. 

 
Gambar 3.13  Jendela Account History di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

c)  News 

Menampilkan berita ekonomi atau peristiwa politik yang berpengaruh pada pergerakan harga chart 
forex.  



 
Gambar 3.14  Jendela News di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 

 

d)  Alerts  

berbagai macam peringatan dapat diatur di sini, seperti format file suara yang dijalankan oleh MT 
4, juga peringatan berupa email. 
 

e)  Mailbox  

menampilkan pesan yang dikirimkan dari broker kepada pengguna Metatrader 4, biasanya berupa 
pemberitahuan masalah slip page, pergeseran waktu market open/close sehubungan pergantian 
musim panas ke musim dingin, kontes trading atau pemberitahuan lainnya. 

 
Gambar 3.15  Jendela Mailbox di terminal MT 4 

   Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

f)  Markets 

Berisi penawaran robot atau expert advisor, indikator atau buku tentang sistem trading yang bisa 
dibeli secara online.  

 
Gambar 3.16  Jendela Markets di terminal MT 4 

                                                Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

g)  Signals 

Berisi penawaran untuk sinyal copy trading otomatis lengkap dengan informasi pertumbuhan 
ekuitas akun dalam % serta besarnya biaya untuk berlangganan dengan tarif USD. 

 
Gambar 3.17  Jendela Signals di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 



h)  Code Base 

Berisi penawaran Expert advisor, indikator serta script hasil pemrograman MQL untuk otomatisasi 
transaksi perdagangan di MT 4 atau sekedar analisa teknikal menggunakan indikator custom yang 
merupakan hasil karya programer MQL dari seluruh dunia. EA atau indikator ini ada versi yang gratis 
maupun berbayar. 

 
Gambar 3.18  Jendela Code Base di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

i)  Expert  

Berisi informasi seputar kinerja dari penggunaan expert advisor mencakup posisi yang dibuka atau 
ditutup, order yang sedang berjalan serta masalah yang mungkin muncul seperti EA tidak berjalan 
dengan seperti yang diharapkan. 

 
Gambar 3.19  Jendela Expert di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

j)  Journal  

berisi information tentang akses login terminal, server MT 4, IP addres untuk login, spesifikasi 
hardware komputer serta sistem operasi yang digunakan, semua tersimpan di dalam jurnal. 

 
Gambar 3.20 Jendela Journal di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

3.3.6  Chart Window 

 

Berisi informasi pergerakan harga suatu symbol pasangan mata uang berupa bar chart, candlestick 
atau line chart secara realtime dengan skala waktu tertentu 



 
Gambar 3.21  Jendela chart di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

3.4  Bekerja dengan Chart 

 

Sebuah chart berfungsi menampilkan perubahan harga relatif terhadap waktu. Chart merupakan unsur 
dasar dalam melakukan analisa teknikal, penggunaan expert advisor serta untuk pengujian. 

 

3.4.1 Cara membuka chart 

1) Pilih menu File → New Chart 

 
Gambar 3.22  Langkah pertama membuka chart di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

2) Kemudian pilih symbol yang diinginkan, sebagai contoh kita pilih pair EURUSD, dalam  hal ini kita 
pilih menu ForexPRO6 → pilih EURUSDpro. Penulisan simbol dari pair ini tidak baku, secara umum 
hanya dituliskan dalam format 6 huruf saja, misalnya EURUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, GBPUSD, 
AUDUSD, NZDUSD. Beberapa broker menambahkan lagi prefix pada format umum dengan pro atau 
m, sehingga akan ditampilkan sebagai EURUSDpro, EURUSDm, USDJPYpro, USDJPYm. Model 
penulisan simbol ini tidak berpengaruh pada aktifitas transaksi, seperti keuntungan yang akan 
dihasilkan atau spread yang akan dikenakan. 

 



 
Gambar 3.23  Langkah kedua membuka chart di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

3) Jika berhasil akan ditampilkan chart EURUSDpro dengan time frame H1 

 
Gambar 3.24  Chart EURUSDpro H1 di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 

4) Lihat toolbar untuk fungsi Chart, untuk memperbesar ukuran chart, tekan tombol Zoom in , 

untuk memperkecil ukuran chart tekan tombol Zoom out , untuk merubah mode chart ke 

tampilan candlestick tekan tombol Candlesticks , untuk menggeser posisi chart ke kiri tekan 

tombol Chart shift . 

Berikut tampilan chart EURUSDpro H1 dengan mode zoom in, candlesticks serta posisi chart yang 
sudah digeser kekiri dengan mode chart shift diaktifkan. 

 
Gambar 3.25  Chart EURUSDpro H1 dengan mode Candlestick 

Sumber : MetaQuotes (2016) 



5) Untuk menghilangkan tampilan grid, pilih menu Charts → Grids, atau dengan menekan tombol 
CTRL dan G. Berikut tampilan chart EURUSDpro H1 tanpa grid. 

 
Gambar 3.26  Chart EURUSDpro H1 tanpa grid 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

6) Simpan hasil pengaturan tampilan chart dengan cara pilih menu Charts → Template → Save 
Template…, ketikkan nama setup template misalnya Latihan 1. 

 
Gambar 3.27  Menyimpan template di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
 

7) Untuk menutup sebuah chart, pilih menu File → Close, atau dengan menekan tombol CTRL dan 
F4. 

 

3.4.2 Bekerja Dengan Banyak Chart 

Anda dapat membuka simbol chart lebih dari satu, dengan membuka beberapa chart sekaligus 
tanpa harus menutup satu per satu jika ingin beralih ke cahrt yang lainnya. 

1)  Untuk latihan, buka chart EURUSDpro dan AUDUSDpro.  



 
Gambar 3.28  Jendela tabulasi untuk memilih chart di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 

 

2) Untuk berganti tampilan antara satu chart dengan chart yang lain, pilih tabulasi simbol pada 
bagian bawah chart, sebagai contoh dipilih symbol AUSDDpro,H1. 

 

3.4.3  Setup Tampilan Chart 

Penampilan dari setiap chart pada terminal MT 4 dapat diatur secara individual, sesuai keinginan 
dari penggunanya. Tampilan ini bisa dirubah dengan mengatur nilai dari property window. Contoh 
pengaturan warna dari property window adalah background, forereground, grid, bar up, bar down, 
bull candle, bear candle, line graph, volumes, line graph serta stop level. Cara masuk ke menu 
properti chart, pilih Charts → pilih Properties, atau dengan menekan tombol F8. Anda bisa merubah 
warna melalui tombol drop down sesuai keinginan masing-masing. Simpan hasil seting tampilan 
pada chart MT 4 dengan cara :  

Pilih menu Charts → Template → Save Template…, ketikkan hasil nama seting misalnya : default. 

 
 

 
Gambar 3.29  Jendela properti untuk seting warna di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

3.5  Indikator Teknikal 
 
Indikator teknikal merupakan manipulasi secara matematika dari harga atau volume untuk 
memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Keputusan untuk melakukan posisi jual atau 
beli dapat dilakukan menggunakan pertimbangan indikator teknikal. Indikator ini dapat diakses melalui 
jendela Navigator. Berdasarkan cara kerjanya, indikator teknikal terbagi menjadi 2 kelompok yaitu : 
 



3.5.1 Indikator Jenis Osilator 
Osilator memiliki sifat ayunan, yaitu selalu berganti dari satu posisi menuju posisi yang lainnya, 
contoh dari osilator adalah saklar lampu yang memiliki 2 keadaan yaitu hidup dan mati. Osilator 
bekerja dengan mengayun dari posisi tinggi ke rendah, serta sebaliknya berganti dari posisi rendah 
ke tinggi. Contoh indikator yang termasuk jenis osilator antara lain : 

a) Average True Range (ATR) 

b) Bears Power 

c) Bull Power 

d) Commodity Channel Index (CCI) 

e) DeMarker 

f) Force Index 

g) MACD 

h) Momentum 

i) Moving Average of Oscilator 

j) Williams Percent Range (WPR) 

 

 
Gambar 3.30  Indikator Stochastic dan MACD di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
3.5.2 Indikator Jenis Trend 
Indikator trend menggunakan persamaan matematika tertentu yang berisi ringkasan dari 
pergerakan harga yang lalu terhadap harga pada saat ini. Contoh indikator yang termasuk jenis 
trend antara lain : 

a) Average Directional Movement Index (ADX) 

b) Bolinger Bands 

c) Envelope 

d) Ichimoku Kinko Hyo 

e) Moving Average 

f) Parabolic SAR 

g) Standard Deviation 

  



 
Gambar 3.31  Indikator Bolinger Bands dan ADX di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

3.6  Cara Menambahkan Indikator 
  
Indikator jenis  trend dan osilator sudah tersedia secara default saat pertama kali kita menginstal MT 
4. Berikut contoh pertama, cara menambahkan indikator tipe trend yaitu Bolinger Bands di MT 4 ke 
chart.  
Buka sembarang chart, dari  jendela  Navigator,  pilih Indicators, misal pilih tipe trend, pilih  Bolinger 
Bands, klik kanan, pilih attach to a charts, tekan tombol OK. 

 
Gambar 3.32  Cara menambahkan indikator Bolinger Bands di chart MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Contoh kedua, kita  ingin menambahkan indikator tipe osilator yaitu MACD. Dari Navigator pilih 
Oscillators, kemudian pilih MACD, klik kanan MACD, pilih Attach to a chart, tekan tombol OK. 
 



 
Gambar 3.33  Cara menambahkan indikator MACD di chart MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Jika berhasil akan muncul 2 indikator pada chart 
 

 

Gambar 3.34  Indikator Bolinger Band dan MACD di chart MT 4 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

  

3.7  Cara Menggunakan Templates 
 
Template merupakan hasil seting konfigurasi tertentu pada MT 4, meliputi tampilan chart, serta 
indikator yang digunakan. Pada MT 4 sudah tersedia template bawaan saat terinstal. 
 
3.7.1  Menggunakan template di MT 4 
Untuk menggunakan template yang tersedia pada MT 4, pilih menu Charts → Template → Load 
Template →pilih salah satu template yang ada, misalnya Bolinger Band 

 



 
Gambar 3.35  Tampilan template Bolinger Band di chart MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
3.7.2  Menyimpan seting template di MT 4 

Hasil seting indikator ataupun tampilan pada chart MT 4 dapat disimpan dengan cara :  

Pilih menu Charts → Template → Save Template…, ketikkan hasil nama seting misalnya Latihan 2. 

 

 
3.8 Cara Membaca Harga Quotes 
 
Saat kita bertransaksi jual beli, tentunya harus diketahui berapa harga yang berlaku saat itu. Harga 
yang tampil pada chart forex disebut quotes. Quotes ini memiliki 2 harga, yaitu harga bid dan ask. Harga 
quotes ini ditampilkan pada jendela market watch. 
 

 
Gambar 3.36  Harga Bid dan Ask AUDCADpro H1 di chart MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

Harga sebenarnya dari rate forex yang berlaku saat itu adalah harga yang tertera pada chart forex. 
Untuk contoh pair AUDCADpro di atas adalah 0.95408. Saat kita melakukan open posisi sell (posisi 
short) akan dikenakan harga bid (harga jual) yaitu 0.95413, saat kita melakukan open buy (posisi long) 
akan dikenakan harga ask (harga beli) yaitu 0.95578. Selisih antara harga sebenarnya yaitu 0.95408 
terhadap harga bid dan ask disebut sebagai spread. Spread ini adalah biaya yang harus kita bayarkan 
kepada broker, atas jasanya menghubungkan transaksi kita ke pasar mata uang.  
 
3.9 Cara Membuka Transaksi 
 
Transaksi di forex menggunakan secara prinsip sederhana, yaitu buy saat harga sudah rendah dan akan 
bergerak naik, atau sell ketika harga sudah tinggi dan akan bergerak turun ke bawah. Untuk melakukan  



transaksi buy atau  sell, tekan tombol F9. Atau buka jendela terminal, kemudian pilih tabulasi trade, 
klik kanan, kemudian pilih New Order. 
 

 
Gambar 3.37   Cara order melalui terminal di chart MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Kemudian pada baris Symbol pilih pasangan mata uang yang diinginkan misalnya EURUSDpro, Euro vs 
US Dollar 

 
Gambar 3.38  Cara memilih symbol di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

Pada isian Volume isikan nilai yang diinginkan mulai dari kelipatan 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. Jika tidak terdapat yang diinginkan bisa langsung diketikkan sendiri nilai dari volumenya. 
Misalnya kita tuliskan 0.13 pada isian Volume. 

 
Gambar 3.39  Cara mengatur ukuran volume lot di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 



Kemudian tekan tombol Buy by Market jika menurut analisa anda harga rendah dan akan bergerak 
naik atau Sell by Market jika menurut analisa anda harga sudah tinggi dan akan bergerak turun. 
Analisa mengenai pergerakan harga ini akan diterangkan pada bab berikutnya. Sebagai contoh kali 
ini,  kita ambil posisi Sell by Market untuk symbol EURUSDpro dengan volume 0.13 lot. Ukuran 
volume lot ditampilkan pada kolom Size di jendela terminal Trade. 
 

 
Gambar 3.39  Hasil open posisi Sell EURUSDpro di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Hasil apapun dari open posisi Buy serta Sell akan selalu menghasilkan profit minus, hal ini 
disebabkan karena broker mengenakan biaya berupa spread yang langsung dibebankan pada order 
transaksi kita. 
 
3.9.1 Volume Transaksi 
Saat kita melakukan transaksi akan selalu diukur besarnya menggunakan volume dalam satuan lot. 
Lot menyatakan jumlah banyaknya barang yang akan ditransaksikan. Lot merupakan satuan nilai 
kontrak dalam transaksi forex. 

• 1 Lot  = 100.000 kuantiti (ukuran standar lot) 

• 0,1 Lot = 10.000 kuantiti (ukuran mini lot) 

• 0,01 Lot = 1000 kuantiti (ukuran mikro lot) 
 
Pada contoh sebelumnya, kita melakukan transaksi Sell symbol EURUSDpro dengan volume 0,13 lot 
dengan rate saat itu 1,4663. Besarnya nilai kontrak mata uang Euro yang dijual adalah : 
 

(Volume kontrak) x (100.000) x (Rate) 
 

Jika dikalkulasikan dengan angka : 
 

0,13 x 100.000 x 1,4663 = 14.663 Euro 
 

Modal virtual yang terdapat pada Balance hanya 10.000 USD tetapi bisa bertransaksi dengan nilai 
kontrak sebesar 14.663 Euro, mengapa bisa terjadi? Hal ini dimungkinkan terjadi karena fasilitas 
leverage atau daya ungkit yang diberikan oleh broker. 
 
3.9.2 Leverage 
Leverage atau daya ungkit merupakan fasilitas yang diberikan oleh broker kepada nasabahnya yang 
rata-rata memiliki modal kecil agar mampu bertransaksi dalam jumlah kontrak besar menggunakan 
modal sekecil mungkin. Leverage merupakan pinjaman dana yang diberikan broker kepada 
nasabahnya menggunakan sistem uang jaminan dengan persentase margin.  
 



Berikut nilai leverage yang ditawarkan oleh broker kepada nasabahnya : 

• 1 : 1  atau tanpa leverage, nilai jaminan modalnya 100% dari kontrak 

• 1 : 50 , nilai jaminan modalnya 2% dari kontrak 

• 1 : 100 , nilai jaminan modalnya 1% dari kontrak 

• 1 : 200, nilai jaminan modalnya 0.5% dari kontrak 

• 1 : 400, nilai jaminan modalnya 0,25% dari kontrak 

• 1 : 1000, nilai jaminan modalnya 0,1% dari kontrak 

 

Seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, untuk melakukan transaksi jual mata uang 
Euro dengan volume 0.13 lot memiliki nilai kontrak 14.663 Euro, di mana dengan sistem leverage 
1:1 modal yang dibutuhkan adalah 14.663 Euro. Dengan sistem leverage di atas 1 : 1 maka modal 
yang dibutuhkan akan makin lebih kecil. Berikut penjelasan leverage transaksi sell Euro dengan 
volume kontrak 0,13 lot menggunakan tabel : 

 

Tabel 3.1 Modal yang dibutuhkan pada transaksi 0,13 lot  

dari pair EURUSDpro relatif terhadap nilai leverage 

 

Leverage Jaminan uang 

dalam % margin 

Besar modal yang 

dijaminkan 

1 : 1 100 % 14.663 USD 

1 : 50 2% 298,1 USD 

1 : 100 1% 149,1 USD 

1 : 200 0,5% 74,5 USD 

1 : 400 0,25% 37,3 USD 

1 : 1000 0,1% 14,6 USD 

1 :  2000 0,05% 7,3 USD 

 

Jadi fungsi dari fasilitas leverage yang disediakan oleh broker bertujuan untuk memperkecil jumlah 
ukuran modal yang dibutuhkan oleh nasabah, agar dapat bertransaksi forex dengan jaminan dana 
sekecil mungkin, sesuai ukuran leveragenya. Besarnya ukuran leverage tidak akan mempengaruhi 
hasil kerugian atau keuntungan yang didapatkan oleh nasabah. Leverage hanya akan berpengaruh 
pada margin level. 

 
3.9.3  Margin Level, Balance dan Equity 
Pada saat anda melakukan transaksi, akan terjadi perubahan angka pada Balance, Equity, Margin 
serta Margin level pada tabulasi Trade di jendela terminal MT 4.  



 
Gambar 3.40  Tampilan jendela terminal kolom Trade di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Berikut penjelasan singkatnya : 

• Balance adalah besarnya saldo sebelum ditambah profit (bisa minus). Pada contoh di atas, 
besarnya nilai balance 10.000 USD 

• Profit merupakan hasil untung atau rugi pada proses transaksi. Jika untung maka nilai dari 
profit akan positif, jika rugi maka nilai dari profit akan minus. 

• Equity adalah nilai balance ditambah profit. Pada contoh di atas nilai Equity = 10.000 – 18.2 
= 9.981.8 USD 

• Margin adalah besarnya dana yang dijaminkan kepada broker sebagai persyaratan untuk 
penggunaan faktor leverage. Contoh nilai margin di sini adalah 298.12 USD, untuk posisi 
sell 0,13 lot EURUSDpro  dengan faktor leverage 1:50. 

• Margin level adalah perbandingan antara nilai Equity di bagi nilai Margin. Besarnya Margin 
level = (9.981.8 : 298,12) x 100% = 3.348,21%. 

Margin level ini harus dijaga di atas 100%. Jika keadaan margin sudah mendekati 100% maka 
seluruh posisi transaksi anda akan ditutup paksa oleh broker yang dikenal dengan kondisi Margin 
Call atau likuidasi paksa. Margin 100 %  adalah dana minimum yang harus dijaminkan kepada broker 
akibat penggunaan fasilitas leverage. Makin besar nilai margin level, semakin ideal untuk 
melakukan trading. 

 
3.10 Jenis Order Transaksi 
 
Terminal MT 4 klien menyediakan berbagai jenis proses transaksi untuk mengantisipasi berbagai 
macam kondisi yang mungkin terjadi di pasar. 
 
3.10.1 Market Execution 
Pada mode market execution, order buy atau sell langsung diproses ke pasar pada saat itu juga 
mengikuti harga yang bid atau ask terbaik bagi klien. 
 
3.10.2 Pending Order 
Pada mode pending order, buy atau sell menunggu diproses ke pasar ke level harga yang diinginkan 
oleh trader. Jenis Pending order ini antara lain : 

 
Buy Limit 
Yaitu melakukan pemesanan order buy (mencegat harga untuk buy) di bawah harga yang berlaku 
saat ini. Contoh pada chart USDJPYpro, harga saat ini adalah 106.56 (garis A), kita ingin memesan 
Buy diharga 105 (garis B) dengan maksud agar mendapatkan untung lebih banyak karena harga 
lebih rendah lagi dibandingkan dengan harga yang berlaku saat ini.  



 
Gambar 3.41  Harga di level garis A, B, C pada chart USDJPYpro di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

Cara melakukan order Buy Limit : 
1)  Tekan tombol F9 
2)  Pada baris Volume isikan jumlah kontrak lot misalnya 0.1 
3)  Pada baris Type pilih Pending Order 
4)  Pada baris Pending Order Type pilih Buy Limit 
5)  Pada baris at price isikan 105.00 
6)  Tekan tombol Place 

 
Gambar 3.42  Cara order Buy Limit pair USDJPYpro di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Sell Limit 
Yaitu melakukan pemesanan order Sell (mencegat harga untuk Sell) di atas harga yang berlaku saat 
ini. Contoh pada chart USDJPYpro, harga saat ini adalah 106.56 (garis A), kita ingin memesan Sell 
diharga 108.00 (garis C) dengan maksud agar mendapatkan untung lebih banyak karena harga lebih 
tinggi lagi dibandingkan dengan harga yang berlaku saat ini.  
 
Cara melakukan order Sell Limit : 

1) Tekan tombol F9 
2) Pada baris Volume isikan jumlah kontrak lot misalnya 0.1 
3) Pada baris Type pilih Pending Order 
4) Pada baris Pending Order Type pilih Sell Limit 
5) Pada baris at price isikan 108.00 
6) Tekan tombol Place 

 



 
Gambar 3.43  Cara order Sell Limit pair USDJPYpro di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

 
Buy Stop 
Yaitu melakukan pemesanan order buy (mencegat harga untuk buy) di atas harga yang berlaku saat 
ini. Contoh pada chart USDJPYpro, harga saat ini adalah 106.56 (garis A), kita ingin memesan Buy 
diharga 108 (garis C) dengan asumsi analisa bahwa level 108 merupakan level resistace, di mana 
jika harga ini tertembus maka harga akan tambah naik ke atas. Buy Stop merupakan lawan dari Sell 
limit, yang artinya jika anda melakukan Sell limit tidak perlu melakukan order Buy Stop. Salah satu 
penggunaan dari Buy stop dilakukan oleh trader dengan tujuan hedging. 
 
Cara melakukan order Buy Stop : 

1) Tekan tombol F9 
2) Pada baris Volume isikan jumlah kontrak lot misalnya 0.1 
3) Pada baris Type pilih Pending Order 
4) Pada baris Pending Order Type pilih Buy Stop 
5) Pada baris at price isikan 108.00 
6) Tekan tombol Place 
 

 
Gambar 3.44  Cara order Buy Stop  pair USDJPYpro di MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Sell Stop 
Yaitu melakukan pemesanan order Sell (mencegat harga untuk sell) di bawah harga yang berlaku 
saat ini. Contoh pada chart USDJPYpro, harga saat ini adalah 106.56 (garis A), kita ingin memesan 
Sell diharga 105 (garis B) dengan asumsi analisa jika harga bergerak menembus level 105, harga 
akan terus berlanjut bergerak makin ke bawah. Sell Stop merupakan lawan dari Buy limit, yang 
artinya jika anda melakukan Sell stop tidak perlu melakukan Buy Limit. Salah satu penggunaan dari 
Sell stop dilakukan oleh trader dengan tujuan hedging. 
 



Cara melakukan order Sell Stop : 
1) Tekan tombol F9 
2) Pada baris Volume isikan jumlah kontrak lot misalnya 0.1 
3) Pada baris Type pilih Pending Order 
4) Pada baris Pending Order Type pilih Sell Stop 
5) Pada baris at price isikan 105.00 
6) Tekan tombol Place 

 
Gambar 3.45  Cara order Sell Stop  pair USDJPYpro di MT 4 

                                         Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Hasil perintah pending order Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop dan Sell Stop akan tertunda dan akan 
tereksekusi ketika harga bergerak menuju level yang sudah ditentukan. Teknik pending order banyak 
dilakukan oleh trader profesional yang bekerja menggunakan prinsip teknik Pivot Point atau Level 
Fibonacci serta untuk keperluan hedging. 
 

 
Gambar 3.46  Hasil pending order  pair USDJPYpro di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
Cara menghapus Pending Order 
Buka terminal, pilih kolom Trade, pilih order yang ingin ditutup, klik kanan kemudian pilih Modify or 
Delete Order, kemudian pilih Delete. 

 
Gambar 3.47  Cara menghapus order pair USDJPYpro di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 



3.11 Cara Menutup Posisi Transaksi 
 
Untuk menutup transaksi open buy atau sell dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara manual dan 
cara otomatis dengan mengatur level harga Take Profit. 
 
3.11.1  Menutup Posisi Secara Manual  
 
Ada kalanya open posisi ditutup secara manual karena posisi sudah menghasilkan profit dan 
dikhawatirkan harga bergerak melawan arah sehingga mengurangi profit yang didapat. Alasan yang 
kedua posisi malah mengalami kerugian, agar kerugian tidak semakin membesar maka harus ditutup 
paksa. 
Langkah menutup posisi secara manual : 

1) Buka terminal MT 4 dengan menekan tombol CTRL dan T,  

2) Pilih kolom Trade, klik kanan transaksi yang ingin ditutup 

3) Pilih close order 

 

 
Gambar 3.47 Menutup Posisi secara manual di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

3.11.2  Menutup Posisi dengan Take Profit 
 
Take Profit adalah cara otomatis untuk menutup posisi dengan sejumlah  traget keuntungan, 
sampai harga bergerak melewati level harga yang sudah ditentukan. Langkah menutup posisi 
dengan cara Take Profit : 

1) Buka terminal MT 4 dengan menekan tombol CTRL dan T,  

2) Pilih kolom Trade, klik kanan transaksi yang ingin ditutup 

3) Pilih Modify or Delete Order 

4) Pada baris Take Profit isikan batas nilai harga yang diinginkan misal 1.1400. 

5) Tekan tombol Modify, jika harga bergerak menuju 1.1400 maka posisi akan terlikuidasi secara 
otomatis, jika harga tidak pernah menyentuh 1.1400 maka posisi akan tetap terbuka, dan hanya 
bisa ditutup dengan cara manual. 

 

 



 
Gambar 3.48  Menutup Posisi dengan Take Profit di terminal MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 

 

 
 Gambar 3.49  Menentukan nilai Take Profit di terminal MT 4 

                                         Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
3.12  Soal Pertanyaan dan Latihan 

3.12.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apakah yang dimaksud MetaTrader 4 atau MT 4? 

 b) Apa yang dimaksud dengan akun demo? 

c) Apa yang dimaksud dengan chart? 

d) Apakah perbedaan antara line chart, candlestick chart serta bar chart? 

 e)  Apa yang dimaksud dengan indikator teknikal? 

 f)  Ada berapa jenis transaksi di MT 4? 

 g)  Apa yang dimaksud dengan volume contract? 

 h) Apa yang dimaksud dengan balance, equity serta margin? 

 i)  Apa yang dimaksud dengan take profit? 

3.12.2   Daftar Latihan 

a) Buka sebuah akun demo, isikan dengan uang virtual 10000 USD di MT 4! 



b) Lakukan transaksi buy atau sell pada pair EURUSD dengan volume 0.1 lot, catat berapa 

nilai balance, equity serta margin level. 

c) Tutup transaksi buy atau sell beberapa jam kemudian, kemudian catat nilai balance, equity 

serta margin levelnya. 

3.13  Daftar Pustaka 

Cmsforex. 2016. MetaTrader 4 User Guide. [Internet].[diunduh 2016 Mei 1]. Tersedia pada : 
http://www.trading-school.com/media/pdf/metatrader4_userguide.pdf. 

 
Fxdd. 2016. MetaTrader 4 User Guide. [Internet].[diunduh 2016 Mei 1].Tersedia pada : 

http://www.fxdd.com/uploads/tx_kkdownloader/MetaTrader4-User-Guide.pdf. 
 
Forex.com. 2016. Open a Demo Account. [Internet].[diunduh 2016 Mei 1]. Tersedia pada : 

http://www.forex.com/uk/metatrader-demo.html. 
 
Pepperstone. 2016. MetaTrader 4 User Guide. [Internet].[diunduh 2016 Mei 1]. Tersedia pada : 

https://pepperstone.com/files/Pepperstone-Metatrader-4-User-Guide.pdf. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB  IV 

Analisa Teknikal 

 

Sebelum pertengahan tahun 1980, trader dengan teknik fundamental sangat mendominasi 
pasar. Meskipun demikian seiring dengan populernya analisa teknikal serta perkembangan teknologi,  
makin meningkat pengaruhnya pada teknik trading di pasar forex. Keputusan transaksi jual atau beli 
pada market forex selalu dilakukan setelah melalui tahapan tertentu, menggunakan berbagai jenis 
metode analisa untuk memprediksi kenaikan harga atau penurunan harga, dengan target tingkat 
keuntungan serta kerugian tertentu, terhadap pasangan mata uang yang telah dipilih. Jenis metode 
analisa yang digunakan adalah analisa teknikal, fundamental serta sentimen.  

Analisa teknikal adalah cara memprediksi pergerakan harga di masa depan menggunakan chart, 
persamaan matematis serta indikator teknikal berdasarkan harga yang telah terjadi sebelumnya. 
Analisa teknikal terfokus dengan cara mempelajari pergerakan harga. Analisa teknikal sangat populer 
untuk transaksi dengan jangka waktu pendek dan menengah. Karena sifatnya prediksi artinya analisa 
yang dihasilkan tidak akan bisa memiliki keakuratan sampai 100% . 

Prinsip dari analisa teknikal adalah mengamati pergerakan harga yang telah lalu dibandingkan 
dengan pergerakan harga relatif pada saat ini, untuk kemudian diambil pertimbangan keputusan  
untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan, menuju arah harga yang paling memungkinkan. 
Analisa teknikal menggunakan asumsi bahwa sejarah akan berulang. Cara termudah analisa teknikal 
adalah menggunakan pengamatan terhadap chart untuk melihat pergerakan harga yang telah terjadi. 
Dalam prakteknya, analisa teknikal ini memiliki sifat sangat subyektif artinya hasil pengamatan 
seseorang akan berbeda-beda, dikarenakan banyaknya metode pendekatan teknikal yang tersedia. 

 

4.1 Jenis Chart Forex 

 
Terdapat 3 jenis tipe chart forex yaitu line chart, bar chart serta candlestick chart. 

4.1.1 Line Chart, merupakan jenis chart yang paling sederhana, menampilkan hubungan garis dari satu 

harga penutupan yang satu ke harga penutupan yang lainnya. Untuk mengubah tampilan chart pada 

MT 4 ke mode line, pilih menu Charts → Line Chart, atau dengan menekan bersamaan tombol ALT dan 

3. 

 
Gambar 4.1  Tampilan Line Chart pada pair EURUSDpro, Daily 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
4.1.2 Bar Chart, merupakan jenis chart yang menampilkan informasi harga, yaitu harga pembukaan 
(Open), tinggi (High), rendah (Low) dan penutupan (Close) dari satu harga dengan skala waktu 
(timeframe) tertentu. Untuk mengubah tampilan chart pada MT 4 ke mode bar, pilh menu Charts → 
Bar Chart, atau dengan menekan bersamaan tombol ALT dan 1. 



 
Gambar 4.2   Tampilan Bar Chart pada pair EURUSDpro, Daily 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
 
Bar chart yang terbentuk ada 2 kemungkinan yaitu Bullish (harga ditutup naik) serta Bearish (harga 
ditutup turun). 

 
Gambar 4.3  Tampilan Bullish dan Bearish pada bar chart 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

• Open, merupakan garis horizontal pendek yang terletak di sebelah kiri yang mewakili harga 
pembukaan. 

• High, merupakan bagian ujung atas dari garis vertikal yang mewakili harga tertinggi pada 
selang waktu tertentu. 

• Low, merupakan bagian ujung bawah dari garis vertikal yang mewakili harga terendah pada 
selang waktu tertentu. 

• Close, merupakan garis horizontal pendek yang terletak di sebelah kanan yang mewakili harga 
penutupan. 

 
Untuk menampilkan informasi  harga pembukaan (Open), tinggi (High), rendah (Low) dan 

penutupan (Close) pada Data Window pada MT 4, tekan tombol menu View → Data Window, atau 
dengan kombinasi tombol CTRL dan D, kemudian arahkan kursor ke arah bar chart yang diinginkan. 

Untuk mengatur besarnya nilai periode suatu Time Frame, pilih menu Charts → Timeframes → 
pilih timeframe yang diinginkan misal D1 Daily. 
 
Contoh dari periode waktu (Timeframes) yang tersedia : 

• M1 (1 Minute), yang mewakili periode 1 menit  

• M5 (5 Minutes), yang mewakili periode 5 menit  

• M15 (15 Minutes), yang mewakili periode 15 menit  

• M30 (30 Minutes), yang mewakili periode 30 menit  

• H1 (1 Hour), yang mewakili periode 1 jam  

• H4 (4 Hours), yang mewakili periode 4 jam  



• D1 (Daily), yang mewakili periode 1 hari  

• W1 (Weekly), yang mewakili periode 1 minggu  

• MN (Monthly), yang mewakili periode  1 bulan  

 
 

Gambar 4.4  Tampilan bar chart EURUSDpro, M30 dengan timeframe 30 
                           menit, periode jam 00.00 – 24.00 tanggal 5 Mei 2016, dengan    
                           ilustrasi level harga Open, High, Low serta Close 
                           Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

 
 

Gambar 4.5  Tampilan bar chart EURUSDpro, Daily dengan Time Frame 1 hari, 
                      tanggal 5 Mei 2016, dengan Data Window harga Open, High, Low   
                      serta Close, yang merupakan ringkasan dari chart EURUSDpro,  
                      M30 dengan Time Frame 30 menit, periode jam 00.00 – 24.00   
                      Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
4.1.3 Candlesticks Chart, merupakan jenis chart yang menampilkan informasi harga yang sama seperti 
bar chart, tetapi dengan tampilan gambar yang lebih menarik. Warna yang lebih terang diperuntukkan 
jika harga penutupan lebih tinggi dibandingkan harga penutupan, sedangkan warna gelap 
diperuntukkan jika harga penutupan memiliki nilai lebih rendah dibandingkan harga pembukaan. 
Untuk mengubah tampilan chart ke mode candlesticks, pilh menu Charts → Candlesticks Chart, atau 
dengan menekan bersamaan tombol ALT dan 3. 



 
Gambar 4.6  Tampilan Candlesticks Chart pada pair EURUSDpro, Daily 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Seperti halnya bar chart, candlesticks  chart yang terbentuk memiliki 2 kemungkinan yaitu Bullish 
(harga ditutup naik) serta Bearish (harga ditutup turun). 

 
Gambar 4.7  Tampilan Bullish dan Bearish pada candlesticks chart 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

4.2  Candlesticks Pattern 

Chart berbentuk candlesticks sebenarnya berfungsi  indikator teknikal, dengan cara mengamati 
pola dari formasi candle yang terbentuk. Berdasarkan pola tadi, akan dapat ditarik kesimpulan bahwa 
harga akan bergerak secara bullish reversal (naik), netral atau bearish reversal (turun). 

 

 
Gambar 4.9  Tampilan candlesticks pattern pada pair EURUSD, Daily 

Sumber : OANDA (2016) 
 
Berikut daftar nama candlestick pattern beserta ilustrasi patternnya. 

 



Tabel 4.1   Bullish reversal yang potensial 
Sumber : Henderson, C. (2002) Bullish Pattern 

 

Nama Pattern Gambar Pattern Candlesticks 

Abandoned Baby Bullish 

 

Breakaway Bullish 

 

Concealing Swallow  

 

Kicking Bullish 

 

Ladder Bottom 

 

Morning Doji Star Bullish 

 

Morning Star Bullish 

 

Side By Side White Lines 

Bullish 

 



Stick Sandwitch 

 

Three Inside Up Bullish 

 

Three Outside Up Bullish 

 

Three Stars in the South 

 

Three White Soldiers 

Bullish 

 

Tri-Star Bullish 

 

Unique Three Rivers 

Bottom 

 

 
Tabel 4.2    Bearish reversal yang potensial 

Sumber : Henderson, C. (2002) Bearish Pattern 
 

Nama Pattern Gambar Pattern Candlesticks 

Abandoned Baby Bearish 

 



Advanced Blocks 

 

Breakaway Bearish 

 

Deliberation 

 

Kicking Bearish 

 

Evening Doji Star Bearish 

 

Evening Star Bearish 

 

Indentical Three Crows 

 

Side By Side White Lines 

Bearish 

 



Tri-Star Bearish 

 

Three Inside down 

Bearish 

 

Three Outside Down  

 

Three Black Crows 

 

Two Crows 

 

Upside Gap Two Crows 

 

 
Untuk menggunakan analisa candlestick pattern ini dapat dilakukan dengan cara pertama yaitu 

mengenali secara manual dari pattern yang terbentuk, menggunakan data pada tabel 4.1 dan tabel 
4.2, dengan seting timeframe 4 hours serta daily. 

Cara yang kedua adalah cara otomatis dengan menggunakan indikator tambahan yang diinstal 
ke MT 4 atau jasa analisa otomatis dari penyedia layanan analisa candlestick  pattern seperti broker 
OANDA, yang dapat diakses melalui halaman web. Berikut cara membaca candlesticks pattern 
menggunakan indikator dan penyedia jasa layanan candlesticks pattern recognition. 
 
4.2.1 Indikator Candlescticks Pattern, adalah indikator kustom yang dapat ditambahkan pada MT 4 
dengan cara menginstal. Untuk dapat menggunakannya, sebelumnya harus diinstal dulu ke dalam MT 
4. Contoh dari indikator kustom ini adalah Pattern_Recognition_Master_v3 mtf.mq4. 
 
Cara menggunakannya : 
1)  Buka chart dengan timeframes D1 daily atau harian. 
2)  Buka jendela Navigator dengan menekan tombol CTRL dan N, atau dari menu pilih View → 
Navigator. 
3)  Pilih Indicators → Pattern_Recognition_Master_v3 mtf→ klik kanan, kemudian pilih Attach to a 
chart. 



4) Simpan ke dalam template dengan cara buka menu Charts → Template → Save Template → beri 
nama misalkan Candlesticks Pattern 
 

 
Gambar 4.10  Langkah menambahkan indikator         

                                                   Pattern_Recognition_Master_v3 mtf  pada chart                   
                                                   MT 4   Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Indikator Pattern Recognition Master akan menampilkan 2 kemungkinan, yaitu sinyal Bullish serta 
Bearish. 
 

 
Gambar 4.11  Hasil penggunaan  Pattern_Recognition_Master_v3 mtf 

                                 pada chart EURUSDpro, Daily di MT 4 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
Bullish adalah kondisi di mana harga kemungkinan akan bergerak naik ke atas, artinya posisi transaksi 
yang dianjurkan adalah Buy. Contoh pattern bullish adalah Bullish Hammer, Morning Star, Morning 
Doji Star, Piercing Line Pattern, Bullish Engulfing Pattern. 
 
Bearish : adalah kondisi di mana harga kemungkinan akan bergerak turun ke bawah, artinya posisi 
transaksi yang dianjurkan adalah Sell. Contoh pattern bullish adalah Shooting Star, Evening Star, 
Evening Doji Star, Bearish Engulfing Pattern. 



 
Gambar 4.12   Cara buy serta take profit menggunakan indikator  

                                     Pattern_Recognition_Master 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 

 
Gambar 4.13   Cara sell serta take profit menggunakan indikator  

                                     Pattern_Recognition_Master 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
 
4.2.2  Candlesticks Pattern Graph, adalah fasilitas analisa teknikal yang bekerja menggunakan pola 
dari candlesticks, yang disediakan secara gratis oleh broker OANDA. Pattern yang digunakan antara 
lain 3 Soldiers, 3 Crows, MorningStar, Evening Star,  Inside Up, Inside Down, Bullish Engulf, Bearish 
Engulf, Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer (Shooting Star), Tweezers, Dragonfly (Gravestone 
Doji), Spinning Top (Long-legged Doji). 

Situs OANDA termasuk situs dalam daftar blokir oleh pemerintah RI. Untuk membuka akses 
blokir silahkan anda instal dahulu plugin Anonymox untuk browser Mozilla Firefox atau Google Chrome. 

 

1) Buka situs OANDA Forex Labs melalui alamat : 
https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/labs/ 

 
2)  Kemudian pada kolom Market Rates, pilih menu Candlestick Patterns Graph. 



 
 

Gambar 4.14  Tampilan halaman OANDA Forex Labs 
Sumber : OANDA (2016) 

 
3) Untuk memilih simbol yang diinginkan, pilih menu Pair, untuk mengatur timeframes pilih 
Granularity, untuk menampilkan total jumlah Candlesticks pada chart, pilih menu Candles. 
 

 
Gambar 4.15  Tampilan candlesticks pattern pada pair EURUSD, Daily 

Sumber : OANDA (2016) 
 
4) Granularity yang digunakan dianjurkan adalah  4 hours atau 1 day.  
5) Candles dianjurkan 120 sampai 150 untuk granularity 4 hours. 
 
Trend harga bergerak naik ke atas ditandai dengan keluarnya sinyal bullish pattern, di mana transaksi 
yang dianjurkan adalah buy.  

 
Gambar 4.15  Sinyal bullish untuk buy serta take profit EURUSD, 4 Hours 

Sumber : OANDA (2016) 



 
Trend harga bergerak turun ke bawah ditandai dengan keluarnya sinyal bearish pattern, di mana 
transaksi yang dianjurkan adalah sell. 

 
Gambar 4.15  Sinyal bearish untuk sell serta take profit EURUSD, 4 Hours 

Sumber : OANDA (2016) 
 

4.3  Charts Pattern 
Adalah analisa teknikal untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang 

menggunakan bentuk yang muncul dari sebuah pattern dengan timeframe tertentu. Metode analisa 
chart pattern berbeda sama sekali dengan candlestick pattern. 

 
Gambar 4.14  Tampilan Chart USDJPY H4 membentuk pattern triangle 

Sumber : Autochartist (2016) 
 

Tabel 4.3   Daftar Chart Pattern 
Sumber :  Autochartist (2016) 

Tipe Pattern Ilustrasi Pattern 

Ascending Triangles 

 

Descending Triangles 

 



Symetrical Triangles 

 

Rectangles 

 

Channels 

 

Wedge Continuation 

 

Wedge Reversal 

 

Head and Shoulders 

 

Inverse Head and Shoulders 

 

Double Top 

 

Double Bottom 

 



Triple Top 

 

Triple Bottom 

 

Flag 

 

Pennant 

 

 
Untuk menggunakan analisa teknikal menggunakan chart pattern ini dapat dilakukan dengan 2 

cara  : 
Cara pertama yaitu mengenali secara manual pattern yang ada, kemudian menggambar dengan 

obyek berupa garis, berdasarkan tabel di atas, dengan seting timeframe 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 
jam serta 1 hari. 

Cara yang kedua adalah cara otomatis, yaitu dengan menggunakan indikator atau Expert 
Advisors tambahan dari Autochartist yang diinstal ke MT 4, atau analisa otomatis dari penyedia layanan 
analisa chart  pattern seperti broker OANDA yang dapat diakses secara gratis melalui halaman web. 
Jangan lupa untuk menginstal dahulu plugin Anonymox untuk browser Mozilla Firefox atau Google 
Chrome.  

 

4.3.1 Autochartist Visualizer, adalah alat untuk menganalisa pergerakan harga forex, index, 
komoditas, ekuitas secara otomatis menggunakan analisa chart pattern, yang hasilnya ditampilkan 
menggunakan halaman web. Fasilitas ini disediakan gratis untuk umum oleh broker OANDA. Cara 
untuk mengakses layanan chart pattern melalui halaman web : 

1)  Buka situs OANDA Forex Labs melalui alamat : 

 
https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/labs/ 

 
2)  Kemudian pada kolom Market Rates, pilih menu Autochartist Signal Visualizer.  



 
Gambar 4.16  Tampilan Autochartist Signal Visualizer. 

Sumber : OANDA 
Berikut penjelasan menu yang tersedia pada Autochartist Visualizer : 

• Instrument with  Patterns, berfungsi untuk memilih symbol dari forex, index serta futures. 

• Options, berfungsi untuk menampilkan Uniform xAxis, Show Orderbook net order peaks, Filter 
Instruments list by option below for chart Patterns. 

• Show Orderbook net order peaks, menampilkan level posisi terbanyak untuk sell (net short) 
yang berfungsi sebagai garis resistance, serta menampilkan level posisi terbanyak untuk posisi 
buy (net long) yang berfungsi sebagai garis support. 

• Garis berwarna hijau berfungsi sebagai garis resistance dari channel. 

• Garis berwarna biru berfungsi sebagai garis support dari channel. 

• Garis hijau putus-putus dengan ujung panah mengarah ke atas menunjukkan kecenderungan 
harga bergerak naik,  garis dengan panah mengarah ke bawah menunjukkan kecenderungan 
harga bergerak turun. 

• Kotak berwarna abu-abu merupakan area prediksi di mana harga akan bergerak pada level 
tersebut. 

 
4.3.1.1 Contoh Buy untuk Bullish 

 
 

Cara menganalisa keadaan bullish : 



• Lihat pada baris Instrument with Patterns, Simbol USD/CAD – Bullish Falling Wedge with 67% 
@ 1.3297 

• Bullish menyatakan harga cenderung bergerak naik, jadi transaksi yang di anjurkan untuk 
simbol USD/CAD adalah buy. 

• Take profit yang memungkinkan adalah area berwarna kotak abu-abu. 

• Batas take profit yang disarankan adalah 1.3297 

• Batas take profit alternatif yang pertama adalah 0,37% net short @ 1.35000, jadi batas take 
profitnya adalah garis 1.35000 yang berfungsi sebagai garis resistance 1. 

• Batas take profit alternatif yang kedua adalah 0,37% net short @ 1.39900, jadi batas take profit 
yang kedua adalah garis 1.39900 yang berfungsi sebagai garis resistance 2. 

 
4.3.1.2 Contoh Sell untuk Bearish 

 
Cara menganalisa keadaan bearish : 

• Lihat pada baris Instrument with Patterns, simbol USD/PLN – Bearish Falling Rising with 71% 
@ 3.8554 

• Bearish menyatakan harga cenderung bergerak turun, jadi transaksi yang di anjurkan untuk 
simbol USD/PLN adalah sell. 

• Take profit yang memungkinkan adalah area berwarna kotak abu-abu. 

• Batas take profit yang disarankan adalah 3.8554 
 
4.3.2 Autochartist Expert Advisor, adalah alat untuk menganalisa pergerakan harga forex, index, 
komoditas, ekuitas secara otomatis menggunakan analisa chart pattern, fibonacci pattern, key levels 
pattern serta volatility analysis, dengan cara menginstal plugin untuk terminal MT 4. Penjelasan lebih 
lanjut dari expert advisor autochartist, akan di bahas pada bab berikutnya. 
 
4.4 Indikator Teknikal MT 4 
 

Analisa teknikal selain menggunakan candlestick pattern serta chart pattern, juga dilakukan 
dengan menggunakan indikator turunan dari versi bar chart atau candlestick chart. Indikator turunan 
dibuat menggunakan persamaan manipulasi matematika dengan formulasi tertentu. Contoh dari 
indikator turunan ini adalah Moving Average, MACD, Stochastic, RSI, Bolinger Band, Parabolic SAR dan 
sebagainya.  

Kelemahan dari indikator turunan ini adalah menghasilkan prediksi level harga yang subyektif. 
Dalam penggunaanya sebuah indikator turunan harus dikonfirmasi dengan bantuan indikator yang 
lainnya seperti pivot point. Indikator turunan ini memiliki kinerja terbaik dengan timeframe candle D1 



Daily (1 hari). Oleh karenanya, contoh penggunaan dari indikator ini selalu menggunakan candle D1 
(Daily). 

 
Gambar 4.15  Tampilan indikator turunan Bolinger Band dan Parabolic SAR  

yang terletak bersama main chart yaitu window 0 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
Indikator turunan ini ada yang dipisahkan tampilannya di luar jendela main chart. 

 
Gambar 4.16  Tampilan indikator turunan MACD, Stochastic serta RSI  

                               yang terletak di luar main chart yaitu window 1, 2 dan 3 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
4.4.1 Moving Average, merupakan hasil dari perhitungan rata-rata pergerakan harga yang telah lalu 
pada bar chart. Terdapat 2 jenis metode perhitungan yang digunakan, yaitu Simple Moving Average 
(perhitungan biasa) serta Exponential Moving Average (perhitungan dengan pangkat). 

Cara menambahkan indikator Moving Average : buka jendela Navigator → pilih Indicator → 
Trend → Moving Average (klik kanan) → pilih Attach to a chart, untuk Period ubah nilainya 20 
(mewakili 20 candle atau 20 hari)→ OK. Atur Timeframe dengan D1 daily (skala harian). 
 



 
Gambar 4.17  Cara menambahkan indikator Moving Average  

                                        dengan nilai period 20 hari 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
Cara menggunakan Moving Average, ambil posisi buy jika harga terletak di bawah garis Moving 

Average, take profit jika harga sudah menyentuh garis Moving Average. 
Sebaliknya ambil posisi sell jika harga sudah terletak di atas garis Moving Average dengan take 

profit ketika harga sudah menyentuh Garis Moving Average. 

 
Gambar 4.18   Cara buy, sell serta take profit menggunakan indikator  

                                 Moving Average dengan nilai period 20 hari 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
4.4.2 Bollinger Band, merupakan pita yang dibentuk menggunakan 2 standar deviasi hasil dari sebuah 
simple moving average. Penciptanya bernama John Bollinger yang dipublikasikan pada tahun 1980. 
Standar deviasi berfungsi untuk mengukur volatilitas dari market, ketika market makin aktif, pita yang 
terbentuk cenderung melebar, ketika market kurang aktif maka pita cenderung menyempit. Pita 
bagian atas menunjukkan area overbought dari market, pita dibagian bawah menunjukkan area 
oversold dari market. 

Cara menambahkan indikator Bollinger Band: buka jendela Navigator → pilih Indicator → Trend 
→ Bollinger Band (klik kanan) → pilih Attach to a chart, untuk Period ubah nilainya 20 (mewakili 20 
candle atau 20 hari)→ OK. Atur Timeframe dengan D1 daily (skala harian). 
  



 
Gambar 4.19  Cara menambahkan indikator Bollinger Band  

                                         dengan nilai period 20 hari 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
Cara menggunakan Bollinger Band, ambil posisi buy jika harga menyentuh garis pita bagian 

bawah (oversold), Take Profit jika harga sudah menyentuh garis pita bagian tengah. 
Sebaliknya ambil posisi sell jika harga menyentuh garis pita bagian atas (overbought), take profit 

ketika harga sudah menyentuh garis pita bagian tengah. 
 

 
Gambar 4.20  Cara buy, sell serta take profit menggunakan indikator  

                                 Bollinger Band dengan nilai period 20 hari 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
4.4.3 Stochastic, merupakan indikator teknikal momentum yang menggunakan level support dan 
resistance. Level resistance menunjukkan area overbought dari market, sedangkan level support 
menunjukkan area oversold dari market. Level resistance memiliki nilai 80, serta level support memiliki 
nilai 20. Stochastic ditemukan oleh Dr. George Lane pada akhir tahun 1950 (Wikipedia 2016). 
 



 
Gambar 4.21  Cara menambahkan indikator Stochastic dengan nilai period 8 hari 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Cara menambahkan indikator Stochastic: buka jendela Navigator → pilih Indicator → Oscillators 

→ Stochastic Oscillator (klik kanan) → pilih Attach to a chart, untuk Parameters  biarkan tetap nilainya 
8,3,3 → OK. Atur Timeframe dengan D1 daily (skala harian). 

Cara menggunakan Stochastic, ambil posisi buy jika harga sudah keluar dari level garis 20 
(oversold) menuju ke atas, take profit jika harga sudah menyentuh dari garis level 80 (overbought).  

Sebaliknya ambil posisi sell jika harga sudah keluar dari garis level 80 (overbought) menuju ke 
bawah, take profit harga sudah menyentuh level garis 20 (oversold). 

 
Gambar 4.22   Cara buy serta take profit menggunakan indikator Stochastic 

                            dengan nilai period 20 hari 
Sumber : MetaQuotes (2016) 



 
Gambar 4.23  Cara sell serta take profit menggunakan indikator Stochastic 

                            dengan nilai period 20 hari 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
4.4.4 MACD, Moving Average Convergence/Divergence merupakan indikator teknikal yang merupakan 
gabungan perhitungan 3 deretan waktu dari data harga. Rentang waktu yang digunakan adalah 12, 26 
dan 9 hari. MACD ditemukan oleh Gerard Apple pada akhir tahun 1970 (Wikipedia 2016). 

Cara menambahkan indikator MACD: buka jendela Navigator → pilih Indicators → MACD (klik 
kanan) → pilih Attach to a chart, untuk Period biarkan nilainya 12, 26, 9 (mewakili 12, 26, 9  candle 
atau 12, 26, 9  hari)→ OK. Atur Timeframe dengan D1 daily (skala harian). 

Cara menggunakan MACD, ambil posisi buy jika garis keluar dari bayangan bawah (oversold), 
take profit jika garis sudah keluar dari bayangan bagian atas. 

Sebaliknya ambil posisi sell jika garis sudah keluar dari bayangan bagian atas (overbought), take 
profit ketika jika garis keluar dari bayangan bawah (oversold). 
 

 
Gambar 4.24   Cara menambahkan indikator MACD dengan nilai  

                                     period 12, 26 serta 9 hari 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 



 
 

Gambar 4.25   Cara buy serta take profit menggunakan indikator MACD 
                               dengan nilai period 12, 26 serta 9 hari 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

 
Gambar 4.26  Cara sell serta take profit menggunakan indikator MACD 

                              dengan nilai period 12, 26 serta 9 hari 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
4.4.5 Relative Strength Index (RSI), merupakan indikator teknikal momentum yang dipakai untuk 
menganalisa market, dengan tujuan mengukur kekuatan relatif harga penutupan pada saat ini 
terhadap harga yang telah lampau. RSI menggunakan level support dan resistance. Level resistance 
menunjukkan area overbought dari market, sedangkan level support menunjukkan area oversold dari 
market. Level resistance memiliki nilai 70, serta level support memiliki nilai 30. RSI ditemukan oleh J. 
Welles Wilder pada akhir tahun 1978 (Wikipedia 2016). 
 



 
Gambar 4.27  Cara menambahkan indikator RSI dengan nilai period 7 hari 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 

Cara menambahkan indikator RSI: buka jendela Navigator → pilih Indicators → RSI (klik kanan) 
→ pilih Attach to a chart→ Inputs, untuk RSI Period  atur nilainya menjadi 7 → OK. Atur Timeframe 
dengan D1 daily (skala harian). 

Cara menggunakan RSI, ambil posisi buy jika harga sudah keluar dari level garis 30 (oversold) 
menuju ke atas, take profit jika harga sudah menyentuh dari garis level 70 (overbought).  

Sebaliknya ambil posisi sell jika harga sudah keluar dari garis level 70 (overbought) menuju ke 
bawah, take profit harga sudah menyentuh level garis 30 (oversold). 

 
Gambar 4.28   Cara buy serta take profit menggunakan indikator RSI   

                                 dengan nilai period 7 hari 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 



 
Gambar 4.29   Cara sell serta take profit menggunakan indikator RSI 

                                  dengan nilai period 7 hari  
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
4.5  Pivot Point 
 

Analisa teknikal dengan menggunakan candlestick pattern, chart pattern serta indikator teknikal 
turunan seperti Moving Average, Bollinger Band, Stochastic, MACD serta RSI selalu memiliki sifat 
subyektif, di mana hasil dari sinyal beli dan jual yang dikeluarkan selalu berubah-ubah levelnya. Untuk 
memastikan level pergerakan harga, maka dikembangkanlah indikator pivot point. 

Pivot point merupakan sederetan garis yang terdiri dari center pivot, support serta resistance, 
dibuat menggunakan persamaan matematika menggunakan data harga pembukaan (Open), tinggi 
(High), rendah (Low) dan penutupan (Close) dari satu harga dengan skala waktu (timeframe) tertentu.  

Nilai dari pivot point ini bersifat obyektif, dalam arti nilainya tidak akan berubah dalam jangka 
waktu yang sudah ditentukan, dengan periode harian, mingguan, bulanan serta tahunan. Pivot point 
memiliki banyak varian seperti pivot Standard, DeMark, Camarilla, Fibonacci serta Woodie. Munculnya 
berbagai varian ini disebabkan oleh perbedaan formula matematika yang digunakan. Secara umum 
pivot standard serta fibonacci merupakan jenis yang paling banyak digunakan. 

 

 
Gambar 4.30  Tampilan pivot point   pada chart EURUSDpro, H4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
Garis level pivot standar terdiri dari  : 

• Resistance 3 (R3) 

• Resistance 2 (R2) 



• Resistance 1 (R1) 

• Pivot Point atau Center Pivot (PP) 

• Support 1 (S1) 

• Support 2 (S2) 

• Support 3 (S3) 
 

Pivot Point atau Center Pivot (PP) adalah titik netral yang merupakan pertengahan dari 
resistance (area overbought) serta support (area oversold). Pergerakan harga akan cenderung 
mengarah ke level pivot point, untuk selanjutnya bergerak naik menuju ke atas yaitu level resistance 
atau sebaliknya, bergerak ke bawah menuju level support. 

Resistance adalah suatu level di mana harga akan cenderung tertahan pergerakannya ketika 
menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Level resistance memiliki 3 garis yaitu resistance 1, resistance 2 
serta resistance 3. Harga akan cenderung beristirahat di level-level ini sebelum melanjutkan bergerak 
ke atas atau cenderung berbalik arah kembali menuju pivot point. Resistance biasanya merupakan area 
untuk melakukan posisi sell. Tempat terbaik untuk melakukan sell adalah garis resistance 3 serta 
resistance 2, dengan menggunakan pending order sell atau mencegat harga harga ketika bergerak 
menuju ke atas. 

Support adalah suatu level di mana harga akan cenderung tertahan pergerakannya ketika 
menuju level yang lebih rendah. Level support memiliki 3 tingkatan yaitu support 1, support 2 serta 
support 3. Serupa seperti resistance, harga cenderung berhenti sejenak di level support untuk 
kemudian meneruskan pergerakan harga menuju level yang lebih rendah, atau bahkan berbalik arah 
lagi menuju pivot point. Support biasanya merupakan area untuk melakukan posisi buy. Tempat 
terbaik untuk melakukan buy adalah garis support 3 serta support 2, dengan menggunakan pending 
order buy atau mencegat harga ketika bergerak menuju ke bawah. 

Penggunaan level-level pivot untuk open posisi buy atau sell biasanya dibantu oleh indikator 
lainnya seperti stochastic, RSI, ADX atau MACD. Berdasarkan selang waktu yang digunakan, terdapat 
jenis daily, weekly serta monthly pivot. 

 
4.5.1 Daily Pivot, merupakan jenis pivot standar yang menggunakan selang periode 1 hari. Garis pivot 
point, support dan resistance memiliki umur satu hari, letaknya akan kembali berubah di hari 
berikutnya. Daily pivot digunakan oleh trader intraday, di mana posisi transaksi dibuka dan di tutup 
pada hari itu juga. Chart dibuka menggunakan candle 5 menit, 15 menit, 30 menit atau 1 jam  (H1). 
 

 
Gambar 4.31   Tampilan daily pivot point pada chart EURUSDpro, H1 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
4.5.2 Weekly Pivot, merupakan jenis pivot standar yang menggunakan selang periode 1 minggu. Garis 
pivot point, support dan resistance memiliki umur satu minggu, letaknya akan kembali berubah di 
minggu berikutnya. Weekly pivot digunakan oleh para swing trader, di mana posisi transaksi dibuka 



dan di tutup pada di atas 1 hari sampai di atas satu minggu. Chart dibuka menggunakan candle 4 jam  
(H4). 
 

 
Gambar 4.32   Tampilan weekly pivot point pada chart EURUSDpro, H4 

Sumber : MetaQuotes 
 
4.5.3 Monthly Pivot, merupakan jenis pivot standar yang menggunakan selang periode 1 bulan. Garis 
pivot point, support dan resistance yang terbentuk  memiliki umur satu bulan, letaknya akan kembali 
berubah di bulan berikutnya. Monthly pivot digunakan oleh para position trader, di mana posisi 
transaksi dibuka dan di tutup pada di atas 1 bulan sampai 6 bulan. Chart dibuka menggunakan candle 
harian atau daily (D1). 
 

 
Gambar 4.33  Tampilan monthly pivot point pada chart EURUSDpro, Daily 

Sumber : MetaQuotes 
 
4.5.4  Cara seting Pivot, umumnya indikator pivot tidak termasuk indikator bawaan dari MT 4, karena 
indiktor pivot termasuk kategori kustom. Untuk menggunakan indikator pivot ini harus ditambahkan 
dahulu dengan cara menginstal ke MT 4. Setelah terinstal kemudian baru dikonfigurasikan untuk versi 
intraday, weekly atau monthly. 
 Cara menambahkan indikator pivot setelah diinstal : 
1) Buka sembarang chart dengan timeframe minimal H1. 
2) Buka jendela  Navigator → pilih Indicators → WyattsPivots_erikmod  (klik kanan) → pilih Attach to 
a chart→Inputs 



3) Atur parameternya dengan nilai sebagai berikut : 

• TimePeriod, pilih 1 day untuk mode pivot harian (daily), 1 week untuk pivot mingguan (weekly) 
serta 1 month untuk pivot bulanan (monthly). 

• PlotPivotLabels, pilih true 

• PlotZones, pilih false 

• PlotBorders, pilih false 

• PlotFibots, pilih false 
Kemudian tekan tombol OK 
4) Simpan ke dalam template, pilih menu Charts → Template → Save Template…, ketikkan hasil nama 
seting misalnya Pivot Point. 

 
Gambar 4.34  Langkah seting pivot point pada chart EURUSDpro, H4 

Sumber : MetaQuotes 
 
4.6 Indikator Multi Timeframe 
 

Adalah jenis indikator yang dapat bekerja dengan periode timeframe tertentu sesuai input 
pengaturan timeframe yang diberikan. Indikator ini merupakan jenis peningkatan kemampuan dari 
indikator standar MT 4. Indikator multi time frame merupakan indikator jenis kustom. 
Contoh nilai input dari periode waktu yang tersedia dalam satuan menit : 

• 1  yang mewakili periode 1 menit  

• 5  yang mewakili periode 5 menit  

• 15 yang mewakili periode 15 menit  

• 30 yang mewakili periode 30 menit  

• 60 yang mewakili periode 1 jam  

• 240 yang mewakili periode 4 jam  

• 1440 yang mewakili periode 1 hari  

• 10080 yang mewakili periode 1 minggu  

• 43200 yang mewakili periode  1 bulan  
Contoh nama dari indikator multi timeframe : 

• MTF_RSI, merupakan indikator RSI versi multi timeframe. 

• MTF_MACD_inColor, merupakan indikator MACD versi multi timeframe. 

• MTF_Stochastic, merupakan indikator stochastic versi multi timeframe. 
 
Cara Seting Indikator Multi Timeframe 
Berikut contoh cara menggunakan indikator multi timeframe RSI dengan chart EURUSDpro, H1 dengan 
indikator RSI harian dan 4 jam. 
 
1) Pasang indikator  MTF_RSI  ke terminal MT 4 
 



2) Buka chart dengan timeframe 1 jam atau 4 jam 
 
3) Buka jendela  Navigator → pilih Indicators → MTF_RSI  (klik kanan) → pilih Attach to a 
chart→Inputs→ TimeFrame, isi dengan nilai 1440 untuk  periode chart 1 hari,  RSIperiod isi dengan 
nilai 7 yang mewakili 7 hari, tekan tombol OK 
 

 
Gambar 4.35  Langkah seting indikator multi timeframe RSI pada chart 

                              EURUSDpro, H1 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
4) Ulang langkah ke 3, buka jendela  Navigator → pilih Indicators → MTF_RSI  (klik kanan) → pilih 
Attach to a chart→Inputs→ TimeFrame, isi dengan nilai 240 untuk  periode chart 4 jam,  RSIperiod isi 
dengan nilai 6 yang mewakili 6 candle, kemudian tekan tombol OK 
 
5) Jika berhasil,  akan muncul 2 buah indikator RSI dengan timeframe D1(periode 1 hari)  serta H4 
(periode 4 jam). 
  

Dengan menggunakan indikator jenis multi timeframe, tampilan chart dapat dirubah ke 
berbagai macam timeframe tanpa ikut merubah periode pada indikator. 

 
Gambar 4.36  Tampilan indikator RSI pada chart EURUSDpro, H1 

Sumber : MetaQuotes 
 



 
Gambar 4.37  Tampilan indikator RSI pada chart EURUSDpro, H4 

Sumber : MetaQuotes 
 

4.7 Soal Pertanyaan dan Latihan 

4.7.1 Daftar Pertanyaan Ulangan 

a. Apakah yang dimaksud dengan analisa teknikal? 

b. Apakah yang dimaksud dengan candlestick pattern? 

c. Apakah yang dimaksud dengan chart pattern? 

d. Bagaimana cara menggunakan indikator Moving Average? 

e. Bagaimana cara menggunakan indikator Bolinger Band? 

f. Bagaimana cara menggunakan indikator MACD? 

g. Bagaimana cara menggunakan indikator Stochastic? 

h. Bagaimana cara menggunakan indikator RSI? 

i. Apa fungsi dari pivot point? 

j. Apa perbedaan pivot harian, mingguan serta bulanan? 

k. Apa yang dimaksud dengan indikator multi timeframe! 

4.7.2 Daftar Pertanyaan Latihan 

a. Dengan menggunakan akun demo, buka chart EURUSD dengan timeframe daily, 

lakukan transaksi buy atau sell sebanyak 0,1 lot menggunakan analisa candlestick 

pattern , tutup sehari kemudian, catat berapa hasil untung atau ruginya ! 

b. Dengan menggunakan akun demo, buka chart GBPUSD dengan timeframe daily, 

lakukan transaksi buy atau sell sebanyak 0,1 lot menggunakan analisa indikator 

stochastic, tutup sehari kemudian, catat berapa hasil untung atau ruginya! 

c. Dengan menggunakan akun demo, buka chart USDJPY dengan timeframe daily, lakukan 

transaksi buy atau sell sebanyak 0,1 lot menggunakan analisa indikator RSI, tutup sehari 

kemudian, catat berapa hasil untung atau ruginya! 
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BAB  V 

Analisa Fundamental 

 

Apakah yang menyebabkan harga forex bergerak? Jawabannya adalah faktor fundamental, 
yang terdiri dari ekonomi, politik, keamanan wilayah regional, negara maupun global, pengaruh harga 
emas serta minyak dunia. Terkadang juga muncul faktor fundamental tambahan yang tidak bisa 
diprediksi sebelumnya seperti kerusuhan serta bencana. Secara umum aktifitas ekonomi sangat 
berpengaruh pada pergerakan harga forex. Faktor fundamental ekonomi ini meliputi tingkat suku 
bunga, perbedaan suku bunga, pertumbuhan ekonomi serta sentimen pasar terhadap mata uang suatu 
negara.  

Transaksi perdagangan forex dapat dipandang sebagai sebuah permainan, anda memiliki 
lawan main yaitu pasar. Setiap pemain memiliki peluang yang sama. Uniknya, para pemain memiliki 
pandangan yang berbeda tentang pergerakan harga yang akan terjadi. Salah satunya disebabkan 
perbedaan informasi yang dimiliki tentang data fundamental ekonomi. Pemahaman cara 
menggunakan fundamental ekonomi sebagai faktor dalam analisa keputusan merupakan modal untuk 
sukses berbisnis di dunia forex. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, analisa pergerakan 
harga juga dapat dilakukan menggunakan analisa teknikal, yaitu analisa yang murni berdasarkan 
analisa harga chart, candlestick pattern serta chart pattern. Analisa teknikal sesuai untuk pergerakan 
jangka pendek dan menengah. Sedangkan analisa penyebab mengapa harga pada chart bergerak, 
dipelajari melalui analisa fundamental. Penggunaan analisa teknikal dan fundamental akan saling 
melengkapi dalam usaha memprediksi pergerakan harga di masa depan.  

Analisa fundamental digunakan untuk melihat kecenderungan jangka panjang pergerakan 
suatu harga yang memiliki periode mingguan, bulanan bahkan taunan berdasarkan data-data ekonomi 
yang penting. Dengan menganalisa data ekonomi suatu negara  terhadap mata uangnya, maka dapat 
ditentukan kecenderungan menguat atau melemahnya suatu mata uang. Data ekonomi diperoleh 
melalui pengumuman pemerintah serta institusi independen. Secara umum jika berita ekonominya 
membaik akan berakibat menguatnya pada nilai tukar mata uang, begitu juga sebaliknya. Jika nilainya 
tetap berarti tidak ada pengaruhnya terhadap nilai tukar. Analisa fundamental memiliki sifat subyektif 
dikarenakan faktor psikologi dari pasar.  

Analisa fundamental dilakukan dengan cara membaca berbagai indikator makroekonomi 
seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, inflasi serta pengangguran. Jenis dari 
indikator ekonomi ini terdiri dari ringkasan laporan ekonomi, informasi hasil survei serta indeks 
ekonomi. Berikut indikator fundamental ekonomi yang berdampak besar pada pergerakan harga forex. 

 

5.1  Berita Fundamental Berdampak Besar 

 

Amerika merupakan salah satu negara dengan perkonomian terbesar di dunia. Guna 
mengukur tingkat perekonomiannya digunakan berbagai macam data indikator. Metodologi serta cara 
untuk pengumpulan data tidaklah sama antara negara Amerika dengan kawasan lainnya, akibatnya 
memunculkan banyak jenis indikator ekonomi. Meskipun demikian anda tetap dapat menemukan 
persamaan prinsip dari banyaknya indikator ekonomi yang akan diumumkan dari setiap negara.  

Berita indikator ekonomi muncul dengan banyak nama, masing-masing memiliki dampak yang 
bervariasi mulai dari besar, sedang, hingga kecil terhadap pergerakan harga pasar. Berikut berita 
indikator ekonomi yang berdampak besar pada pergerakan harga forex. Penamaan dari judul berita ini 
tidak persis sama antara sebuah sumber satu dengan sumber lainnya. 

 

5.1.1  Tingkat Suku Bunga (Interest Rate) 

 Tingkat suku bunga merupakan faktor yang paling utama sebagai penggerakkan harga forex, 
di mana tingkat suku bunga merupakan alat modern yang digunakan oleh bank sentral suatu negara 
untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Suku bunga naik akan berakibat melambatnya laju 
pertumbuhan ekonomi serta mengurangi tingkat inflasi. Naiknya tingkat suku bunga akan mendorong 
banyaknya investasi masuk ke suatu negara, akibatnya terjadi kenaikan permintaan sebuah mata uang, 



sehingga secara umum akan memperkuat nilai mata uang suatu negara. Demikian juga sebaliknya, 
menurunnya tingkat suku bunga akan memperlemah nilai tukar suatu mata uang.  

 
Gambar 5.1   Pengaruh tingkat suku bunga Yen Jepang tanggal 28 April 2016 

                        menguat terhadap mata uang Euro 

Sumber : MetaQuotes (2016) 

 

5.1.2  Non Farm Employment Change (Non Farm Payroll) 

 Merupakan data laporan jumlah total gaji oleh US Bureau of Labor Statistic, di mana tidak 
termasuk pegawai negeri, pekerja sosial, pembantu rumah tangga, serta pekerja di sektor pertanian, 
baik yang bekerja penuh waktu atau paruh waktu, dari lebih 500 perusahaan publik maupun swasta. 

 Jika hasil pengumuman data dari Non Farm Payroll lebih tinggi dari data sebelumnya, maka 
nilai mata uang dolar Amerika akan mengalami penguatan. Sebaliknya jika nilai index yang diumumkan 
lebih rendah dari data sebelumnya, maka akan berpengaruh pada pelemahan nilai mata uang dolar 
Amerika. Data Non Farm Payroll hanya berpengaruh pada pasangan mata uang yang mengandung 
unsur dolar Amerika. Data statistik ini diumumkan pada hari jumat minggu pertama setiap bulannya. 

 

5.1.3  Gross Domestic Product (GDP) 

 Adalah jumlah nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 
suatu jangka waktu tertentu, biasanya memiliki rentang waktu satu tahun atau annual. Data dari GDP 
mencerminkan keseluruhan aspek ekonomi dari suatu negara meliputi besarnya belanja negara, selisih 
ekspor dengan impor serta tingkat konsumsi masyarakat. GDP merupakan indikator kesehatan 
ekonomi suatu negara, nilai GDP yang positif menandakan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh 
pada menguatnya mata uang suatu negara, sedangkan jika negatif menunjukkan perlambatan 
pertumbuhan ekonomi yang berakibat melemahnya nilai tukar mata uang. 

 

5.1.4  Home Sales 

 Sektor perumahan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat suku bunga. Sektor 
perumahan ini merupakan tingkat indikasi kesejahteraan warga, belanja konsumen serta penciptaan 
lapangan kerja. Data ekonomi tentang penjualan perumahan sifatnya lambat, sehingga diperlukan 
alternatif lain berupa indikator yang lebih cepat. Salah satu sumber terpercaya tentang aktifitas 
penjualan properti di Amerika Serikat adalah survey yang dilakukan oleh National Association of 
Housing Builders (NAHB) dengan nama Housing Market Index (HMI). Index ini berisi perhitungan akan 
permintaan rumah tempat tinggal yang baru saja di bagun di suatu negara. 

 Hasil nilai index dari HMI akan mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jika data nilai index HMI 
yang dikeluarkan di negara Amerika Serikat lebih tinggi dari nilai sebelumnya, maka nilai mata uang 
dolar Amerika akan mengalami penguatan. Sebaliknya jika nilai index HMI yang diumumkan lebih 
rendah dari nilai sebelumnya, maka akan berpengaruh pada pelemahan nilai mata uang dolar Amerika. 

 

5.1.5  Retail Sales 

 Merupakan data yang menunjukkan jumlah penjualan barang pada level ritel, di mana 
mencerminkan aktifitas kegiatan ekonomi dari suatu masyarakat. Kenaikan angka dari retail sales 



menunjukkan kegiatan ekonomi yang aktif, sedangkan angka negatif menunjukkan lesunya kegiatan 
perekonomian. Data retail sales menjadi pertimbangan untuk penentuan tingkat suku bunga serta 
besaran nilai pajak. 

 Jika hasil data retil sales yang diumumkan lebih tinggi dari data sebelumnya, maka nilai mata 
uang dolar Amerika akan mengalami penguatan. Sebaliknya jika nilai data yang keluar lebih rendah 
dari data sebelumnya, maka akan berakibat pada pelemahan nilai mata uang dolar Amerika. 

 

5.1.6  Crude Oil Inventories 

 Merupakan data yang memuat laporan tentang persediaan minyak mentah untuk dijual dari 
perusahaan minyak terkemuka di negara Amerika Serikat. Jika data yang diumumkan mengalami 
kenaikan dari harga sebelumnya, maka mata uang dolar Amerika akan cenderung mengalami 
penguatan dan jika sebaliknya, data yang keluar nilainya lebih rendah dari data sebelumnya berakibat 
terjadinya pelemahan nilai mata uang dolar. 

  

5.1.7  Manufacturing Production 

 Merupakan indikator yang berfungsi mengukur tingkat output hasil produksi dari perusahaan 
manufaktur. Kegiatan yang dilakukan dari perusahaan manufaktur ini berupa pembuatan serta 
perakitan bahan guna menghasilkan produk akhir untuk dijual. 

 Kenaikan nilai dari manufacturing production akan memperkuat nilai mata uang, sebaliknya 
penurunan nilai dari manufacturing production berakibat pelemahan nilai tukar mata uang. 

 

5.1.8  Core Retail Sales 

 Merupakan indikator yang berfungsi mengukur retail sales yang bernilai tetap. Core retail sales 
diperoleh dengan mengurangkan nilai retail sales dengan nilai total penjualan mobil serta bensin di 
negara Amerika. Sektor penjualan mobil serta bensin yang memiliki nilai berubah-ubah. 

 Kenaikan nilai core retail sales berakibat menguatnya nilai tukar mata uang dolar Amerika, 
sebaliknya penurunan nilai core retail sales berakibat melemahnya nilai tukar dolar. 

 

5.1.9  Product Price Index (PPI) 

 Merupakan indikator ekonomi yang diperoleh dengan menghitung tingkat inflasi dari barang 
serta jasa yang dibeli oleh perusahaan manufaktur atau produsen barang. Jika terjadi kenaikan pada 
barang dan jasa yang dibeli, secara otomatis produsen juga ikut menaikan harga barang serta jasa 
untuk menutup biaya bahan baku. Kenaikan pada bahan baku yang dibeli bisa dipandang sebagai 
indikasi awal terjadinya gejala inflasi. Data dari PPI dikeluarkan sebulan sekali oleh Bureau of Labor 
Statistics. 

 

5.1.10  Premlin UoM Consumer Sentiment 

 Merupakan indikator untuk mengukur tingkat indeks gabungan dari survei terhadap 
konsumen, yang diumumkan setiap bulannya oleh University of Michigan (UoM) melalui situs milik 
Universitas, Bloomberg serta Macrobond. Survei dilakukan setiap bulannya menggunakan sekurang-
kurangnya 500 wawancara melalui telepon di wilayah negara Amerika, kecuali negara bagian Hawaaii 
dan Alaska dengan isi 50 pertanyaan. 

 Jika nilai index Premlin mengalami kenaikan dari nilai bulan sebelumnya akan memperkuat 
nilai tukar dolar Amerika, sebaliknya jika nilai index mengalami penurunan dari bulan sebelumnya 
mengakibatkan melemahnya nilai tukar dolar. 

 

5.1.11 Inflation Report 

 Merupakan laporan yang berisi kenaikan harga barang dan jasa di suatu negara, yang 
disebabkan meningkatnya jumlah peredaran mata uang, kenaikan biaya impor bahan baku, serta 
melemahnya mata uang.  

 Jika nilai inflasi mengalami kenaikan dari nilai bulan sebelumnya akan memperlemah nilai 
tukar mata uang, sebaliknya jika nilai inflasi mengalami penurunan dari bulan sebelumnya 
mengakibatkan menguatnya nilai tukar mata uang. 



 

5.1.12  Trade Balance (International Trade) 

 Merupakan selisih antara nilai perdagangan ekspor dengan nilai impor dari suatu negara dalam 
periode  tertentu yang diukur dengan mata uang yang berlaku.Hasil trade balance yang positif akan 
memperkuat nilai mata uang suatu negara, sebaliknya hasil negatif akan mengakibatkan pelemahan 
nilai tukar mata uang. 

 

5.1.13  Purchasing Manager Index (PMI) 

 Merupakan indikator ekonomi yang diperoleh dari survei bulanan yang dilakukan pada sektor 
perusahaan swasta, yang dilakukan oleh Institute for Supply Management (ISM), yang ditujukan untuk 
wilayah negara Amerika Serikat serta Markit Group yang ditujukan untuk lebih dari 30 negara dari 
seluruh dunia. 

 Jika nilai indeks PMI yang keluar lebih besar dari bulan sebelumnya, akan berpengaruh pada 
penguatan mata uang, jika nilai indeks PMI lebih kecil dari nilai sebelumnya akan berakibat 
melemahnya mata uang. 

 

5.1.14  Consumer Price Index (CPI) 

 Merupakan data laporan yang berisi perubahan nilai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh 
masyarakat, termasuk harga bahan makanan, biaya transportasi dan kesehatan. Data CPI dapat 
digunakan sebagai indikator awal untuk melihat terjadinya potensi inflasi atau deflasi. 

 Jika data CPI yang keluar nilainya lebih besar dari nilai sebelumnya, berpengaruh pada 
penguatan mata uang dolar Amerika, jika data CPI lebih kecil dari nilai sebelumnya akan berakibat 
melemahnya mata uang dolar Amerika. 

 

5.1.15  Unemployment Claims  

Merupakan data laporan yang didapat dengan menghitung jumlah orang yang gagal dalam 
mendapatkan jaminan asuransi pengangguran untuk pertama kali yang dilakukan pada waktu minggu 
lalu. 

Jika nilai data Unemployment Claims Amerika turun dibandingkan dengan nilai data 
sebelumnya  maka nilai tukar mata uang dolar Amerika akan mengalami penguatan. Sebaliknya jika 
data Unemployment Claims Amerika mengalami kenaikan  dibandingkan dengan nilai data 
sebelumnya, maka nilai tukar mata uang dolar Amerika akan mengalami pelemahan. 

 

5.1.16  Pidato Gubernur Bank Sentral  

Pidato dari gubernur bank sentral bersifat sensitif terhadap pergerakan mata uang dari negara 
tertentu. Berikut nama berita bank sentral serta gubernur : 

• Bank of Japan Governor Kuroda Speech, berpengaruh pada nilai tukar mata uang Yen Jepang. 

• BOE’s Governor Carney speech Speech, berpengaruh pada nilai tukar mata uang Pound Inggris. 

• BoC Governor Poloz Speech, berpengaruh pada nilai tukar mata uang dolar Kanada. 

• ECB President Draghi’s Speech Speech, berpengaruh pada nilai tukar mata uang Euro kawasan 
Uni Eropa. 

• RBA’s Governor Glenn Stevens Speech, berpengaruh pada nilai tukar mata uang dolar Australia. 

• RBNZ Governor Wheeler Speech, berpengaruh pada nilai tukar mata uang dolar Selandia Baru. 

• Fed’s Yellen Speech, berpengaruh pada nilai tukar mata uang dolar Amerika. 

• SNB Chairman Jordan Speech, berpengaruh pada nilai tukar mata uang Franc Swiss. 

 

5.2  Sumber Berita Ekonomi 

 

Untuk memperoleh berita ekonomi teraktual, bisa didapatkan dengan cara berlangganan 
berita seperti Reuters Eikon, Bloomberg Terminal atau melihat langsung melalui siaran televisi 
Bloomberg, Reuters atau CNBC. Cara lainnya adalah dengan mengakses situs berita ekonomi melalui 
internet. Berita ekonomi ini biasanya digunakan oleh para pemain forex untuk melakukan open posisi 



buy atau sell dalam jangka pendek, di bawah satu hari. Penggunaanya cukup mudah, jika beritanya 
positif maka mata uang menguat, jika beritanya negatif maka mata uang melemah. Berikut nama situs 
yang populer guna mendapatkan berita ekonomi terbaru : 

a) Forex Factory : 

http://www.forexfactory.com/calendar.php 

b) DailyFX : 

https://www.dailyfx.com/calendar 

c) FxStreet : 

http://www.fxstreet.com/economic-calendar/ 

d) Investing :  

http://www.investing.com/economic-calendar/ 

e) Bloomberg : 

http://www.bloomberg.com/markets/economic-calendar 

f)  MarketWatch : 

http://www.marketwatch.com/Economy-Politics/Calendars/Economic 

 

5.3  Cara Membaca Berita Ekonomi 

 

 Untuk dapat membaca berita ekonomi secara tepat, maka harus dilakukan beberapa 
penyesuaian, seperti seting waktu lokal di komputer serta waktu server di situs yang kita jadikan 
referensi. Jika seting waktu yang digunakan tidak benar akan berakibat tidak sesuainya waktu 
pengumuman berita yang dibaca. Untuk contoh akan kita gunakan situs Forex Factory karena paling 
mudah untuk digunakan. Berikut langkah untuk membaca berita ekonomi : 

1) Sesuaikan letak lokasi geografis dari komputer dengan cara : 

 a) Klik  area jam dan tanggal pada taskbar 

 
 

 Gambar 5.11   Tampilan tanggal dan jam pada taskbar Windows 

Sumber : Microsoft 

b) Pilih opsi Change date and time settings, pada kotak dialog Date and            

    Time, pilih opsi Change time zone 



 
Gambar 5.12   Tampilan tanggal dan jam pada taskbar Windows 

Sumber : Microsoft 

c) Muncul kotak dialog Time Zone Settings,kemudian pada  opsi Time Zone pilih  (UTC+07:00) 
Bangkok, Hanoi, Jakarta untuk wilayah WIB. 

 

 
Gambar 5.13   Tampilan dialog Time Zone Settings pada Windows 

Sumber : Microsoft 

 

d) Jika seting jam jadi berubah atur kembali dengan memilih opsi  Change date and time, 
kemudian atur  nilai jam serta menit. 

 

 
Gambar 5.14   Tampilan dialog Date and Time Settings pada Windows 

Sumber : Microsoft 

 

2) Kunjungi situs berita Forex Factory dengan alamat : 

http://www.forexfactory.com/calendar.php 

 kemudian pilih tombol seting time zone 



 
Gambar 5.15   Tampilan dialog Time Zone Settings  

Sumber : Forex Factory (2016) 

 

3) Atur seting pada baris Time Zone, pilih (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta untuk wilayah WIB, 
kemudian tekan tombol Save Settings. Buka jadwal kalender ekonomi dengan menekan tombol 
Calendar. 

 
Gambar 5.16   Tampilan dialog Time Zone berhasil di sesuaikan  

Sumber : Forex Factory (2016) 

 

4) Tampilan dari situs forex factory terbagi menjadi a) Menu Utama, b) Navigasi, c) Kolom Judul, d) 
Daftar Berita. 

 

a)  Menu utama, berfungsi untuk berpindah halaman Forum, Trades, News, Calendar, Market 
serta Brokers. 

 

b)  Navigasi, berfungsi untuk menampilkan berita pada waktu tertentu seperti Today (hari ini), 
This Week (minggu ini), Tomorrow (besok), Next Week (minggu depan), Last Week (minggu yang lalu), 
Next Month (bulan depan) serta tampilan kalender untuk menentukan berita pada tanggal, bulan serta 
tahun tertentu. 

 

c)  Kolom judul berfungsi menampilkan Filter, Date (tanggal), jam, Currency Impact (mata uang 
yang akan terpengaruh nilainya), Detail (detil), Actual (nilai saat ini), Forecast (prediksi), sebelumnya 
serta Graph (grafik). 

Pada kolom currency impact terdapat icon dengan warna kuning, oranye serta merah. Warna 
merah menandakan bahwa berita yang diumumkan memiliki dampak besar terhadap mata uang, 
oranye berdampak sedang serta kuning berdampak kecil. 

Kolom actual (aktual) berisi data terbaru pengumuman resmi, forecast (perkiraan) berisi 
perkiraan sebelum nilai aktual diumumkan, yang dibuat oleh pengamat dari sumber terpercaya seperti 
ahli ekonomi dan bank. Pada saat nilai aktual telah diumumkan akan ditandai dengan tiga warna, hijau 
berarti beritanya positif yang berpengaruh terhadap penguatan mata uang. Warna merah berarti 
beritanya negatif yang berpengaruh terhadap pelemahan mata uang. Warna hitam artinya tidak ada 
perubahan nilai aktual sehingga tidak berpengaruh pada penguatan atau pelemahan mata uang.  



Kolom previous (sebelumnya) berisi data nilai pengumuan terakhir pada minggu, bulan atau 
kuartal sebelumnya, yang dijadikan sebagai nilai acuan terhadap nilai aktual atau yang terbaru. 

 

d)  Daftar berita : berisi berita ekonomi yang akan di umumkan 

 

 
Gambar 5.17   Tampilan menu utama kalender  

Sumber : Forex Factory (2016) 

 

5) Carilah berita ekonomi dengan dampak besar yang ditandai dengan icon Currency Impact berwarna 
merah. Perhatikan tanggal serta jam untuk jadwal waktu diumumkannya. Sebagai contoh pada hari 
kamis tanggal 12 Mei 2016, jam 7.30 malam akan dikeluarkan pengumuman tentang data 
Unemployment Claims, di mana data ini akan berpengaruh terhadap mata uang USD. Ketika berita 
sudah dikeluarkan sekitar jam 7.30 malam, akan muncul tombol refresh pada kolom actual. 

 

 
Gambar 5.18   Tampilan berita yang akan diumumkan  

Sumber : Forex Factory (2016) 

 

6) Setelah ditekan tombol refresh akan muncul hasil nilai aktual dari Unemployment Claims. Terlihat 
nilai data aktual mengalami kenaikan dari data sebelumnya (previous) yaitu dari 274k menjadi 294k. 
Karena Unemployment Claims bersifat tidak bagus untuk perekonomian, peningkatan nilainya 
berakibat melemahkan mata uang dolar Amerika. Dari data yang diumumkan, mata uang dolar 
dianggap melemah terhadap mata uang yang lainnya. Sebagai tanda pelemahan hasil dari nilai aktual, 
data yang keluar akan diberi warna merah yang artinya pelemahan, sedangkan jika data yang 
dikeluarkan berwarna hijau artinya penguatan terhadap nilai tukar mata uang. Sebaliknya jika 
warnanya tetap hitam, berarti menandakan  tidak ada perubahan. 

 
Gambar 5.19   Tampilan hasil berita yang sudah diumumkan  

Sumber : Forex Factory (2016) 

 

7) Dari pelemahan mata uang dolar Amerika, maka strategi yang harus diambil untuk pasangan mata 
uang yang mengandung unsur dolar Amerika adalah sebagai berikut : 

a) Harga akan naik untuk jenis mata uang jenis direct currency seperti  

EURUSD,  GBPUSD, AUDUSD serta NZDUSD, jadi posisi yang  

dianjurkan adalah beli. 



b) Harga akan turun untuk jenis mata uang jenis indirect currency seperti  

USDCAD,  USDJPY serta USDCHF, jadi posisi yang dianjurkan adalah  

akan turun, jadi posisi yang dianjurkan adalah jual. 

 

8) Contoh tampilan chart setelah beberapa puluh menit berita diumumkan, di mana server MT 4 yang 
digunakan menggunakan seting GMT +0, jadi memiliki selisih waktu 7 jam dengan wilayah Jakarta. Jika 
saat ini di komputer atau situs berita sudah menunjukkan jam 7.30 malam, maka pada chart MT 4 
masih menunjukkan jam 12.30. 

 

 
 Gambar 5.20   Tampilan chart EURUSDpro mengalami kenaikan  

Sumber : MetaQuotes 

 
Gambar 5.21   Tampilan chart USDJPYpro mengalami penurunan  

Sumber : MetaQuotes 
 
9) Agar kalendar hanya menampilkan berita yang memiliki dampak besar saja, pilih tombol Filter → 
pada opsi Expected  Impact  pilih hanya yang berwarna merah →Apply Filter. 
 

 
Gambar 5.22  Seting berita yang berdampak besar 

Sumber : Forex Factory (2016) 



5.4  Indikator Ekonomi untuk MT 4 

 

 Untuk memudahkan memantau berita yang akan diumumkan beberapa jam ke depan, 
beberapa programer mengembangkan indikator yang mampu menampilkan deretan berita dari situs 
penyedia berita ekonomi online, melalui tampilan chart di terminal MT 4. Indikator tambahan ini harus 
dipasang dulu sebelum dapat digunakan. Nama indikator ini adalah NewsCal-v107.ex4. 

 Setelah selesai dipasang pada MT 4, indikator ini harus ditambahkan ke tampilan chart MT 4 
dengan cara : 
1) Buka chart dengan timeframes M5  5 menit. 
2)  Buka jendela Navigator dengan menekan tombol CTRL dan N, atau dari menu pilih View → 
Navigator. 

3)  Pilih Indicators → NewsCal-v107.ex4→ klik kanan, kemudian pilih Attach to a chart →kemudian 
pilih Inputs 

 
Gambar 5.23  Cara menambahkan indikator berita pada MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
4) Pada baris variabel input ubah nilainya : 

a) Pada baris Variable TableNumEvents , isikan value misal 10 atau 15  
b) Pada baris Variable DisplayVertLines , isikan value=true  

 
5) Kemudian pilih pada opsi Common, berikan tanda centang pada  Allow DLL imports, pilih OK. 
 

 
     

Gambar 5.24  Kotak dialog opsi Allow DLL imports pada MT 4 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
6) Simpan hasil seting indikator berita Forex Factory  dengan cara, pilih Charts, kemudian pilih 
Template, pilih Save Template kemudian beri nama misalnya berita. 



 
 

Gambar 5.25  Menyimpan template indikator berita pada MT 4 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

 
7) Indikator  berita ekonomi akan ditampilkan dengan hitungan waktu mundur dari jadwal 
pengumuman. Warna berita menunjukkan pengaruh yang akan ditimbulkan pada suatu mata uang. 
Merah berarti pengaruhnya besar, oranye berpengaruh sedang serta warna kuning dengan pengaruh 
kecil. Garis Vertikal menunjukkan letak waktu berita yang telah dan akan diumumkan.Indikator ini 
hanya menunjukkan hitungan mundur dari jadwal berita serta pengaruh kekuatan berita. Untuk data 
aktual dari berita ekonomi harus dilihat langsung dari situs Forex Factory. 

 
Gambar 5.26  Tampilan  indikator berita ekonomi pada MT 4 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
 
5.5  Bertransaksi Menggunakan Berita Ekonomi 
 
 Pada saat berita ekonomi diumumkan hasilnya akan berdampak pada pergerakan harga, 
tergantung dari bobotnya. Ada yang berdampak besar, sedang serta kecil. Berita ini selalu 
dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk melakuan aksi beli dan jual mata uang sesaat setelah 
menganalisa data berita ekonomi. Berita ekonomi ini digunakan oleh para pelaku pasar sebagai 
indikator jual atau beli sebagai pengganti indikator teknikal. Penggunaan indikator berita ekonomi ini 
sangat sederhana. Jika beritanya membaik akan memperkuat nilai tukar mata uang, dan sebaliknya 
juka beritanya buruk akan memperlemah mata uang.  
 
 Berikut langkah bertransaksi jual beli dengan menggunakan indikator berita ekonomi : 
a) Buka situs berita ekonomi seperti Forex Factory atau FXstreet, sebagai contoh akan diumumkan 
berita yang akanberpengaruh pada mata uang dolar Amerika. 
 



b) Lihatlah berita yang memiliki dampak besar, biasanya akan ditandai dengan warna merah pada 
kolom impact. Agar lebih mudah melihat waktunya dianjurkan untuk memasang indikator berita 
ekonomi pada MT 4. 
 

 
Gambar 5.27  Berita ekonomi yang berdampak besar 

Sumber : Forex Factory (2016) 
c) Setelah berita ekonomi diumumkan, tekan tombol request for actual. 
 

 
Gambar 5.28  Tombol request for actual pada berita ekonomi 

Sumber : Forex Factory (2016) 
 

d) Bandingkan antara nilai actual dengan previous 
 

 
Gambar 5.29  Nilai actual dengan previous pada berita ekonomi 

Sumber : Forex Factory (2016) 
 
e) Dari data aktual diperoleh kesimpulan : 

• Core Retail Sales m/m mengalami kenaikan dari nilai sebelumnya 0,4% menjadi o,8% yang 
mengakibatkan penguatan mata uang dolar Amerika, yang ditandai nilainya dengan warna 
hijau. 

• PPI m/m mengalami kenaikan dari nilai sebelumnya -0,1% menjadi 0,2% tetapi lebih kecil dari 
nilai forecast (0,2% dibandingkan 0,3%) yang mengakibatkan pelemahan mata uang dolar 
Amerika, yang ditandai nilainya dengan warna merah. 

• Core Retail Sales m/m mengalami kenaikan dari nilai sebelumnya -0,1% menjadi 0,1% yang 
mengakibatkan penguatan mata uang dolar Amerika, yang ditandai nilainya dengan warna 
hijau. 

    Berdasarkan berita yang dikeluarkan tanggal 13 Mei 2016,  jam 7.30 malam  
    atau jam 12.30 waktu server MT 4, pengaruh penguatan mata uang dolar lebih        
    banyak daripada pelemahan, yaitu dua di banding satu, jadi diperkirakan dolar   
    Amerika akan  mengalami penguatan nilai tukar. 

 

f) Karena terjadi penguatan terhadap mata uang dolar Amerika, maka strategi yang harus diambil 
untuk pasangan mata uang yang mengandung unsur dolar Amerika adalah mata uang jenis direct 
currency mata uang akan mengalami penurunan, sedangkan dari jenis indirect currency mengalami 
kenaikan : 

• EURUSD akan turun, jadi posisi yang dianjurkan adalah jual 

• GBPUSD akan turun, jadi transaksi yang dianjurkan adalah jual 

• AUDUSD akan turun, jadi transaksi yang dianjurkan adalah jual 

• NZDUSD akan turun, jadi transaksi yang dianjurkan adalah jual 

• USDCAD akan naik, jadi transaksi yang dianjurkan adalah beli 

• USDJPY akan naik, jadi transaksi yang dianjurkan adalah beli 

• USDCHF akan naik, jadi transaksi yang dianjurkan adalah beli 



g) Hasil pengaruh berita ekonomi pada pasangan mata uang jenis direct currency EURUSD. 

 
Gambar 5.30   Tampilan chart EURUSDpro mengalami penurunan 

Sumber : MetaQuotes 
h) Hasil pengaruh berita ekonomi pada pasangan mata uang jenis direct currency USDJPY 

 
Gambar 5.31   Tampilan chart USDJPYpro mengalami kenaikan  

Sumber : MetaQuotes 
5.6  Soal Pertanyaan dan Latihan 

5.6.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 
a. Apakah yang dimaksud analisa fundamental? 
b. Apakah yang dimaksud dengan berita ekonomi? 
c. Sebutkan contoh 3 berita ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pergerakan harga di 

forex! 
d. Berikankan contoh 3 sumber untuk memperoleh berita ekonomi ! 

 
5.6.2  Daftar Pertanyaan Latihan 
 

a. Carilah pengumuman berita ekonomi di situs Forex Factory yang berpotensi mempunyai 
pengaruh besar terhadap pergerakan mata uang, catat waktu dan tanggalnya ! 

b. Berdasarkan analisa hasil pengumuman berita ekonomi, transaksikan masing-masing sebuah 
mata uang direct dan indirect currency menggunakan akun demo, sesaat setelah berita 
ekonomi diumumkan, kemudian tutup  transaksi setelah 1 atau 2 jam dari waktu awal 
transaksi! 
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BAB VI 
Analisa Sentimen Pasar 

 
Sentimen pasar adalah sikap umum dari para pelaku pasar tentang 

cara memandang suatu keadaan, untuk  mengantisipasi pergerakan harga. 
Sikap ini di dasarkan pada analisa fundamental, teknikal dari sejarah 
pergerakan harga, laporan ekonomi, faktor musiman, peristiwa nasional 
serta global. Sebagai contoh pada saat di mana para pelaku pasar 
mengharapkan harga bergerak turun, maka keadaan tersebut dikatakan 
memiliki sentimen bearish (turun). Begitu juga sebaliknya jika sentimen 
dikatakan bullish (naik), adalah keadaan di mana para pelaku pasar 
mengharapkan harga bergerak naik. 

Sentimen pasar dapat dikatakan sebagai indikator kontrarian, yaitu 
kebalikan dari sesuatu keadaan. Contohnya jika banyak orang berharap 
kenaikan harga, maka oleh sentimen akan dilawan dengan arah penurunan 
harga. Sentimen pasar seringkali dapat digunakan sebagai indikator yang 
bagus untuk memperkirakan pergerakan harga pasar. Sentimen pasar 
disebut juga sebagai sentimen investor, di mana keputusannya belum 
tentu selalu didasarkan pada analisa fundamental. 

Sentimen pasar dipantau dengan menggunakan sejumlah indikator 
teknikal serta statistik harga dalam periode tertentu. Indikator sentimen di 
tampilkan dengan dua keadaan seperti bullish dan bearish, buy dan sell, 
serta put dan call. 

Beberapa broker forex menyediakan indikator sentimen untuk 
nasabahnya, di mana menampilkan rasio posisi buy dan sell dari nasabah 
broker yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pasar dari forex tidak 
tersentralisasi, jadi hasilnya belum tentu sama untuk setiap broker. Tujuan 
disediakannya indikator sentimen ini untuk membantu nasabah yang 
masih merugi dalam transaksi perdagangan yang dilakukannya. 

Indikator sentimen ditampilkan dalam bentuk persentase atau data 
utama yang mewakili jumlah perbandingan antara pihak pembeli dengan 
penjual pada sebuah pasangan mata uang. Sebagai contoh terdapat 100 
orang bertransaksi mata  uang EURUSD. Sebanyak 58 orang melakukan aksi 
jual, sedangkan 42 orang melakukan aksi beli, maka jumlah yang 
melakukan aksi jual pada simbol EURUSD ditampilkan dengan angka 58% 
sedangkan aksi beli 42%. 

Indikator sentimen tidak dapat digunakan sebagai pedoman 
penghasil sinyal jual serta beli secara tepat, hanya berfungsi sebagai 
gambaran umum tentang kondisi pelaku pada pasangan mata uang pada 



broker tertentu. Hasilnya akan berbeda antara sebuah broker dengan yang 
lainnya. Dalam hal ini tidak ada yang dianggap lebih baik. Fungsi lain 
indikator sentimen adalah untuk melihat potensi pembalikan harga pada 
level ekstrim. Sebagai contoh perbandingan antara pembeli dengan 
penjual 90 di banding 10, yang artinya sudah berada pada level ekstrim. 
Harga level ekstrim ini bervariasi untuk setiap pasangan mata uang. Level 
ekstrim menandakan akan terjadi pembalikan harga. Pembalikan ini belum 
tentu terjadi dalam waktu dekat, membutuhan waktu tertentu.  

Terdapat berbagai jenis indikator sentimen seperti Commitment of 
Traders Reports (COT), Speculative Sentiment Index (SSI), Open Position 
Ratio, serta Liquidity Consumer Sentiment Index. Berikut penjelasan lebih 
lanjut. 
 
6.1  Commitment of Traders Reports (COT) 
 

Adalah laporan yang dikeluarkan oleh Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC) atau Komisi Perdagangan Komoditas Berjangka 
Amerika Serikat yang mencatat kepemilikan peserta di berbagai pasar 
berjangka untuk membeli atau menjual seperti biji-bijian, ternak, 
instrumen keuangan, logam, minyak bumi, dan sebagainya di wilayah 
Amerika Serikat terutama di Chicago dan New York. Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) mengeluarkan laporan baru setiap hari Jumat 
pada pukul 3.30 waktu Amerika Serikat, berisi laporan yang mencerminkan 
komitmen dari pedagang pada hari Selasa sebelumnya. Wikipedia (2016). 

 
Gambar 6.1 Tampilan COT Euro 

Sumber : Timingcharts.com 
 



Terdapat tiga jenis dari posisi yang dilaporkan pada data COT : 
 
a) Commercial yang mewakili dari perusahaan yang terlibat kegiatan 
produksi, mengolah serta memperdagangkan komoditas, di mana 
melakukan transaksi melalui pasar berjangka untuk mengimbangi resiko 
pembayaran tunai atau pasar tunai yang disebabkan oleh perubahan harga 
di masa yang akan datang. Sebagai contoh petani jagung ingin melakukan 
lindung nilai (hedging) untuk memastikan mereka dapat menjual panen 
jagung dengan harga yang telah mereka tentukan. Para pelaku dari 
kategori ini hanya murni berdagang bukan berspekulasi, jadi arah 
pergerakannya tidak bisa dijadikan pegangan untuk memprediksi harga di 
masa depan. 
 
b) Non-Commercial/Large adalah lembaga investor dan hedge funds yang 
melakukan tindakan spekulasi pada harga komoditas untuk memperoleh 
keuntungan pada pergerakan harga jangka pendek serta jangka panjang. 
Sebagai contoh seorang hedge fund akan membeli kontrak jagung untuk 
memperoleh keuntungan dari rendahnya harga jagung tanpa perlu 
membeli barangnya secara fisik. Pelaku dari kategori ini melakukan 
kegiatan spekulasi, jadi bisa dijadikan arah pegangan untuk 
memperkirakan harga di masa depan. 
 
c) Non-Reporting/Specs adalah pelaku perorangan dengan dana kecil 
seperti kita, di mana tidak perlu melaporkan transaksi jual atau beli yang 
dilakukan kepada CFTC. Pelaku dari kategori ini cenderung kurang 
berpengalaman serta hasil prediksi harganya tidak sesuai dengan 
pergerakan arah pasar, sehingga pergerakan arah mereka dapat diabaikan.  
 
Untuk menggunakan laporan COT ini, hanya posisi non-commercial/large 
yang perlu diperhatikan. Terdapat tiga hal utama untuk menganalisa 
pergerakan harga pasar menggunakan data COT. 
 
a) Pembalikan posisi pasar, adalah keadaan di mana posisi open interest 
dari non-commercial/large memotong garis nol, sebagai contoh pada 
gambar 6.1, chart EUR/USD pada hari selasa 6 Mei 2014 nilai open-interest 
dari non-commercial/large 32.551,00 di mana terletak di atas garis nol, 
kemudian pada hari selasa 13 Mei 2016, nilai open-interest dari non-
commercial/large berubah menjadi -2.175,00 di mana terletak di bawah 
garis nol. Jadi pemain dari golongan non-commercial melakukan 
perubahan posisi pada pasangan mata uang EURUSD dari aksi beli menjadi 



aksi jual. Artinya terjadi pembalikan arah tren pasar dari keadaan harga 
bergerak naik menjadi turun. Jadi untuk pasangan mata uang EUR/USD 
posisi yang di anjurkan pada saat itu adalah jual. 

 
Gambar 6.2 Perubahan arah posisi harga pasar 

          Sumber : Timingcharts.com 
 
b) Keadaan ekstrim, posisi ekstrim open interest di pasar berjangka yang 
telah terjadi pada waktu sebelumnya, dapat dipertimbangkan guna 
mengenali kemungkinan terjadinya pembalikan tren pasar. Sebagai contoh 
pada gambar 6.3, tanggal 31 Maret 2015 nilai net position dari non-
commercial adalah -226.560,00 kemudian pada tanggal 1 Desember 2015 
nilai net position adalah -182.845,00. Pada posisi ini kebanyakan dari 
pelaku melakukan posisi jual sehingga harga sudah mulai jenuh yang pada 
akhirnya harga diperkirakan akan mulai bergerak naik. Artinya terjadi 
potensi pembalikan arah tren pasar dari keadaan harga menurun berubah 
menjadi naik. Jadi untuk pasangan mata uang EUR/USD posisi yang di 
anjurkan pada saat itu adalah beli. 

 
Gambar 6.3 Nilai ekstrim net position dari non-commercial 

                                      Sumber : Timingcharts.com 



 
 
c) Perubahan Open Interest 

Open interest adalah banyaknya nilai kontrak jual dan beli dari 
pelaku pasar yang masih terbuka posisinya (belum ditutup posisinya atau 
belum terkena level take profit atau stop loss). Perubahan nilai dari open 
interest bisa dijadikan indikator tambahan untuk mengukur kekuatan 
pergerakan tren pasar. Hal ini didasarkan anggapan bahwa masuknya 
sebuah kontrak yang baru menandakan bertambahnya jumlah uang yang 
masuk ke dalam pasar, demikian juga berlaku sebaliknya. Makin banyak 
jumlah kontrak yang masuk akan memberi tanda bahwa tren makin 
menguat, makin berkurang jumlah kontrak yang masuk menandakan 
bahwa tren akan segera berakhir. 

Sebagai contoh harga telah lama bergerak naik atau turun 
kemudian pada suatu ketika terjadi perubahan nilai dari open interest hal 
ini bisa diartikan bahwa kemungkinan tren sudah mulai berakhir. Pada 
gambar 6.5 dapat dijelaskan bahwa tren dari EURUSD sudah lama menurun 
serta terjadi penurunan nilai open interest, hal ini dapat diartikan bahwa 
penurunan tren sudah mulai berakhir karena trennya mulai melemah yang 
terlihat dari menurunnya nilai mutlak open interest. Dari perubahan nilai 
open interest yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2016 dengan nilai -
182.845,00 sampai tanggal 10 Mei 2016 dengan nilai -12.872,00. 
Diperkirakan tren akan mengalami perubahan dari penurunan menjadi 
kenaikan dalam beberapa bulan ke depan. Jadi untuk pasangan mata uang 
EUR/USD, posisi yang dianjurkan untuk jangka waktu beberapa bulan ke 
depan adalah beli. 

Indikator data COT hanya cocok digunakan untuk sistem jangka 
panjang, di mana posisi dibuka dari 1 minggu sampai beberapa bulan ke 
depan. 

 



 
Gambar 6.4  Perubahan nilai open interest dari non-commercial 

                                    Sumber : Timingcharts.com 
 
 
6.2 Speculative Sentiment Index (SSI) 
 
Adalah indikator sentimen yang dibuat oleh broker FXCM guna 
menampilkan perbandingan persentase posisi jual dan beli yang dilakukan 
oleh klien ritel dari FXCM. Persentase dari long (beli) diwakili dengan warna 
biru, sedangkan short (jual) diwakili dengan warna merah. Indikator SSI 
digunakan untuk sistem swing di mana posisi transaksi jual atau beli dibuka 
lebih dari 1 hari sampai seminggu. 
 

 
Gambar 6.5  FXCM Speculative Sentiment Index 

                                                Sumber : DailyFX 
 
Cara menggunakan indikator SSI : 
a) Pasang plugin Anonymox pada browser Mozilla Firefox atau Google 
Chrome untuk membuka blokir situs forex yang berasal dari luar Indonesia. 



 
b) Buka indikator Speculative Sentiment Index menggunakan alamat : 

https://www.dailyfx.com/sentiment 
 

c) Pilih mata uang yang akan dianalisa, sebagai contoh pasangan mata uang 
EURUSD dengan keterangan sinyal dalam keadaan mixed (naik dan turun), 
akan keluar grafik tambahan seperti gambar 6.6, perhatikan nilai dari index 
SSI. Jika negatif maka posisi yang dianjurkan adalah beli karena banyak 
klien ritel yang melakukan aksi jual. Sebaliknya jika positif maka posisi yang 
di anjurkan adalah jual. 
 
d) Dari gambar 6.6 menunjukkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, nilai SSI 
dari EURUSD adalah -1,2690 atau bernilai negatif. Pada baris change open 
interest  memiliki nilai -5,5 % yang artinya tren mengalami pelemahan 
sebesar 5,5%. Jadi posisi yang dianjurkan untuk pasangan mata uang 
EURUSD pada saat itu adalah beli. 
 
e) Contoh yang kedua adalah pasangan mata uang GBPUSD dengan 
keterangan sinyal dalam keadaan bearish (turun), pada baris change open 
interest  memiliki nilai 1,9 % yang artinya tren mengalami penguatan 
sebesar 1,9%.  Pilih pair tersebut sehingga keluar grafik tambahan seperti 
gambar 6.7 dengan nilai SSI 1.4259 atau bernilai positif, dikarenakan lebih 
banyak klien ritel dari FXCM melakukan aksi beli dibanding jual. Jadi posisi 
yang dianjurkan untuk pasangan GBPUSD pada saat itu adalah jual. 
 



 
Gambar 6.6  EURUSD Speculative Sentiment Index 

                                              Sumber : DailyFX 
 

 
Gambar 6.7  GBPUSD Speculative Sentiment Index 

                                              Sumber : DailyFX 
 
 

6.3 Open Position Ratio 
 



Adalah indikator sentimen yang dimiliki oleh broker OANDA, berfungsi 
menunjukkan persentase open posisi para klien OANDA pada pasangan 
mata uang utama, baik posisi jual maupun beli, relatif terhadap 
keseluruhan total posisi. Jumlah posisi antara jual dan beli selalu 100%. 
Indikator ini sifatnya kontrarian, jadi apabila banyak klien yang melakukan 
aksi beli, justru harus dilawan dengan aksi jual, begitu juga sebaliknya. 
 
Long-Short Ratios, menunjukan perbandingan antara beli dan jual. 
Persentase long (buy) terletak di sebelah kiri, sedangkan persentase short 
(jual) terletak di sebelah kanan. Indikator ini akan diperbaharui setiap 20 
menit sekali, digunakan untuk sistem intraday, di mana posisi dibuka dan 
ditutup sebelum bergantinya hari yang baru. 
 

 
Cara menggunakan : 
 
a) Pasang plugin Anonymox pada browser Mozilla Firefox atau Google 
Chrome untuk membuka blokir situs forex yang berasal dari luar Indonesia. 
 
b) Buka situs open position ratio menggunakan alamat : 

https://www.oanda.com/forex-trading/analysis/open-position-ratios 
 
c) Pilih mata uang yang akan dianalisa, perhatikan perbandingan 
persentase antara long dibanding short.  
 
d) Jika persentase long lebih besar daripada short maka kecenderungannya 
banyak klien yang melakukan aksi beli, jadi posisi yang dianjurkan adalah 
jual. 
 



e) Jika sebaliknya persentase long lebih kecil dibandingkan short maka 
kecenderungannya akan banyak klien yang melakukan aksi jual, jadi posisi 
yang dianjurkan adalah beli. 
 
6.4  Swiss Forex Sentiment Index (SWFX) 
 
Adalah index yang memperlihatkan perbandingan posisi likuiditas jual dan 
beli dari kelas konsumen serta kelas provider. Jumlah pasangan mata uang 
yang ditampilkan terbatas hanya untuk yang populer. Secara terpisah juga 
ditampilkan mata uang berdiri sendiri tanpa pasangan. 
 
Liquidity Consumers, adalah klien yang menggunakan layanan Dukascopy 
yang terdiri dari individu, perusahaan investasi, broker serta hedge fund. 
Perbandingan sentimen dari likuiditas konsumen mewakili jumlah 
pembukaan posisi keseluruhan yang dieksekusi oleh konsumen. Index ini 
mencakup likuiditas permintaan dan penawaran dari tiap individu dari 
kategori konsumen, di mana tidak tersedia likuiditas seperti biasanya. 
 
Liquidity Providers, adalah bank serta provider likuiditas yang digunakan 
oleh SWFX. Identitas dari provider ini berasal dari sumber yang tertutup 
untuk umum. Provider bertugas menjalankan kelangsungan pasar sesuai 
dengan harga permintaan dan penawaraan dari mata uang. Nilai indeks 
yang ditampilkan merupakan kebalikan dari indeks likuiditas konsumen. 
 
Indikator ini memiliki sifat kontrarian, yang secara umum adalah melawan 
posisi dari konsumen ritel.  
 



 
Gambar 6.4  Swiss Forex Sentiment Index 

                                                      Sumber : dukascopy.com 
 
 

6.5  Soal Pertanyaan dan Latihan 

6.5.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 
 

a) Apakah yang dimaksud analisa sentimen pasar? 

b) Apakah yang dimaksud dengan data Commitment of Traders 

Reports (COT)? 

c) Apakah fungsi indikator sentimen dan bagaimana prinsip dasar 

penggunaannya! 

d) Berikankan tiga contoh nama indikator sentimen ! 

 
6.5.2  Daftar Pertanyaan Latihan 
 

a) Buka situs timingchart.com, tampilkan grafik COT untuk mata uang 

EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD . Berdasarkan cara analisa grafik 

COT, tentukan tren pergerakan harga pasangan matauang USD/JPY 

beberapa bulan ke depan! 

a) Dengan menggunakan akun demo di MT 4, buka transaksi 

pasangan mata uang EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD menggunakan 



analisa COT, tutup posisi transaksi sebulan kemudian, catat hasil 

dan kesimpulannya. 

b) Buka situs indikator Speculative Sentiment Index, tentukan tren 

pergerakan harga seminggu ke depan untuk pasangan mata uang 

EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD! 

c) Dengan menggunakan akun demo di MT 4, buka transaksi 

pasangan mata uang EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD menggunakan 

analisa SSI. Tutup posisi transaksi seminggu kemudian, catat hasil 

dan kesimpulannya. 
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BAB VII 
AUTOCHARTIST 

 

Autochartist adalah alat market scanning untuk menghasilkan 
sinyal buy (beli), sell (jual), serta take profit (ambil untung) secara otomatis, 
pada chart Forex, Stocks, Indices, Futures, Equity, Metal, Energies, serta 
Commodities, berdasarkan jenis analisa teknikal chart pattern, fibonacci 
pattern, key levels serta volatility analysis, dengan tingkat keakuratan 
cukup tinggi, berkisar 66% sampai dengan 78%. Sangat akurat untuk 
prediksi jika dibandingkan memakai indikator teknikal forex pada 
umumnya. Analisa untuk prediksi pergerakan harga grafik forex dibagi 
dengan empat results type, yaitu  emerging, aproaches, breakout dan 
completed. Tidak menggunakan indikator jenis osilator seperti CCI, 
Momentum, MACD, Stochastic, atau indikator jenis tren seperti Moving 
Average, Bolinger Bands serta Parabolic SAR.  

Alat market scanning Autochartist dapat dijadikan referensi bagi 
trader tipe intraday atau swing tanpa perlu terlalu dalam mempelajari 
ribuan indikator, kombinasi time frame serta aneka sistem trading yang 
membuat anda kebingungan dan ragu-ragu. Alat market scanning 
Autochartist dioperasikan dengan 2 mode, aplikasi berbasis web yaitu 
Autochartist Web Application serta aplikasi berbasis desktop yaitu 
ditampilkan di terminal chart MT4. Expert Advisor (EA) ini dapat 
ditambahkan dengan cara menginstal plugin Expert Advisor Autochartist 
pada Metatrader 4yang  merupakan produk terbaru dari Autochartist yang 
berbasis aplikasi desktop sebagai penggabungan fungsi dari versi plugin 
empat buah indikator aplikasi desktop sebelumnya. Kelebihan EA ini 
dibanding Autochartist Web Application, adalah sudah terintegrasi 
langsung indicator volatility pada chart pattern, tanpa perlu membuka 
jendela yang baru seperti aplikasi versi web.  
Berikut  tautan untuk mengunduh plugin Autochartist Expert Advisor : 
 

http://www.autochartist.com/ 
  

Tidak semua broker mendukung instalasi plugin Autochartist ini, 
akun demo akan sengaja mengalami penundaan hasil analisa beberapa jam 
sehingga analisa dari autochartist akan mengalami kadaluarsa. Daftar 
broker yang mendukung instalasi plugin expert advisor Autochartist untuk 
Metatrader 4 ini antara lain : Alpari, ActivTrades, Admiral Markets, A 
Markets, A1 Capital, ALBMenkul, AlfaTrade, AIQ, AxiTrader, CFD1000, 



Finam, Finansonline, Finexo, Forex Club, Gain Capital Forex.com, 
Forex4you, Forex Yard, FX Primus, FxPro, GFT Inggris  dan Australia, GKFX, 
GO Markets, GO4X, IG Markets, IG Index, Instaforex, Inet Securities FX, IS 
Yatirim, Markets.com, MaxiForex, Monex Investindo Futures, MTrading, 
NETTRADER, OANDA, RoboForex, SmartCapital, Swissquote, ThinkForex, 
Think Or Swim, TMS, Tradefair, Vantage FX UK, VTB24, XForex dan XTrade.  

Jika broker anda tidak terdaftar seperti broker FXCM atau FXDD, 
maka anda bisa mendaftar (sign up) di situs ini dan membayar iuran 
bulanan sebesar 45 dolar Amerika untuk berlangganan layanan. Jika broker 
anda sudah terdaftar, maka anda dapat secara gratis menggunakan 
layanan Autochartist ini. 
 
7.1  Cara Instalasi Autochartist 
 

Untuk dapat menggunakan analisa teknikal dari Autochartist, 
harus diinstalasikan dulu plugin expert advisor Autochartist. Berikut 
langkah tahap demi tahap cara instalasinya : 
1) Untuk menjamin agar indikator selalu di jalankan dengan benar, 
pastikan opsi  allow DLL imports anda aktifkan dengan cara : pilih menu 
Options (dengan menekan bersamaan tombol CTRL O),  pilih tabulasi 
Expert Advisors, beri tanda centang  pada  : 

a) Allow DLL imports (potentially dangerous, enable only for trusted 
applications) 
b) Allow WebRequest for listed URL:  

kemudian pilih tombol OK. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.1 Kotak dialog Options 
 



2) Unduh Autochartist dari situs resminya. Setelah proses unduh selesai, 
klik dua kali installer Autochartist, jika muncul dialog Open File - Security 
Warning, pilih Run 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.2 Kotak dialog Open File - Security Warning 
  
3) Pada kotak dialog Language Selection, pilih bahasa instalasi, misal 
English, kemudian  klik OK . 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.3 Kotak dialog pemilihan bahasa 
 4) Muncul kotak dialog Welcome, klik Next untuk melanjutkan proses 
instalasi 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.4 Kotak dialog Welcome 
  
5) Muncul kotak dialog DisplayRestartText, klik Next untuk melanjutkan 
proses instalasi (disebabkan Metatrader 4 sedang aktif berjalan).  
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.5 Kotak dialog DisplayRestartText 
 

6) Jika sebelumnya sudah terinstal plugin Autochartist yang lama, akan 
muncul kotak dialog InformOfUninstal, klik Next 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.6 Kotak dialog DisplayRestartText 
  
7) Pada dialog kotak  License Agreement, pilih YES- I accept the terms of 
the License Agreement, klik Next untuk melanjutkan proses instalasi. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.7 Kotak dialog DisplayRestartText 
  
8) Muncul kotak dialog DisplayDelayMessage, klik Next untuk 
melanjutkan proses instalasi. 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.8 Kotak dialog DisplayRestartText 
 

9) Pada dialog Choose Destination Location, installer akan berusaha 
menemukan atau mengonfirmasi letak folder MQL4,  jika tidak berhasil 
maka anda harus mengarahkan secara manual di mana letak folder MQL4 
ini sesuai dengan akun riil dari broker yang anda gunakan. Klik Browse 
untuk melanjutkan proses instalasi. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.9 Kotak dialog Choose Destination Location 
 

10) Pada dialog Select Folder, sebagai contoh digunakan broker Alpari, 
pada contoh kali ini, dipilih folder Alpari Limited MT4/MQL4 , kemudian 
pilih Select Folder 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.10 Kotak dialog Select Folder 
  

11) Setelah diubah menjadi  C:\Program Files\Alpari Limited MT4\MQL4 , 
lihat acuan pada gambar 7.9, klik Next untuk melanjutkan . 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.11 Kotak dialog Chose Destination Location 
 

Secara umum untuk Microsoft Windows 7 edisi 32 Bit dengan letak 
folder :  C:\Program Files\Nama Broker\MQL4 

 
Untuk Microsoft Windows 7 edisi 64 Bit dengan letak folder :   

C:\Program Files (x86)\Nama Broker\MQL4 
Contoh (Microsoft Windows 7 edisi 32 Bit)   : 

a) Broker ActivTrades : 



b) C:\Program Files\MetaTrader - ActivTrades\MQL4 
c) Broker Forex dot com :  
d) C:\Program Files\MetaTrader 4 at FOREX.com\MQL4 
e) Broker FxPro :  
f) C:\Program Files\FxPro - MetaTrader 4\MQL4 
g) Broker Forex4you :  
h) C:\Program Files\Forex4you\MQL4 
i) Broker GKFX :  
j) C:\Program Files\GKFX MetaTrader 4\MQL4 
k) Broker GO Markets :  
l) C:\Program Files\Go Trader MT4\MQL4 
m) Broker InstaForex :  
n) C:\Program Files\InstaTrader\MQL4 
o) Broker Markets.com : 
p) C:\Program Files\Markets.com MetaTrader\MQL4 
q) Broker Monex Investindo Futures :  
r) C:\Program Files\Monex Trader\MQL4 
s) Broker OANDA :  
t) C:\Program Files\OANDA - MetaTrader\MQL4 
u) Broker RoboForex :  
v) C:\Program Files\MetaTrader 4 - RoboForex\MQL4 

 
Kemungkinan lainnya, folder instalasinya akan terletak di : 
C:\Users\Username di 
windows\AppData\Roaming\Metaquotes\Terminal\huruf dan angka 
random\MQL4 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.12 Alternatif letak folder lainnya 
 
12) Muncul kotak dialog AskIfDirect, pilih I got Autochartist from my 
broker. Klik Next untuk melanjutkan proses instalasi. 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.13 Kotak dialog AskIfDirect 
 

13) Muncul kotak dialog RequestEmailAddress, isikan alamat email anda 
guna berlangganan alerts Forex Report yang berisi prediksi sinyal forex 
harian untuk sesi Asia, Eropa dan Amerika. Klik Next untuk melanjutkan 
proses instalasi. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.14 Kotak dialog RequestEmailAddress 
  
14) Muncul kotak dialog Set Program Shortcuts, klik Next untuk 
melanjutkan proses instalasi.   
  
15) Muncul dialog kotak Setup Complete, klik Finish. 
  
 



 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.15 Kotak dialog Set Program Shortcuts 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.16 Kotak dialog Setup Complete 
 

7.2 Cara Menggunakan Autochartist Expert Advisor 
 

Autochartist versi expert advisor merupakan aplikasi yang 
dijalankan melalui chart terminal MetaTrader 4. Berikut langkah 
menggunakannya : 
1) Buka sembarang Chart dengan time frame minimal M15. 
2) Buka Navigator, plih Expert Advisors, pilih Autochartist, kemudian klik 
kanan, pilih Attach to a chart.  



3) Pada tabulasi Common beri centang pada Allow DLL imports dan Allow 
imports of external experts, klik OK. 
  

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.17 Jendela navigator untuk menambahkan expert advisors 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.18 Kotak dialog common pada Expert Autochartist 
 
3) Sebagai contoh kita buka chart EURUSD dengan time frame H1, lihat 
gambar 7.19, akan muncul Main Expert Advisor dan Autochartist Volatility 
indicator. 
  
7.2.1 Main Expert Advisor, terdiri dari: 
a) Opsi Display All Symbols,menampilkan semua Result pattern Symbol 
(dicentang) atau sebuah simbol saja pada chart yang sedang aktif (tidak di 
centang). 



b) Probability Filter : berfungsi mengatur tingkat probabilitas dari 
forecasting  
c) Button Settings : berfungsi untuk berlangganan alerts Forex Report yang 
berisi prediksi sinyal harian forex, Economic Calendar, Correlating alerts 
Symbol, yang dikirimkan melalui email. 
d) Button Filters and Information, mengatur jenis Result Type analisa 
(Completed, Emerged) 
e) Button Page Through, berfungsi menampilkan halaman berikut atau 
sebelumnya. 
f) Kolom Results Pane: berfungsi menampilkan chart pattern sesuai 
Simbol, analisa fime frame yang digunakan, serta  pattern yang 
ditemukan. 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.19 Autochartist Expert Advisor untuk Metatrader 4 
 
7.2.2  Probability Filter,  berfungsi mengatur  tingkat nilai dari Quality, 
Initial Trend, Uniformity, Clarity (All, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%). 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.20 Autochartist probabilty filter 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.21 Hasil seting dari probabilty filter 
 
7.2.3 Button Settings, berfungsi untuk berlangganan alerts Forex Report 
yang berisikan Upcoming High Impact Economic Releases, Market 
Movements, serta prediksi sinyal forex harian secara gratis 3 kali sehari 
melalui email.Analisa dari alerts Forex Report ini menggunakan indikator 
teknikal RSI dan Moving Average dengan parameter candle 34.  



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.22 Tombol seting berlangganan melalui email 
 
7.2.4  Button Filters and Information, mengatur jenis Result Type serta 
metode analisa (Chart Patterns, Fibonacci Pattern, Key Levels) yang akan 
digunakan untuk trading sistem Breakout atau Retracement (Completed, 
Emerging, Breakouts, Approaches). 

 
Sumber : Autochartist (2016) 
Gambar 7.23 Tombol filters  

  
Penjelasan detail dari Filters and Information : 
a) Chart Patterns, analisa teknikal sinyal Buy dan Sell otomatis 
menggunakan metode formasi Chart Patterns dengan jenis pattern 



Ascending Triangle, Channel Down, Channel Up, Descending Triangle, 
Double Bottom, Double Top, Falling Wedge, Flag, Head and Shoulders, 
Inverse Head, and Shoulders, Pennant, Rectangle, Rising Wedge, Triangle, 
Triple Bottom, Triple Top. Pilihan results Type yang tersedia : Completed 
dan Emerging. Performa statistik dari Chart Patterns, memiliki ketepatan 
66%. 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.24 Hasil analisa detil dari chart pattern  
 
b) Fibonacci Patterns, analisa teknikal sinyal Buy dan Sell otomatis 
menggunakan metode Fibonacci extension serta retracement  dengan jenis 
pattern ABCD, ABC, 3 Point Extension, 3 Drive, 3 Point Retracement, 
Gartley serta Butterfly. Pilihan Results Type yang tersedia : Completed dan 
Emerging. 
 
c) Key Levels, analisa teknikal sinyal Buy dan Sell otomatis menggunakan 
metode garis horizontal suatu level, dengan jenis pattern support dan 
resistance, pilihan results Type yang tersedia : Breakouts dan Approaches. 
Performa statistik dari Key Levels Result Type Approaches, memiliki 
ketepatan 78%, Performa statistik dari Key Levels Result Type Breakouts, 
memiliki ketepatan 71%. Penggunaan Analisa berdasarkan pattern Key 
Levels ini lebih disarankan dibandingkan menggunakan Chart Patterns 
serta Fibonacci Pattern karena memiliki statistik ketepatan prediksi antara 
71-78 %. 
 



 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.25 Hasil analisa detil dari fibonacci pattern  
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.26 Hasil analisa detil dari key levels pattern 
 
d) Completed, harga akhir forecast sudah dikeluarkan, digunakan untuk 
sistem trading Breakout (keluar forecast range, berupa kotak berwarna 
abu-abu di area support dan resistance relatif dari volatility indicator). 
e) Emerging, harga akhir forecast belum ada, digunakan untuk sistem 
trading Pullback/Retracement. 



f) Breakouts, harga sudah memotong garis support atau resistance relatif 
dari suatu channel, digunakan untuk sistem trading Breakout (keluar 
forecast range, berupa kotak berwarna abu-abu di area support dan 
resistance dari volatility indicator). 
g) Approaches, harga sedang menuju ke arah garis support atau resistance 
dari suatu channel, digunakan untuk sistem trading Pullback/Retracement. 
h) Performance Statistics, menampilkan statistik dari berbagai macam pola 
chart, time frame, volatility, quality, symbol dan lainnya. 
i) Interval, menampilkan analisa chart pattern pada time frame yang di 
inginkan : M15, M30, H1 untuk sistem intraday trading, H1, H4 serta D1 
untuk sistem swing trading serta posistion trading. 
 
7.2.4 Button Web Application, berfungsi mengakses aplikasi market 
scanner Autochartist versi web yaitu Autochartist Web Application. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.27 Tombol untuk akses web application 
 
 
7.2.5 Button Page Through,  untuk menampilkan halaman Results Pattern 
berikut atau sebelumnya. 
  
7.2.6  Kolom Button View, untuk menampilkan chart pattern suatu 
symbol 
 
7.2.7 Kolom Instrument List, mewakili suatu Symbol (FOREX, INDEX, ICE, 
CME, CBOT, COMEX, NYMEX) beserta Time frame hasil analisa, contoh 



USDSEK (M15), artinya symbol yang ditampilkan adalah pair USDSEK 
dengan analisa pada Time Frame M15. 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.27 Button view, instrument list, technical events  
serta page through 

  
7.2.8 Kolom Technical Events, mewakili type pattern suatu analisa 
misalnya analisa mode Chart Patterns (Ascending Triangle, Channel Down, 
Channel Up, Descending Triangle, Double Bottom, Double Top, Falling 
Wedge, Flag, Head and Shoulders, Inverse Head, and Shoulders, Pennant, 
Rectangle, Rising Wedge, Triangle, Triple Bottom, Triple Top), analisa mode 
Fibonacci pattern (ABCD, ABC, 3 Point Extension, 3 Drive serta 3 Point 
Retracement, Gartley, Butterfly), analisa mode Key Levels pattern (support 
serta resistance) disertai warna merah atau hijau yang mewakili hasil result 
type completed atau breakout serta warna abu-abu yang mewakili hasil 
analisa hasil result type emerging atau approaches. 
 
7.2.9 Autochartist Pattern Details, berfungsi untuk menampilkan 
informasi lebih detail dari suatu chart pattern, meliputi Pattern, Length, 
Direction, Quality, Initial Trend, Uniformity, Clarity, Breakout, Result type 
serta Forecast Range. 
 
Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti langkah berikut : 
a)  Klik Button View, sebagai contoh dipilih symbol GBPCHF (M30) 



b)  Akan muncul tampilan chart pattern symbol GBPCHF dengan Time 
Frame 30 menit. 
c) Dari chart patern diatas bisa di baca secara sederhana : 

• Garis level resistance di Autochartist Chart Patterns adalah garis 
berwarna hijau  

• Garis level support adalah garis berwarna biru 

• Garis Level support dan resistance membentuk pola Triangle 

• harga berhasil menembus garis resistance (garis berwarna hijau) 
atau Breakout 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.28 Contoh memilih symbol GBPCHF (M30) 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.29 Chart GBPCHF (M30) membentuk pattern triangle 
 



d) Untuk mengetahui lebih detail dari cara pembacaan chart pattern ini, 
harus ditampilkan pattern detail dengan cara meng klik button maximize 
yang ada pada kotak Pattern Details 
  
e) Mengacu pada gambar 7.30, akan ditampilkan window Pattern Details 
dengan mode tampilan maximize di mana akan diperoleh informasi lebih 
rinci dari baris di kotak Pattern Details, dari sini kita bisa membaca pola 
pattern lebih jelas : 

• Pattern : garis support dan resistance membentuk pola Triangle 
(sebaiknya di hindari karena ketepatannya kurang baik di bawah 
60%, pattern lainnya yang harus dihindari adalah Pennant, selain 
ke-2 pattern ini tidak masalah). 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.30 Chart GBPCHF (M30) dengan pattern details 
 

• Length : Jumlah candle yang digunakan untuk analisa sebanyak 76 
Candle. 

• Direction (keterangan 1): segitiga warna hijau ke atas berarti BUY, 
(segitiga merah ke bawah berarti SELL). 

• Quality : 0.6 (60%) karena ada 6 bar warna biru (di atas 0.5 (50%)  
dianggap bagus secara teori). 

• Initial Trend : 0.3 (30%) karena ada 3 bar warna hijau (di bawah 0.5 
(50%) dianggap kurang bagus secara teori). 

• Uniformity : 0.7 (70%) karena ada 7 bar warna kuning emas (di atas 
0.5 (50%) dianggap bagus secara teori). 

• Clarity : 0.3 (30%) karena ada 3 bar warna orange(di bawah 0.5 
(50%) dianggap kurang bagus secara teori). 



• Breakout : 1.0 (100%) karena ada 10 bar warna ungu (di atas 0.5 
(50%) dianggap bagus secara teori). Result type dinyatakan sebagai 
breakout (completed) karena harga sudah berhasil menembus 
garis resistance (garis berwarna hijau), untuk selanjutnya 
meneruskan pergerakan harga ke atas (Direction Up/segitiga 
warna hijau/Buy). 

• Result type : Completed berarti bisa langsung di eksekusi atau 
order.  

• Forecast Range ada di kotak berwarna abu-abu di pojok kanan 
atas, harga untuk take profit. 

• Berdasarkan informasi tambahan dari Pattern Details di atas, kita 
bisa melakukan order buy GBPCHF dengan target Take Profit di 
area kotak berwarna abu-abu (area resistance), yaitu  range harga 
dari 0.728xx sampai 0.735xx. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.31 Chart GBPCHF (M30) dengan target take profit 
 

7.2.9 Autochartist Volatility : 
Berfungsi mengukur volatilitas dari level harga ke atas atau ke 

bawah beberapa menit ke depan dengan skala M15 atau 15 menit, M30 
atau 30 menit, H1 atau 1 jam, H4 atau 4 jam, D1( satu hari). Volatilitas ini 
sebenarnya berfungsi sebagai garis level support dan resistance relatif 
(garis-garis ini akan selalu berubah letaknya setiap saat, tergantung 
aktifitas market), satuannya adalah menit dan Points. Lihat gambar 7.32. 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.32 Volatility yang berfungsi sebagai garis pivot 
 
Disebut support jika garis volatility terletak di bawah harga running 

(harga pada saat ini contoh 0.72423). Pada contoh chart di atas, support 1 
yaitu garis Next M30 (0.72229), support 2 yaitu garis Next H1 (0.7223), 
support 3 yaitu garis Next H4 (0.7204), dan support 4 yaitu garis Next D1 
(0.7191)  

Disebut resistance jika garis volatility terletak di atas harga running 
(harga pada saat ini contoh 0.72423). Pada contoh chart di atas, resistance  
1 yaitu garis Next M30 (0.7251), resistance 2 yaitu garis Next H1 (0.7257), 
resistance 4 yaitu garis Next H4 (0.7276), resistance 5 yaitu garis Next 1440 
mins (0.7289) 

Untuk Take Profit/Stop Loss sistem Scalping, bisa di pilih ke level 
Volatility indicator Next M15, M30, H1, untuk sistem Intraday, Take Profit 
dan Stop Loss dipilih Next 240 atau Next 1440 menit. Makin kecil level 
harga yang di pilih, makin besar kemungkinan tersentuh level Take Profit, 
makin besar ya makin gambling. Garis-garis ini akan selalu berubah 
letaknya setiap saat. Jangan merubah posisi pending order buy atau Sell 
serta Take profit. 
 
7.2.10 Autochartist Fibonacci Pattern 
Berfungsi memprediksi sinyal buy dan sell serta take profit, dengan pola 
ABCD, 3 Point Extension, 3 Drive serta 3 Point Retracement, Gartley dan 
Butterfly menggunakan level Fibonacci 0, 23.6, 38.2, 61.8, 100, 168, 261.8.  



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.33 Autochartist dengan garis level fibonacci 
 

Dari gambar 7.33, informasi lebih rinci dari baris di kotak Pattern Details : 

• Pattern : Fibonacci dengan pola ABCD 

• Length : Jumlah candle yang digunakan untuk analisa sebanyak 26 
Candle 

• Direction : panah hijau ke atas berarti buy, panah merah ke bawah 
berarti sell. 

• Quality : 0.7 atau 70% karena ada 7 bar warna biru, nilainya di atas 
0.5 atau 50% dianggap bagus secara teori 

• Forecast Range ada di area garis level fibonacci volatility (0, 23.6, 
38.2, 61.8, 100, 168, 261.8) 

• Sama seperti Autochartist Volatility indicator, titik D (dari pola 
ABCD) ini digunakan untuk memprediksi titik Take Profit atau 
Pending order BUY atau SELL. Hanya bedanya menggunakan level 
Fibonacci 0, 23.6, 38.2, 61.8, 100, 168, 261.8. Tidak menggunakan 
satuan waktu dalam menit atau jam.  

• Fibonacci level ini sebenarnya berfungsi sebagai garis level support 
dan resistance, satuannya adalah 0, 23.6, 38.2, 61.8, 100, 168, 
261.8 bukan Pips.  

• Disebut support jika garis Fibonacci terletak di bawah harga 
running (harga pada saat ini, contoh 1.46718 ). Contoh garis 
support pada chart di bawah adalah 0. 



• Disebut resistance jika garis Fibonacci terletak di atas harga 
running (harga pada saat ini, contoh 1.46718 ). Contoh garis 
resistance pada chart di bawah adalah 38.2, 61.8, 100, 168 dan 
261.8 

• Untuk take profit serta stop loss sistem Scalping, bisa di pilih ke 
level 23.6, 38.2, 61.8, sedangkan untuk sistem Intraday take profit 
dan stop loss dipilih  level diatas 100. 

• Pada contoh  gambar 7.33, harga di forecast bergerak ke atas 
(Direction berisi segitiga warna hijau), jadi tugas kita adalah 
pending order buy di level  0 di bawah harga running saat ini 
(contoh 1.46718 ).  

• Take Profit diambil di level 23.8 atau 38.2 atau 61.8 atau 100 atau 
161.8 atau 261.8 di atas harga running saat ini (1.46718).  Makin 
tinggi titiknya, makin kecil kemungkinan tersentuhnya.  

• untuk Fibonacci Pattern, garis support dan resistance yang dipakai 
adalah Fibonacci level, bukan garis volatility (sudah digantikan oleh 
Fibonacci level). 

 
Secara garis besar ada 2 kategori sistem trading yang digunakan dalam 
Autochartist ini : 
a) Breakout Trading System :  

• Sistem trading Breakout  menggunakan Symbol dengan Result 
Type Completed dan Breakouts (anak panah warna merah dan 
hijau). 

• Order BUY atau SELL menunggu dieksekusi (ditunda), sampai harga 
bergerak  menembus level harga tertentu. 

• Level yang di tembus adalah garis batas atas / bawah suatu kanal 
tipe pattern Flag,Channel up, Falling wedge, garis support (bawah), 
garis resistance (atas).dan lainnya. Garis level resistance di 
Autochartist Chart Patterns adalah garis berwarna hijau dan garis 
level support adalah garis berwarna biru 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.34 Autochartist dengan results type breakout 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.35 Chart dengan results type completed 
 

• Ketika level garis ini tertembus, contoh chart pattern gambar 7.35,  
harga menembus garis hijau atau resistance oleh Autochartist akan 
menyatakan pattern yang telah dianalisa, ke dalam kategori result 
type : completed dan baris  breakout berisi sejumlah bar berwarna 
ungu. Satu bar mewakili nilai 0.1 (keterangan 1). 

• Jadi order BUY atau SELL baru bisa dieksekusi setelah terjadi 
breakout. Hal ini ditandai dengan baris Direction berisi tanda 
segitiga warna hijau  untuk BUY dan segitiga warna merah untuk 
SELL dari kolom Pattern Details. Pada baris Result Type akan 
dinyatakan Completed. Harga Take Profit terdapat di kotak warna 
abu-abu (keterangan 2).  



• Range Forecast Price untuk Take Profit ini terdapat di kotak 
berwarna abu-abu (keterangan 2).  

• Jadi sebelum level harga Resitance ini tertembus (garis berwarna 
hijau), akan dimasukkan sebagai kategori Result Type : Emerging.  

  
b) Retracement Trading System :  
Sistem trading Pullback/Retracement menggunakan Symbol dengan 
Result Type Emerging dan Aproaches (anak panah warna abu-abu).  
  

• Order BUY atau SELL langsung  dieksekusi ketika harga sedang 
bergerak menuju level harga tertentu, akibat pantulan dari batas 
atas/bawah sebuah kanal.   

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.36 Autochartist dengan results type emerging 
 

• Garis level resistance di Autochartist Chart Patterns adalah garis 
berwarna hijau, garis level support di Autochartist Chart Patterns 
adalah garis berwarna biru 

• Level yang dituju biasanya berupa level garis support atau 
resistance atau garis kanal (batas atas atau bawah) dari tipe 
pattern Flag,Channel up, Falling wedge, level Fibonacci dan 
lainnya. Contoh chart di bawah adalah pola pattern Triagle. 

• Pada gambar dibawah, harga memantul ke arah bawah (menuju 
garis berwarna biru/support) setelah membentur garis berwarna 
hijau (resistance) 

• Autochartist akan menyatakan pattern yang telah dianalisa dalam 
kategori Result Type : Emerging (Lihat di Pattern Details). Pada 



baris Direction berisi tanda panah berwarna merah atau hijau, 
untuk BUY arah segitiga warna hjau ke atas, untuk SELL arah 
segitiga warna merah ke bawah, dari kolom Pattern Details . Pada 
baris  Breakout akan kosong. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.37 Chart dengan result type emerging 
 

• Contoh di bawah harga bergerak menuju garis kanal di bagian 
bawah yang sebelumnya terpantul (pullback/retracement) dari 
garis kanal batas atas yang berfungsi sebagai resistance (garis 
berwarna hijau), dari pattern Channel Up.  

• Pola arah gerakan retracement dimulai dari garis support (bawah) 
garis berwarna biru terpantul ke resistance(atas), atau sebaliknya 
dari resistance (atas) terpantul menuju support (bawah). 

• Range Forecast Price ini terdapat di garis Volatility indicator (Next 
M15, M30, H1, H4, D1) di bawah harga Running saat ini (contoh 
0.72324). Jadi posisi Take Profit yang mungkin adalah Next M15 
(0.7223) atau Next M30 (0.7220) atau  Next H1 (0.7215) atau  Next 
H4 (0.7200) atau  Next D1 (0.7173). 

• Jika harga ini bergerak menembus  garis kanal di batas bawah yaitu 
garis support (garis berwarna biru), maka akan berubah status 
Result Type nya menjadi Completed dan baris Breakout terisi 
sejumlah bar berwarna ungu. 

  
 
 
 



 
7.3 Autochartist Expert Advisor 
 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua cara 
analisa pergerakan harga pada grafik forex menggunakan Autochrtist yaitu 
breakout serta retracement.  
 
7.3.1 Cara Setting untuk Strategi Trading Breakout : 
  

• Lihat gambar 7.38, pilih tombol  Filters and Information 
(keterangan 1) 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.38 Seting filters dengan result type completed dan 
breakout 

 

• Pada kolom Filters beri centang (keterangan 2 pada gambar 7.38) 
pada opsi Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels : 
Completed dan Breakouts 

• Klik button Save (keterangan 3 pada gambar 7.38) akan ditampilan 
Symbol dengan Result Type Completed dan Breakouts (anak panah 
warna merah dan hijau). 

• Pilih kolom Symbol dengan analisa  Result Type M15 /15 menit 
atau M30 /30 menit atau H1/60 menit untuk system Intraday 
Trading, contoh AUDCAD(M15). Time Frame H4 dan D1 digunakan 
untuk Swing Trading System (posisi ditahan lebih dari 1 hari sampai 
beberapa bulan)  



• Klik button View untuk menampilkan Chart pattern 

• Tampilkan informasi lebih lanjut dengan meng klik button 
maximize pada Pattern Details, keterangan pada gambar 7.39. 

• Akan ditampilkan Pattern Details dengan ukuran lebih besar 
(maximize).  

• Disarankan memilih Quality, Initial Trend, Uniformity, Clarity 
(keterangan 1 pada gambar 7.39) dengan nilai 0.5 keatas (6, 7, 8, 9 
atau 10 bar warna biru, secara teori makin tinggi nilainya makin 
besar kemungkinan benarnya) 

• Pilih baris Direction : segitiga warna hijau untuk buy, (keterangan 1 
pada gambar 7.39), atau segitiga warna merah untuk Sell  

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.39 Chart dengan result type completed dan breakout 
 

• untuk posisi Buy, Take Profit dilihat pada  kotak warna abu-abu 
(keterangan 2 pada gambar 7.39) atau area Resistance  

• untuk posisi Buy, Stop Loss di area Support yaitu di garis (Volatility 
indicator) Next H4 atau Next D1 (keterangan 3 pada gambar 7.39) 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.40 Chart dengan result type completed dan breakout 
 
 

• untuk posisi SELL, Take Profit dilihat pada  kotak warna abu-abu 
(keterangan 6 pada gambar 7.40) atau area Support  

• untuk posisi SELL, Stop Loss di area Resistance, yaitu di garis 
(Volatility indicator) Next H4 atau Next D1 (keterangan 5 pada 
gambar 7.40) 

 
7.3.2 Contoh cara Order Sell  
 
a)  Pilih tombol  Filters and Information, pada kolom Filters beri checklist 
pada opsi Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels  : Completed dan 
Breakouts, klik Save. 
b) Pada Main Expert Advisor, pilih  Symbol dengan analisa  Result Type M15 
/15 menit atau M30 /30 menit. Contoh disini adalah Symbol EURNZD 
(M30). Lihat keterangan 1 pada gambar 7.41. Klik button View untuk 



menampilkan Chart pattern dari pair EURNZD dengan Time Frame M30. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.41 Chart EURNZD dengan result type completed dan breakout 
 
c) Tampilkan informasi lebih lanjut dengan menekan tombol maximize 
pada jendela Pattern Details.  
d) Lihat informasi tambahan dari Pattern Details dari pair EURNZD, 
keterangan 4 pada Gambar 7.42. 

• Pattern : Triangle (sebenarnya kurang dianjurkan karena banyak 
meleset, karena ketepatannya kurang baik di bawah 60%, pattern 
lainnya yang harus dihindari adalah Pennant, selain ke-2 pattern 
ini tidak masalah) 

• Length : Jumlah candle yang digunakan untuk analisa sebanyak 72 
Candle 

• Direction : segitiga merah ke arah bawah berarti SELL 

• Quality : 0.5 (50%)  karena ada 5 bar warna biru (di bawah 0.5 
(50%) dianggap kurang bagus secara teori) 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.42 Chart EURNZD dengan Pattern Details 
 

• Initial Trend : 0.7 (70%)karena ada 7 bar warna hijau (di atas 0.5 
(50%) dianggap bagus secara teori) 

• Uniformity : 0.6 (60%)karena ada 6 bar warna kuning emas (di atas 
0.5 (50%) dianggap bagus secara teori) 

• Clarity : 0 (0%) karena tidak ada bar warna orange (di bawah 0.5 
(50%) dianggap kurang bagus secara teori) 

• Breakout : 1.0 (100%)karena ada 10 bar warna ungu (di atas 0.5 
(50%) dianggap bagus secara teori) 

• Result type (keterangan 1 pada gambar 7.42) : Completed berarti 
bisa langsung di eksekusi atau order  

• Forecast Range ada di kotak berwarna abu-abu di pojok kanan 
bawah, titik terendah yaitu area Support (keterangan 6 pada 
gambar 7.42) 

• Dari data diatas maka kita ambil membuka posisi jual. 
e) Untuk melakukan order SELL, cari titik tertinggi yaitu area Resistance 
(keterangan 5 pada gambar 7.42), disebut Resistance jika garis volatility 
terletak di atas harga pada saat ini,  contoh di atas adalah 1.60333  

• titik posisi JUAL yang pertama adalah garis Resistance 1 yaitu garis 
Next M30 (1.6047) 

• titik posisi JUAL yang kedua adalah garis Resistance 2 yaitu garis 
Next H1 (1.6058) 

• titik posisi JUAL yang ketiga adalah garis Resistance 3 yaitu garis 
Next H4 (1.6098) dimana agak sulit tersentuh 



• jadi lakukan PENDING order JUAL di garis Next M30 (Resistance 1) 
atau garis Next H1 (Resistance 2) 

• Dianjurkan pending order Jual di area Resistance garis Volality 
Indicator Next M30 atau Next H1 atau Next H4 (keterangan 5 pada 
Gambar 7.42) 

f) Untuk target Take Profit, cari titik terendah yaitu area Support 
(keterangan 6 pada Gambar 7.42), disebut Support jika garis volatility 
terletak di bawah harga running (harga pada saat ini) contoh di atas 
adalah 1.60333 

• Take Profit yang utama dilihat pada  kotak warna abu-abu 
(keterangan 6 pada Gambar 7.42) atau area Support 

• Target Take Profit  alternatif yang pertama adalah garis Support 1 
yaitu garis M30 (1.6004) 

• Target Take Profit alternatif yang kedua adalah garis Support 2 
yaitu garis Next H1 (1.5994) 

• Target Take Profit alternatif yang ketiga adalah garis Support 3 
yaitu garis Next H4 (1.5953) 

• Target Take Profit alternatif yang ketiga adalah garis Support 4 
yaitu garis Next D1 (1.5869) 

g) Stop Loss di area Resistance, yaitu di garis (Volatility indicator) Next H4 
atau Next D1 (keterangan 5 pada Gambar 7.42). Garis Support dan 
Resistance ini selalu berubah (bersifat relatif terhadap volatility market), 
jangan dirubah lagi posisi Pending order BUY/JUAL serta Take Profit, 
gunakan acuan harga/Price saat pertama kali entri order serta TP. 
 
h) Ringkasan : order JUAL, cari titik tertinggi yaitu area Resistance, Take 
Profit, cari titik terendah yaitu area Support 
  
7.3.3 Contoh Cara Order Buy dengan Breakout Trading System  
 
a) Pilih tombol  Filters and Information, pada kolom Filters beri checklist 
pada opsi Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels : Completed dan 
Breakouts, klik Save. 
b) Pada Main Expert Advisor, pilih  Symbol dengan analisa  Result Type M15 
/15 menit atau M30 /30 menit. Contoh disini adalah Symbol AUDCAD 
(M15). Lihat keterangan 1 pada gambar 7.42. Klik button View (keterangan 
1 pada gambar 7.42) untuk menampilkan Chart pattern dari pair AUDCAD 
dengan Time Frame M15  
c) Tampilkan informasi lebih lanjut dengan meng klik button maximize pada 
Pattern Details (keterangan 2 pada gambar 7.42) 



d) Lihat informasi tambahan dari Pattern Details (keterangan 1 pada 
gambar 7.43) 

• Pattern : Falling Wedge (termasuk bagus) 

• Length : Jumlah candle yang digunakan untuk analisa sebanyak 27 
Candle 

• Direction : segitiga hijau ke arah atas berarti BUY 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.42 Chart dengan result type completed dan breakout 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.43 Chart AUDCAD dengan Pattern Details 
 

• Quality : 0.6 (60%) karena ada 6 bar warna biru (di bawah 0.5 (50%) 
dianggap kurang bagus secara teori) 



• Initial Trend : 0.5 (50%) karena ada 5 bar warna hijau (di atas 0.5 
(50%) dianggap bagus secara teori) 

• Uniformity : 0.3 (30%) karena ada 3 bar warna kuning emas (di 
bawah 0.5 (50%) dianggap kurang bagus secara teori) 

• Clarity : 0.8 (80%) karena ada 8 bar warna orange (di bawah 0.5 
(50%) dianggap kurang bagus secara teori) 

• Breakout : 0.6 (60%) karena ada 6 bar warna ungu (di atas 0.5 (50%) 
dianggap bagus secara teori) 

• Result type (keterangan 1 pada gambar 7.43) : Completed berarti 
bisa langsung di eksekusi atau order  

• Forecast Range ada di box berwarna abu-abu di pojok kanan atas, 
titik tertinggi yaitu area Resistance (keterangan 2 pada gambar 
7.43) 

• Dari data diatas maka kita ambil open posisi BUY 
e) Untuk melakukan order BUY, cari titik terendah yaitu area Support 
(keterangan 3 pada gambar 7.43), disebut Support jika garis volatility 
terletak di bawah harga running (harga pada saat ini)  contoh di atas adalah 
0.99977  

• titik posisi BUY yang pertama adalah garis Support 1 yaitu garis 
Next M30 (0.9994) 

• titik posisi BUY yang kedua adalah garis Support 2 yaitu garis Next 
H1 (0.9991) 

• titik posisi BUY yang ketiga adalah garis Support 3 yaitu garis Next 
H4 (0.9978) dimana agak sulit tersentuh 

• jadi lakukan PENDING order BUY di garis Next M30 (Support 1) atau 
Next H1 (Support 2) 

• Dianjurkan pending order Buy di area Support garis Volality 
Indicator Next M30 atau Next H1 atau Next H4 (keterangan 3 pada 
gambar 7.43) 

f) Untuk target Take Profit, cari titik tertinggi yaitu area Restance 
(keterangan 2 pada gambar 7.43), disebut Restance jika garis volatility 
terletak di atas harga running (harga pada saat ini) contoh di atas adalah  
0.99977 

• Take Profit yang utama dilihat pada  kotak warna abu-abu 
(keterangan 2 pada gambar 7.43) atau area Resistance (range 
1.000x sampai 1.003xx) 

• Target Take Profit  alternatif yang pertama adalah garis Resistance 
1 yaitu garis M30 (1.0010) 



• Target Take Profit alternatif yang kedua adalah garis Resistance 2 
yaitu garis Next H1 (1.0013) 

• Target Take Profit alternatif yang ketiga adalah garis Resistance 3 
yaitu garis Next H4 (1.0023) 

g) Stop Loss di area Support yaitu di garis (Volatility indicator) Next H4 atau 
Next D1 (keterangan 3 pada gambar 7.43). Garis Support dan Resistance ini 
selalu berubah (bersifat relatif terhadap volatility market), jangan dirubah 
lagi posisi Pending order BUY/SELL serta Take Profit, gunakan acuan 
harga/Price saat pertama kali entri order serta TP. 
 
h) Ringkasan : order BUY, cari titik terendah yaitu area Support (keterangan 
3 pada gambar 7.43), Take Profit, cari titik tertinggi yaitu area Resistance 
(keterangan 2 pada gambar 7.43) 
 
 
Saran : 
Seting tambahan yang disarankan khusus untuk trading 1 jenis 
symbol/pair. Cari trend yang cukup kuat, biasanya satu arah dari time 
frame yang berbeda, misal symbol EURJPY (H1) searah dengan EURJPY (H4) 
yaitu Sell (panah warna merah). 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.44 Opsi Filters dipilih Completed dan Breakouts 
 

a) Hilangkan tanda centang pada Display All Symbol (keterangan 1 pada 
gambar 7.44) 



b) Pada box Filters, beri checklist pada opsi Chart Patterns, Fibonacci 
Patterns, Key Levels : Completed, Breakouts (keterangan 2 pada gambar 
7.44) 
c) Pilih button Save (keterangan 3 pada gambar 7.44) 
 
7.3.4 Cara Setting untuk Strategi  Retracement Trading System   
Cara Setting untuk Strategi Trading Intraday :  
a) Pilih tombol  Filters and Information (keterangan 1pada gambar 7.45) 
b) Pada kolom Filters beri checklist (keterangan 2 pada gambar 7.45) pada 
opsi Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels : Emerging dan 
Aproaches 
c) Klik Save (keterangan 3 pada gambar 7.45), akan ditampilan Symbol 
dengan Result Type Emerging dan Aproaches (anak panah warna abu-
abu). 
  
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.45 Opsi Filters dipilih Emerging dan Approaches 
 

d) Pilih kolom Symbol dengan analisa  Result Type M15 /15 menit atau M30 
/30 menit untuk system Intraday Trading, contoh CHFJPY(M15). Time 
Frame H1, H4 dan D1 digunakan untuk Swing Trading System (posisi 
ditahan lebih dari 1 hari sampai beberapa bulan)  



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.46 Chart dengan result type emerging dan approach 
 
e) Klik button View (keterangan 1 pada gambar 7.46) untuk menampilkan 
Chart pattern.  
f) Tampilkan informasi lebih lanjut dengan meng klik button maximize pada 
Pattern Details (keterangan 2 pada gambar 7.46). Akan ditampilkan Pattern 
Details dengan ukuran lebih besar (maximize) keterangan 1. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.47 Chart CHFJPY dengan Pattern Details 
 
g) Disarankan memilih Quality, Initial Trend, Uniformity, Clarity 
(keterangan 1 pada gambar 7.47) dengan nilai 0.5 keatas (6, 7, 8, 9 atau 10 



bar warna biru, secara teori makin tinggi nilainya makin besar kemungkinan 
benarnya) 
h) Pilih baris Direction : segitiga warna hijau untuk BUY (keterangan 1 pada 
gambar 7.47) atau Segitiga warna merah untuk Sell (keterangan 4 pada 
gambar 7.48) 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.48 Chart dengan Pattern Details 
 

i) Untuk posisi Buy, Take Profit dilihat pada  area Resistance (keterangan 2 
pada gambar 7.47)  
j) untuk posisi Buy, Stop Loss di area Support yaitu di garis (Volatility 
indicator) Next H4 atau Next D1 (keterangan 3 pada gambar 7.47) 
k) Untuk posisi SELL, Take Profit dilihat pada area Support (keterangan 6 
pada gambar 7.48). Tidak akan pernah ada  kotak warna abu-abu untuk 
result type Emerging  
l) untuk posisi SELL, Stop Loss di area Resistance  yaitu di garis (Volatility 
indicator) Next H4 atau Next D1 (keterangan 5 pada gambar 7.48) 
 
7.3.5 Contoh Cara Order Sell Retracement Trading System 
 
a) Pilih tombol  Filters and Information, pada kolom Filters beri checklist 
pada opsi Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels : Emerging dan 
Aproaches, klik Save. 
b) Pada Main Expert Advisor, pilih  Symbol dengan analisa  Result Type M15 
/15 menit atau M30 /30 menit. Contoh disini adalah Symbol CHFJPY (M15). 
Klik button View (keterangan 1) untuk menampilkan Chart pattern pada 
Symbol CHFJPY(M15) 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.49 Chart CHFJPY dengan result type emerging dan approach 
 
c) Tampilkan informasi lebih lanjut dengan meng klik button maximize pada 
Pattern Details (keterangan 2 pada gambar 7.49) 
d) Lihat informasi tambahan dari Pattern Details dari pair CHFJPY dengan 
Time Frame M15 (keterangan 4) 

• Pattern : Descending Triangle (termasuk pattern bagus, 
Descending Triangle tidak sama dengan Triangle ) 

• Length : Jumlah candle yang digunakan untuk analisa sebanyak 38 
Candle 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.50 Chart CHFJPY dengan Pattern Details 
 

• Direction : segitiga merah ke arah bawah berarti SELL 



• Quality : 0.7 (70%) karena ada 7 bar warna biru (di atas 0.5 (50%) 
dianggap bagus secara teori) 

• Initial Trend : 0.4 (40%) karena ada 4 bar warna hijau (di bawah 0.5 
(50%) dianggap kurang bagus secara teori) 

• Uniformity : 0.7 (70%) karena ada 7 bar warna kuning emas (di atas 
0.5 (50%) dianggap bagus secara teori) 

• Clarity : 0.9 (90%) karena  ada 9 bar warna orange (di atas 0.5 (50%) 
dianggap bagus secara teori) 

• Breakout : tidak ada karena Result type nya Emerging 

• Result type (keterangan 4 pada gambar 7.50) : Emerging berarti 
harus menggunakan area Support dengan bantuan garis Volality 
Indicator  

• Forecast Range gunakan titik terendah yaitu area Support 
(keterangan 6 pada gambar 7.50) 

• Dari data diatas maka kita ambil open posisi SELL 
e) Untuk melakukan order SELL, cari titik tertinggi yaitu area Resistance 
(keterangan 5 pada gambar 7.50), disebut Resistance jika garis volatility 
terletak di atas harga running (harga pada saat ini)  contoh di atas adalah 
117.789  

• titik posisi SELL yang pertama adalah garis Resistance 1 yaitu garis 
Next M30 (117.93) 

• titik posisi SELL yang kedua adalah garis Resistance 2 yaitu garis 
Next H1 (117.97) 

• titik posisi SELL yang ketiga adalah garis Resistance 3 yaitu garis 
Next H4 (118.11) dimana agak sulit tersentuh 

• jadi lakukan PENDING order SELL di garis Next M30 (Resistance 1) 
atau Next H1 (Resistance 2) 

• Dianjurkan pending order Sell di area Resistance garis Volality 
Indicator Next M30 atau Next H1 atau Next H4 (keterangan 5 pada 
gambar 7.50) 

f) Untuk target Take Profit, cari titik terendah yaitu area Support 
(keterangan 6 pada gambar 7.50), disebut Support jika garis volatility 
terletak di bawah harga running (harga pada saat ini) contoh di atas adalah  
117.789 

• Take Profit secara umum adalah area Support dengan pedoman 
garis Volality Indicator (keterangan 6 pada gambar 7.50) 

• Target Take Profit  alternatif yang pertama adalah garis Support 1 
yaitu garis M30 ( 117.59) 



• Target Take Profit alternatif yang kedua adalah garis Support 2 
yaitu garis Next H1 (117.55) 

• Target Take Profit alternatif yang ketiga adalah garis Support 3 
yaitu garis Next H4 ( 117.41) 

• Target Take Profit alternatif yang ketiga adalah garis Support 4 
yaitu garis Next D1  

• Stop Loss di area Resistance, yaitu di garis (Volatility indicator) Next 
H4 atau Next D1 (keterangan 5 pada gambar 7.50). Garis Support 
dan Resistance ini selalu berubah (bersifat relatif terhadap 
volatility market), jangan dirubah lagi posisi Pending order 
BUY/SELL serta Take Profit, gunakan acuan harga/Price saat 
pertama kali entri order serta TP. 

g) Ringkasan : order SELL, cari titik tertinggi yaitu area Resistance, Take 
Profit, cari titik terendah yaitu area Support 
  
7.3.6 Contoh Cara Order Buy Retracement Trading System 
a) Pilih tombol  Filters and Information, pada kolom pada kolom Filters beri 
checklist pada opsi Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels : 
Emerging dan Aproaches, klik Save.  
b) Pada Main Expert Advisor, pilih  Symbol dengan analisa  Result Type M15 
/15 menit atau M30 /30 menit. Contoh disini adalah Symbol AUDCAD 
(M30). Lihat keterangan 1. Klik button View (keterangan 1 gambar 7.51) 
untuk menampilkan Chart pattern pada Symbol AUDCAD dengan Time 
Frame M30.  
c) Tampilkan informasi lebih lanjut dengan meng klik button maximize pada 
Pattern Details (keterangan 2 gambar 7.51) 
d) Lihat informasi tambahan dari Pattern Details pair AUDCAD dengan Time 
Frame M30. (keterangan 1 gambar 7.51) 

• Pattern : Triangle (sebaiknya dihindari karena banyak meleset, 
karena ketepatannya kurang baik di bawah 60%, pattern lainnya 
yang harus dihindari adalah Pennant , selain ke-2 pattern ini tidak 
masalah) 

• Length : Jumlah candle yang digunakan untuk analisa sebanyak 87 
Candle 

• Direction : segitiga hijau ke arah atas berarti BUY 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.51 Chart AUDCAD dengan result type emerging dan approach 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.52 Chart AUDCAD dengan Pattern Details 
 

• Quality : 0.3 (30%) karena ada 3 bar warna biru (di bawah 0.5 (50%) 
dianggap kurang bagus secara teori) 

• Initial Trend : 0.2 (20%) karena ada 2 bar warna hijau (di bawah 0.5 
(50%) dianggap kurang bagus secara teori) 

• Uniformity : 0.3 (30%) karena ada 3 bar warna kuning emas (di 
bawah 0.5 (50%) dianggap kurang bagus secara teori) 

• Clarity : 0.3 (30%)  karena ada 3 bar warna orange (di bawah 0.5 
(50%) dianggap kurang bagus secara teori) 

• Breakout : tidak ada karena karena Result type nya Emerging 



• Result type (keterangan 1 pada gambar 7.52) : Emerging berarti 
harus menggunakan area Resistance dengan bantuan garis Volality 
Indicator  

• Forecast Range gunakan titik tertinggi yaitu area Resistance 
(keterangan 2 pada gambar 7.52) 

e) Dari data diatas maka kita ambil open posisi BUY 

• Untuk melakukan order BUY, cari titik terendah yaitu area Support 
(keterangan 3 pada gambar 7.52), disebut Support jika garis 
volatility terletak di bawah harga running (harga pada saat ini)  
contoh di atas adalah 0.99957  

• titik posisi BUY yang pertama adalah garis Support 1 yaitu garis 
Next M30 (0.9991) 

• titik posisi BUY yang kedua adalah garis Support 2 yaitu garis Next 
H1 (0.9986) 

• titik posisi BUY yang ketiga adalah garis Support 3 yaitu garis Next 
H4 (0.9978) dimana agak sulit tersentuh 

• jadi lakukan PENDING order BUY di garis Next M30 (Support 1) atau 
Next H1 (Support 2) 

• Dianjurkan pending order Buy di area Support garis Volality 
Indicator Next M30 atau Next H1 atau Next H4 (keterangan 3 pada 
gambar 7.52) 

f) Untuk target Take Profit, cari titik tertinggi yaitu area Resistance 
(keterangan 2 pada gambar 7.52), disebut Resistance jika garis volatility 
terletak di atas harga pada saat ini, contoh di atas adalah  0.99957 

• Take Profit secara umum pada area Resistance dengan pedoman 
garis Volality Indicator (keterangan 2) 

• Target Take Profit  alternatif yang pertama adalah garis Resistance 
1 yaitu garis M30 (1.0008) 

• Target Take Profit alternatif yang kedua adalah garis Resistance 2 
yaitu garis Next H1 (1.0012) 

• Target Take Profit alternatif yang ketiga adalah garis Resistance 3 
yaitu garis Next H4 (1.0022) 

f) Stop Loss di area Support yaitu di garis (Volatility indicator) Next H4 atau 
Next D1 (keterangan 3). Garis Support dan Resistance ini selalu berubah 
(bersifat relatif terhadap volatility market), jangan dirubah lagi posisi 
Pending order BUY/SELL serta Take Profit, gunakan acuan harga/Price saat 
pertama kali entri order serta TP. 
g) Ringkasan : order BUY, cari titik terendah yaitu area Support (keterangan 
3), Take Profit, cari titik tertinggi yaitu area Resistance (keterangan 2) 



  
Catatan : 

• Jika anda bertrading banyak mata uang sekaligus, sebaiknya anda 
pilih cara metode Breakout/Complete, karena sudah muncul 
harga Forecast Range di box berwarna abu-abu. 

• Jika anda hanya berfokus ke satu mata uang saja bisa digunakan 
ke-2 nya, metode Pullback/Retracement (harus menunggu harga 
ke level tertentu karena tidak muncul harga Forecasting) yang 
seiring dengan bertambahnya waktu akhirnya akan berkembang 
ke jenis Breakout/Completed (muncul harga Forecasting nya).  

• Untuk nilai Stop Loss adalah sangat subyektif, tidak mutlak seperti 
cara yang sudah dijelaskan di atas, tergantung metode trading 
setiap orang (Risk Reward Ratio setiap trader pasti tidak akan 
sama).  

  
7.4 Performance Statistics : 
 

Cara melihat performa statistik dari Chart Patterns Autochartist, 
pilih tombol Filters and Information (keterangan 1), kemudian pilih baris 
Performance Statistics, copy dan pastekan ke web browser seperti Mozilla 
atau Chrome (keterangan 2) 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.53 Tautan dari performance dan statistics 
akan ditampilkan statistik persentase keakuratan dari Chart Patterns, Key 
Levels (Breakouts), Key Levels (Approaches). Contoh hasil statistik di bawah 



menggunakan broker ALPARI  (berlaku juga untuk semua broker dengan 
platform MT4 yang mendukung Autochartist). 
  

Terlihat pada gambar 7.54, persentase prediksi paling akurat 
(belum tentu di masa ke depan) adalah pattern Key Levels Breakouts (71%) 
dan key Levels Approaches (78%). Persentase keakurasian terendah 
dimiliki oleh Chart Patterns (66%). 
Sebenarnya key Levels ini pada dasarnya adalah garis Resistance dan 
Support, seperti Daily Pivot/Fibonacci, Weekly Pivot/Fibonacci serta 
Monthly Pivot/Fibonacci. Teknik Fibonacci dan Pivot selalu dipakai oleh 
Financial Institution, Trader Bank serta Hedge Funds. Teknik trading yang 
banyak benarnya selalu berdasarkan level Fibonacci dan Pivot (mengikuti 
aturan permainan trader bank dan hedge funds karena merekalah Buyer 
dan Seller sebenarnya dikarenakan volume transaksinya super besar, 
bukan kita retail trader pengguna MT4/5 yang tidak ada pengaruhnya sama 
sekali di pergerakan benchmark harga Reuters).    
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.54 Performance dan statistics 
 

Cara setup supaya Main Expert Advisor hanya menampilkan pattern Key 
Levels Breakouts dan key Levels Approaches saja: 

• Pilih tombol  Filters and Information (keterangan 1) 

• Pada kolom Filters beri checklist hanya pada baris Key Levels 
(keterangan 2) : Breakouts dan Approaches 



• Klik button Save (keterangan 3) akan ditampilan Symbol dengan 
pattern Key Levels Result Type Approaches (anak panah warna 
abu-abu) dan Breakouts (anak panah warna merah dan hijau). 

• Key Levels Result pattern yang muncul ada 2, menuju arah ke 
atas/Resistance (BUY) serta arah ke bawah/Support(SELL). 

  
  
Performa statistik dari Chart Patterns, klik button 66% (keterangan 1 
gambar 7.54) memiliki ketepatan 66%, dapat dilihat pada  gambar 7.56. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.55 Pengaturan filters untuk Key Levels dan Approaches 
 
Detail dari statistik persentase keakuratan dari Pattern, Symbol, Direction, 
Interval, Quality, Initial Trend, Uniform, Pattern Direction, Clarity yang jika 
sekilas dilihat makin kecil jumlah bar / nilai suatu pattern (Quality, Initial 
Trend, Uniform) malah makin tinggi ketepatannya, jadi nilai suatu pattern 
ini tidak bisa dijadikan acuan. 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.56 Performance Statistics : Chart Pattern 
  
Performa statistik dari Key Levels Breakouts, klik button 71% (keterangan 
2 gambar 7.54) memiliki ketepatan 71%, lihat pada gambar 7.57. 
  

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.57 Performance Statistics : Key Levels 
 

Performa statistik dari Key Levels Approaches, klik button 78% (keterangan 
3 gambar 7.54), memiliki ketepatan 78%, lihat pada gambar 7.58. 
 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.58 Performance Statistics : Key Levels Approaches 
 
 

Berikut hasil statistik success rate dari Autochartist (GMT -5), untuk Waktu 
Indonesia Barat (WIB) harus ditambah 12 jam. 
 
Interval statistik success rate Chart Pattern : 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.59 Interval Hour of Day : Chart Patterns 
  
Terlihat waktu terbaik untuk trading dengan chart pattern adalah jam 
(dilihat warna hijau terbanyak pada gambar 7.59) 

• 23.00 GMT-5 atau 11.00 WIB (berakhirnya sesi Selandia Baru) 

• 00.00 GMT-5 atau 12.00 WIB (berakhirnya sesi Australia) 

• 00.02 GMT-5 atau 14.00 WIB (masuknya sesi Eropa atau 
Frankfurt) 

• 00.03 GMT-5 atau 15.00 WIB (masuknya sesi Eropa atau 
Frankfurt) 



• 00.04 GMT-5 atau 16.00 WIB (masuknya sesi Eropa serta London) 

• 00.08 GMT-5 atau 20.00 WIB (masuknya sesi US atau NewYork) 
 
Interval statistik success rate dari key levels breakouts : 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.60 Interval Hour of Day : Key Levels Breakouts 
 
Terlihat waktu terbaik untuk trading dengan Key Levels Breakouts adalah 
jam (dilihat warna hijau terbanyak pada gambar 7.60) 

• 20:00 GMT-5 atau 08:00 WIB (masuknya sesi Tokyo) 

• 21:00 GMT-5 atau 09:00 WIB (masuknya sesi Tokyo) 

• 00:00 GMT-5 atau 12:00 WIB (berakhirnya sesi Australia) 

• 00:02 GMT-5 atau 14:00 WIB (masuknya sesi Eropa atau 
Frankfurt) 

• 00:03 GMT-5 atau 15:00 WIB(masuknya sesi Eropa atau 
Frankfurt) 

• 00:04 GMT-5 atau 16:00 WIB (masuknya sesi Eropa serta London) 

• 00:09 GMT-5 atau 21:00 WIB (masuknya sesi US atau NewYork) 
Interval statistik success rate dari key levels approaches : 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.61 Interval Hour of Day : Key Levels Approaches 
 
Terlihat waktu terbaik untuk trading dengan Key Levels Approaches 
adalah jam (dilihat warna hijau terbanyak pada gambar 7.61) 

• 20:00 GMT-5 atau 08:00 WIB (masuknya sesi Tokyo) 

• 21:00 GMT-5 atau 09:00 WIB (masuknya sesi Tokyo) 

• 00:00 GMT-5 atau 12:00 WIB (berakhirnya sesi Australia) 



• 00:02 GMT-5 atau 14:00 WIB (masuknya sesi Eropa atau 
Frankfurt) 

• 00:03 GMT-5 atau 15:00 WIB (masuknya sesi Eropa atau 
Frankfurt) 

• 00:04 GMT-5 atau 16:00 WIB (masuknya sesi Eropa serta London) 

• 00:09 GMT-5 atau 21:00 WIB (masuknya sesi US atau NewYork) 
 

Jadi secara umum ada 4 waktu transaksi yang di anjurkan agar 
ketepatan prediksi Autochartist di atas 75% : 
a) Sesi Asia (Tokyo Open) jam 08.00 sampai 09.00 WIB 
   
b) Berakhirnya sesi Selandia Baru atau Australia jam 12.00 sampai 13.00 
WIB, disarankan hanya untuk menutup posisi transaksi yang dibuka pada 
sesi Tokyo.  
 
c) Sesi Eropa, (Frankfurt dan London Open) jam 14.00 sampai 16.00 WIB  
untuk bulan Oktober-April (winter) atau jam 15.00 sampai 17.00 WIB  
untuk bulan April-Oktober (summer) atau periode Daylight Saving Time 
(DST). 
 
d) Sesi Amerika, (New York Open) jam 19.00 sampai 21.00 WIB untuk bulan 
Oktober-April (winter), atau jam 20.00 sampai 22.00 WIB untuk bulan April-
Oktober (summer) atau periode Daylight Saving Time (DST). 
 
7.5 Autochartist Web Application 
 
Adalah versi alat analisa teknikal dari Autochartist yang menggunakan 
halaman web sebagai tampilan utamanya. Untuk cara menggunakannya, 
ikuti langkah berikut : 
 a) Tekan tombol Web Application (keterangan 1 pada gambar 7.62) 
 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.62  Langkah menggunakan Autochartist Web Application 
 
 

b) Buka web browser, isikan alamat : 
http://app.autochartist.com (keterangan 2 pada gambar 7.62) 

c) Isikan pin one-time yang muncul contoh 12345 (keterangan 3 pada 
gambar 7.62), kemudian masukkan pin pada halaman login, tekan tombol 
Submit, lihat gambar 7.63. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.63  Halaman login Autochartist Web Application 
 

  



d) Setelah itu tunggu kira-kira 1-2 menit, akan muncul tampilan progress 
bar di halaman web browser seperti gambar 7.64. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.64  Progress bar Autochartist Web Application 
 

e) Muncul kotak dialog pemilihan bahasa seperti yang ditunjukkan oleh 
gambar 7.65, pilih misalnya English, tekan tombol Next untuk melanjutkan. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.65  Kotak dialog pemilihan bahasa 
 

f) Muncul kotak dialog pemilihan Choose your timezone, pilih misalnya 
Asia/Jakarta, tekan tombol Next untuk melanjutkan. 
 
g) Muncul kotak dialog Receive Email Notification, isikan alamat email anda 
pada baris  Email Address , klik button Finish untuk melanjutkan. 
 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.66  Kotak dialog Choose your timezone 
  

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.67  Kotak dialog Receive Email Notification 
 
 

h) Kemudian akan muncul tampilan utama dari Autochartist yang berisi 
analisa berbagai macam Forecasting Symbol (FOREX, INDEX, ICE, CME, 
CBOT, COMEX, NYMEX) yang dapat dipilih dari Results Pane. Dengan 



menggunakan peralatan analisa teknikal dari Autochartist ini, anda tidak 
membutuhkan lagi prediksi sinyal Forex dari Provider, karena mulai hari ini 
anda sudah mampu memprediksi secara gratis pergerakan berbagai 
macam simbol Forex, Index, Futures, Interest Rates, Metal, Energy, 
Agriculture yang siap anda perdagangkan seperti para trader profesional. 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.68  Halaman awal web application 
 
i) Secara default akan tampil Tabulasi Trading Opportunities (keterangan 1 
gambar 7.68),  terdiri dari kolom Searches, kolom Filter Trading 
Opportunities, kolom Pattern Display dan Price Movement Pane, serta 
kolom Results Pane dari Active Trading Opportunities / Expired Trading 
Opportunities berisi beberapa kolom Judul (Column Heading).  
 
j) Tabulasi  Results Filter Trading Opportunities (keterangan 2 gambar 7.68), 
berfungsi untuk memfilter type kondisi analisa yaitu Completed, 
Breakouts, Emerging dan Approach. 
 
k) Tabulasi Active Trading Opportunities dari Results Pane (keterangan 3 
gambar 7.68) berfungsi menampilkan berbagai macam symbol pair yang 
sedang berkembang (Emerging) atau sudah terbentuk (Completed) ke arah 



naik atau turun, makin baru symbol yang muncul akan di beri tanda seru 
(!). 
 
l) Tabulasi Expired Trading Opportunities dari Results Pane (keterangan 4) 
yaitu symbol pair yang  yang sudah tidak bisa di tradingkan lagi, karena 
sudah melewati batas waktu forecasting yang telah ditetapkan, atau level 
forecasting sudah tercapai. 

 
 

Sumber : Autochartist (2016) 
Gambar 7.69  Pattern Display, Price Movement serta Result Pane 

 
m) Pattern Display (keterangan 1 gambar 7.69) dan Price Movement Pane 
(keterangan 2 gambar 7.69) dari Simbol yang di pilih pada Results Pane 
(keterangan 3 gambar 7.69) dalam contoh ini adalah pair AUDNZD dengan 
Time Frame 15 menit. 
 
n) Results Pane dari Active Trading Opportunities/Expired Trading 
Opportunities (keterangan 3 gambar 7.69) yang berisi daftar kolom judul 
(Column Heading) dari kolom Exchange (Jenis Forex atau Index), kolom 
Symbol (kode FOREX atau kode INDEX ), kolom Interval, kolom Pattern, 
kolom waktu identifikasi, kolom Quality, Type, Length (panjang urutan 
Candle), kolom Age (umur dari forecasting  dalam satuan candle dari saat 
di keluarkan). 
 



o) Berikut penjelasan detail kolom judul (Column Heading) dari Results 
Pane Active Trading Opportunities / Expired Trading Opportunities, di 
mana terdapat sederetan kolom (dari kolom 1 sampai 9) 
  
p) Pada kolom Exchange (keterangan 1 gambar 7.70) akan menampilkan 
jenis dari exchange yaitu FOREX atau INDEX, untuk merubah urutannya 
bisa di klik tulisan Exchange, tanda (!) berarti entri terbaru yang sedang di 
tambahkan pada daftar. 
  
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.70  Column Heading dari Results Pane 
 
q) Pada kolom Symbol (keterangan 2 gambar 7.70) menampilkan Pair Forex 
atau nama index atau komoditi, serta arah trend BUY atau SELL, yang di 
tandai segitiga warna hijau untuk BUY dan segitiga warna merah untuk 
SELL, serta abu-abu untuk trend yang belum jelas terbentuk (kemungkinan 
baru berupa koreksi harga), untuk merubah urutannya bisa di klik tulisan 
Symbol. 
 
r) Pada kolom Interval (keterangan 3 gambar 7.70) menampilkan Time 
Frame dari analisa pattern, yaitu 15, 30, 60, 240 dan 1440 menit, untuk 
merubah urutannya bisa di klik tulisan Interval. 

• Untuk Intraday Trading system, hanya akan digunakan Time Frame 
15 dan 30 menit. 

• Time Frame 60 dan 240 dipakai untuk Swing Trading System di 
mana posisi ditahan lebih dari 1 hari sampai seminggu. 

• Time Frame 1440 digunakan untuk  Position Trading System di 
mana posisi ditahan lebih dari 1 bulan. 

  
s) Pada kolom Pattern (keterangan 4 gambar 7.70) menampilkan hasil dari 
analisa pattern, yaitu Chart Patterns (Ascending Triangle, Channel Down, 
Channel Up, Descending Triangle, Double Bottom, Double Top, Falling 
Wedge, Flag, Head and Shoulders, Inverse Head, and Shoulders, Pennant, 
Rectangle, Rising Wedge, Triangle, Triple Bottom, Triple Top), Fibonacci 
Patterns (ABCD, ABC,  3 Point Extension, 3 Drive serta 3 Point 



Retracement), serta Key Levels Patterns (Support dan Resistance). Untuk 
merubah urutannya bisa di klik tulisan Pattern. Pattern yang sebaiknya 
dihindari adalah Pennant dan Triangle (banyak meleset) 
 
t) Pada kolom Identified (keterangan 5 gambar 7.70) menampilkan waktu 
saat dikeluarkan suatu analisa, untuk merubah urutannya bisa di klik 
tulisan Identified. 
 
u) Pada kolom Quality (keterangan 6 gambar 7.70) menampilkan tingkat 
kualitas suatu analisa, 1 bar biru bernilai 0.1, nilai minimumnya adalah 1 
bar biru yaitu = 0.1 dan maksimum adalah 10 bar biru yaitu = 1.0 . Bagus 
tidaknya suatu kualitas analisa tidak tergantung dari nilai banyaknya bar 
berwarna biru. Secara teori makin besar nilainya makin bagus, walaupun 
secara statistik berbeda fakta. Justru bar dengan nilai 0.7 ,0.8, 0.9 malah 
terkadang menghasilkan forecast yang meleset. Untuk merubah urutannya 
bisa di klik tulisan Quality . 
v) Pada kolom Type (keterangan 7 gambar 7.70) menampilkan status 
proses suatu analisa, emerged berarti masih berkembang, kemungkinan 
bisa di jadikan order eksekusi (melihat situasi yang memungkinkan) , 
Completed dan Breakout sudah bisa dijadikan eksekusi order Buy dan Sell. 
untuk merubah urutannya bisa di klik tulisan Type. 
 
w) Pada kolom Length (keterangan 8 gambar 7.70) menampilkan total 
jumlah candle yang diproses suatu analisa, untuk merubah urutannya bisa 
di klik tulisan Length. 
 
x) Pada kolom Age (keterangan 9 gambar 7.70) menampilkan total jumlah 
candle yang muncul setelah suatu analisa, Makin kecil jumlah candle (0),  
berarti makin bagus untuk masuk order entry Buy atau Sell, untuk merubah 
urutannya bisa di klik tulisan Age. 
 
Secara Garis besar ada 2 kategori cara sistem trading menggunakan 
Autochartist ini  yaitu breakout serta retracement . 
 
7.5.1 Breakout, order beli atau jual menunggu dieksekusi (ditunda), sampai 
harga bergerak  menembus level harga tertentu. 

• Level yang di tembus adalah garis batas atas yang disebut 
Resistance yaitu garis berwarna hijau serta garis batas bawah yang 
disebut Support yaitu garis berwarna biru, dari suatu kanal dengan 
pattern Ascending Triangle, Channel Down, Channel Up, 



Descending Triangle, Double Bottom, Double Top, Falling Wedge, 
Flag, Head and Shoulders, Inverse Head, and Shoulders, Pennant, 
Rectangle, Rising Wedge, Triangle, Triple Bottom, Triple Top. 

• Ketika level garis ini tertembus (keterangan 1 gambar 7.71) yaitu 
garis support, oleh Autochartist akan menyatakan sebuah pattern 
yang telah dianalisa, ke dalam kategori type Completed atau 
Breakout.  

• Jadi order beli atau jual baru bisa dieksekusi setelah terjadi 
breakout. Hal ini ditandai dengan baris Direction berisi segitiga 
warna hijau untuk beli dan segitiga warna merah untuk jual dari 
kolom Price Movement Pane.  

• Jadi sebelum level harga ini tertembus, akan dimasukkan sebagai 
kategori Emerging dan Aproaches. (Segitiga masih berwarna abu-
abu). 

  
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.71  Breakout pada pattern Ascending Triangle 
 

7.5.2 Retracement, order beli atau jual langsung dieksekusi ketika harga 
sedang bergerak menuju level harga tertentu, akibat pantulan dari batas 
atas (Resistance) atau bawah (Support) pada sebuah kanal.  



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.72  Retracement pada pattern Ascending Triangle 
 

• Level yang dituju biasanya berupa level garis Support atau 
Resistance yang membentuk garis kanal (batas atas atau bawah) 
dari tipe pattern Ascending Triangle, Channel Down, Channel Up, 
Descending Triangle, Double Bottom, Double Top, Falling Wedge, 
Flag, Head and Shoulders, Inverse Head, and Shoulders, Pennant, 
Rectangle, Rising Wedge, Triangle, Triple Bottom, Triple Top. 

• Autochartist akan menyatakan pattern yang telah dianalisa dalam 
kategori type Emerging dan Aproaches. Pada baris Direction berisi 
Segitiga berwarna abu-abu, untuk beli arah segitiga ke atas, untuk 
jual arah segitiga ke bawah, dari kolom Price Movement Pane .  

• Contoh di bawah harga bergerak menuju garis kanal di bagian atas 
atau garis Resistance yaitu garis berwarna hijau (keterangan 1 
gambar 7.72) yang sebelumnya terpantul (pullback/retracement) 
dari garis kanal batas bawah atau garis Support yaitu garis 
berwarna biru, dari pattern Ascending Triangle. Pola pantulan 
harga bisa dimulai dari  garis Support (garis kanal bawah) terpantul 
ke Resistance (garis kanal atas), atau sebaliknya dari Resistance 
terpantul menuju Support  

• Jika harga ini bergerak menembus  garis kanal di batas Resistance 
yaitu garis berwarna hijau atau Support yaitu garis berwarna biru, 
maka akan berubah status type nya menjadi Breakout atau 
Completed. 

  
Cara seting untuk strategi trading menggunakan breakout : 
  



a) Pada kolom Result Filter Trading Opportunities beri tanda centang 
(keterangan 1 gambar 7.73) pada opsi Chart Patterns, Fibonacci Patterns, 
Key Levels : Completed atau Breakouts. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.73  Strategi Intraday menggunakan breakout 
 

b) Pilih Tabulasi Active Trading Opportunities dari Results Pane 
c) Pilih kolom Symbol dari Results Pane (keterangan 2 gambar 7.73), 
segitiga warna hijau untuk beli dan segitiga warna merah untuk jual. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.74  Active Trading Opportunities dari Results Pane 
  
d) Pilih kolom Interval (keterangan 3 gambar 7.74) : 15 menit atau 30 menit 
e) Pilih kolom Quality (keterangan 4 gambar 7.74) dengan nilai 60% ke atas 
(6, 7, 8, 9 atau 10 kotak warna biru, secara teori makin tinggi nilainya makin 
besar kemungkinan benarnya). 
f) Pilih kolom Type (keterangan 5 gambar 7.74) : Completed atau Breakout  

 
 



Sumber : Autochartist (2016) 
Gambar 7.75  Price Movement Pane 

 
g) Take Profit dilihat pada  Kolom Price Movement Pane, contoh gambar 
7.75 : lihat baris Forecast Price. 
h) Stop Loss gunakan Volatility Analysis Time interval  Daily : 

• Untuk order BUY, Stop Loss ambil titik terendah (keterangan 2 
gambar 7.76) dari Price Range Forecast, Time interval  Daily 
(keterangan 3 gambar 7.76). 

• Untuk order SELL, Stop Loss ambil titik tertinggi (keterangan 1 
gambar 7.76) dari Price Range Forecast, Time interval Daily 
(keterangan 3 gambar 7.76). 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.76  Daily Price Range Forecast 
 

Contoh cara transaksi jual  
a) Pada kolom Filter Trading opportunities, beri checklist pada opsi Chart 
Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels hanya pada Completed, dan 
Breakouts (keterangan 1 gambar 7.77). Kemudian pilih Tabulasi Active 
Trading Opportunities dari Results Pane (keterangan 2 gambar 7.77).  



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.77  Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels dipilih hanya 
opsi Completed dan Breakouts 

 
b) Klik kolom Interval dari Results Pane (keterangan 1 gambar 7.78) untuk 
mengurutkan Time Frame 

• Sebagai contoh kita pilih Simbol GBPJPY (keterangan 2 gambar 
7.78), yang memiliki informasi untuk Time Frame 15 menit.  

• Trend mengarah ke bawah (segitiga warna merah),  

• Kolom Type : Completed,  

• Kolom Quality = 70% karena ada 7 bar warna biru (dikategorikan 
bagus walau kadang-kadang meleset juga),  

• Kolom Age : 3 candle (tidak penting selama belum expired) 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.78  Pemilihan simbol GBPJPY pada Result Pane  
 
 
c) Lihat analisa pada kolom Price Movement Pane pada gambar 7.79 

• Baris Direction : jual, segitiga warna merah (keterangan 1). 

• Baris Quality = 70%, ada 7 bar warna biru (keterangan 2).  

• Baris Forecast Price : 184.1500 (keterangan 3). 

• Jadi kita harus open posisi jual dengan Take profit : 184.1500 
(Forecast Price). 



 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.79  Pattern display dan price movement GBPJPY   
 
d) Untuk menentukan stop loss, pilih tombol Volatility Analysis 
(keterangan 4 gambar 7.79). 

• Lihat pada Time interval Daily (keterangan 2 gambar 7.80).  

• Untuk Stop Loss ambil titik tertinggi (keterangan 1 gambar 7.80) 
dari Price Range Forecast, Time interval Daily GBPJPY yaitu 
186.1558 
 

 
 

Sumber : Autochartist (2016) 
Gambar 7.80  Daily Price range Forecast GBPJPY   

 
Contoh Cara Transaksi Beli  
 
a) Klik kolom Interval dari Results Pane untuk mengurutkan Time Frame 



• Sebagai contoh kita pilih Symbol CADCHF, yang memiliki informasi 
untuk Time Frame 15 menit, ilustrasi gambar 7.81. 

• trend mengarah ke atas (segitiga warna hijau),  

• Kolom Type : Completed,  

• Kolom Quality = 70% karena ada 7 bar warna biru (dikategorikan 
bagus walau kadang-kadang meleset juga),  

• Kolom Age : 4 candle (tidak penting selama belum expired) 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.81  Pemilihan simbol CADCHF pada Result Pane  
 
b) Lihat analisa pada kolom Price Movement Pane, ilustrasi gambar 7.82. 

• Baris Direction : beli, segitiga warna hijau (keterangan 1).  

• Baris Quality = 70%, ada 7 bar warna biru (keterangan 2).  

• Baris Forecast Price : 0.7389 (keterangan 3). 

• Jadi kita harus open posisi beli dengan Take profit : 0.7389 
(Forecast Price)  

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.82  Pattern display dan price movement CADCHF   
 

c) Untuk menentukan Stop Loss 

• Tekan tombol Volatility Analysis. 

• Lihat pada Time interval Daily (gambar 7.83). Untuk Stop Loss 
ambil titik terendah dari Price Range Forecast, Time interval Daily 
CADCHF yaitu 0.7321. 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.83  Daily Price range Forecast CADCHF  
 
 

Cara Seting Strategi Trading Menggunakan Retracement : 
  
a) Pada kolom Result Filter Trading Opportunities beri centang pada opsi 
Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels : Emerging atau Approaches 
(keterangan 1 gambar 7.84) 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.84  Strategi trading menggunakan retracement 
 
b) Pilih Tabulasi Active Trading Opportunities dari Results Pane 
c) Pilih kolom Simbol dari Results Pane (keterangan 2 gambar 7.84), 
segitiga warna abu-abu mengarah ke atas untuk beli dan segitiga warna 
abu-abu mengarah ke bawah untuk jual. 
d) Pilih  kolom Interval dari Results Pane (keterangan 3 gambar 7.85) : 15 
menit atau 30 menit. 
e) Hindari pattern Pennant dan Triangle (banyak meleset) bukan Ascending 
Triangle. 



f) Pilih  kolom Type (keterangan 4 gambar 7.85) : Emerging atau 
Approaches. 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.85  Pemilihan interval dan type pada Result Pane  
 
g) Pilih kolom Quality dengan nilai 60% keatas (6, 7, 8, 9 atau 10 kotak 
warna biru, secara teori makin tinggi nilainya makin besar kemungkinan 
benarnya) 
h) Take Profit untuk beli dilihat pada kolom Pattern Display, pada gambar 
7.86. 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.86  Pattern display dan price movement untuk posisi beli   
 

i) Lihat pada Pattern Display, garis batas kanal atas (keterangan 1 gambar 
7.86)  karena pada kolom Price Movement Pane, baris  Forecast Price tidak 
ada N/A (keterangan 2 gambar 7.86) 
  
j) Take Profit untuk sell dilihat pada  Kolom Pattern Display pada gambar 
7.87.  
k) Lihat garis batas kanal bawah (keterangan 3 gambar 7.87) dari Pattern 
Display, karena pada kolom Price Movement Pane, baris Forecast Price 
tidak ada N/A (keterangan 2 gambar 7.87) 
  



l) Untuk batas Stop loss, tekan tombol Volatility Analysis, akan tampil Time 
Interval  Daily : 

• Untuk order beli, stop loss ambil titik terendah (keterangan 2 
gambar 7.88) dari Price Range Forecast, Time interval  Daily 
(keterangan 3 gambar 7.88). 

• Untuk order jual, stop loss ambil titik tertinggi (keterangan 1 
gambar 7.88) dari Price Range Forecast, Time interval Daily 
(keterangan 3 gambar 7.88). 

  

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.87  Pattern display dan price movement untuk posisi jual  
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.88  Daily Price range Forecast untuk penentuan stop loss  
 
Contoh Cara Transaksi Jual 



a) Pada kolom Result Filter Trading opportunities, beri centang pada opsi 
Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels : Emerging dan Aproaches 
(keterangan 1 gambar 7.89). Kemudian pilih Tabulasi Active Trading 
Opportunities dari Results Pane (keterangan 2 gambar 7.89) 
  
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.89  Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels dipilih hanya 
opsi Emerging dan Approaches 

 
2. Klik kolom Interval dari Results Pane (keterangan 1 gambar 7.90) untuk 
mengurutkan Time Frame 

• Sebagai contoh kita pilih simbol CHFJPY (keterangan 2 gambar 
7.90), yang memiliki informasi untuk Time Frame 30 menit,  

• Trend mengarah ke bawah (segitiga warna abu-abu),  

• Kolom Pattern : Channel Up, masih aman. Hindari pattern Pennant 
dan Triangle (banyak meleset) bukan Ascending Triangle.  

• Kolom Type : emerging,  

• Kolom Quality = 80%, karena ada 8 bar warna biru (secara teori 
dikategorikan bagus walau kadang-kadang meleset juga, hanya 
sugesti saja),  

• Kolom  Age : 2 candle (tidak penting selama belum expired) 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.90  Pemilihan simbol CHFJPY pada Result Pane  
 
c) Lihat analisa pada kolom Price Movement Pane 

• Baris Direction : jual, segitiga warna abu-abu ke arah bawah 
(keterangan 1 gambar 7.91).  

• Baris Quality = 80%, ada 8 bar warna biru (keterangan 2 gambar 
7.91),  



• Baris Initial trend = 1.0 (100%) ada 10 bar warna hijau  (nilainya 
sempurna, makin besar makin baik, padahal tidak bisa dijadikan 
acuan, sekali lagi sifatnya hanya sugesti),  

• Baris  Forecast Price : tidak ada N/A .  

• Jadi kita harus open posisi jual dengan Take profit : dilevel harga 
125.00  sampai 124.87 pada Pattern Display (keterangan 3 gambar 
7.91) 

  
d) Untuk menentukan Stop Loss, pilih tabulasi Volatility Analysis 
(keterangan 4 gambar 7.91), untuk order jual, Stop Loss ambil titik tertinggi 
yaitu 126.2346 dari Price Range Forecast, Time interval Daily pada ilustrasi 
gambar 7.92. 
  

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.91  Pattern display dan price movement CHFJPY  
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.92  Daily Price range Forecast CHFJPY  



Contoh Cara Transaksi Beli 
 
a) Pada kolom Result Filter Trading opportunities, beri checklist pada opsi 
Chart Patterns, Fibonacci Patterns, Key Levels : Emerging dan Aproaches. 
Kemudian pilih tabulasi Active Trading Opportunities dari Results Pane. 
  
b) Klik kolom Interval dari Results Pane untuk mengurutkan Time Frame 

• Sebagai contoh kita pilih simbol USDCHF, yang memiliki informasi 
untuk Time Frame 30 menit, seperti pada gambar 7.93. 

• Tren mengarah ke atas (segitiga warna abu-abu),  

• Kolom Pattern : Ascending Triangle, masih aman. Hindari pattern 
Pennant dan Triangle (banyak meleset) bukan Ascending Triangle,  

• Kolom Type : emerging,  

• Kolom Quality = 40% karena ada 4 bar warna biru (dikategorikan 
kurang bagus walau kadang-kadang tepat juga),  

• Kolom Age : 1 candle (tidak penting selama belum expired) 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.93  Pemilihan simbol USDCHF pada Result Pane  
 
c) Lihat analisa pada kolom Price Movement Pane pada gambar 7.94. 

• Baris Direction : BUY, segitiga warna abu-abu ke arah atas 
(keterangan 1 gambar 7.94),  

• Baris Quality = 40% ada 4 bar warna biru (keterangan 2 gambar 
7.94),  

• Baris Initial trend : 40% ada 4 bar warna hijau  (secara teori nilainya 
kecil, makin kecil kemungkinan benarnya, padahal belum bisa 
dijadikan acuan, nilai ini sifatnya subyektif  atau berupa sugesti),  

• Baris  Forecast Price : N/A atau tidak ada.  

• Jadi kita harus open posisi beli dengan Take profit : dilevel harga 
sekitar 0.95.. (keterangan 4 gambar 7.94) pada Pattern Display 
 



  
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.94  Pattern display dan price movement USDCHF  
 
d) Untuk menentukan Stop Loss order beli, pilih tabulasi Volatility Analysis 
(keterangan 3 gambar 7.94), Stop Loss ambil titik terendah yaitu 0.9467 
(keterangan 2 gambar 7.95) dari Price Range Forecast, Time interval Daily 
(keterangan 1 gambar 7.95). 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.95  Daily Price range Forecast CHFJPY  
 

7.6  Membuat dan mengedit Pencarian 
 

Persentase prediksi paling akurat (belum tentu di masa ke depan) 
adalah pattern Key Level Breakouts (71%) dan key Level Approaches (78%), 
lebih tinggi ketepatannya bila dibandingkan dengan persentase Chart 
Pattern (66%). 
Berikut cara seting Custom Searches agar pada Results Pane hanya 
menampilkan pattern Key Levels Breakouts dan Key Levels Approaches saja 
: 



 
a) Pilih button New search, keterangan 1, gambar 7.96.  
b) Pada opsi Search Type pilih FOREX (All Intraday) keterangan 2, gambar 
7.96.  
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.96  New Search 
  
c) Pilih opsi Advanced Search (keterangan 3 gambar 7.97), tampilkan detail 
opsi (keterangan 4 gambar 7.97). 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.97  New Home Pattern Search 
 

 
d) Pilih opsi Chart Patterns (keterangan 5 gambar 7.97), geser slider ke arah 
bawah (keterangan 6 gambar 7.97).   
e) Pilih opsi Patterns (keterangan 7 gambar 7.98), pilih opsi Deselect All 
(keterangan 8 gambar 7.98), geser slider kembali ke atas. 
f) Pada opsi  Advanced Search (keterangan 9 gambar 7.99), pilih opsi 
Fibonacci Patterns (keterangan 10 gambar 7.99) 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.98  New Home Pattern Search lanjutan 
 

g) Pilih opsi  Patterns (keterangan 11 gambar 7.100) hilangkan semua 
centang pada Fibonacci Patterns (keterangan 12 gambar 7.100) 
 
h) Klik button Create Search (keterangan 13 gambar 7.100) 
 

 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.99  New Home Pattern Search, Fibonacci Pattern 
 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.100  New Home Pattern Search, Create Search 
 
Tampilan Results Pane hasil custom setup dengan nama FOREX (All 
Intraday) (keterangan 1 gambar 101) : 

• Key Levels Results pattern yang muncul ada 2 tipe (keterangan 2 
gambar 101), menuju arah ke atas yaitu level resistance untuk beli 
serta arah ke bawah atau support untuk jual 

• Akan ditampilan simbol dengan pattern Key Levels Result Type 
Approach  dengan segitiga warna abu-abu dan Breakout dengan 
segitiga warna merah dan hijau (keterangan 3 gambar 101). 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 7.101 Hasil pengaturan dari custom search 
 
7.7  Soal Pertanyaan dan Latihan 

7.7.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apakah yang dimaksud dengan Autochartist? 

 b) Apa yang dimaksud dengan plugin Autochartist? 

c) Apa yang dimaksud dengan istilah chart pattern, fibonacci 

pattern serta key level pattern? 

d) Apa yang dimaksud dengan volatility analysis? 

e) Apa yang dimaksud dengan sistem trading breakout! 

f) Apa yang dimaksud dengan sistem trading retracement! 

g) Apa yang dimaksud dengan Autochartist Web Application? 

7.7.2  Daftar Latihan 

a) Unduh plugin Autochartist, kemudian pasang di terminal MT 4 

versi akun demo! 



b) Lakukan transaksi buy atau sell pada sembarang pasangan mata 

uang dengan volume 0.1 lot dengan akun demo, berikan analisa 

teknikal trading Autochartist berdasarkan pengamatan anda! 

c) Tutup transaksi buy atau sell beberapa jam atau beberapa hari 

kemudian, kemudian catat nilai balance, equity serta margin 

levelnya! 

 
Daftar Pustaka 
 
Alpari. 2016. Autochartist: Free Trading Signals, Online Technical Analysis 

of the Forex Market. 15 Mei 2016. http://alpari.com/en/ 
analytics/technical_analysis/autochartist/. 

 
Autochartist. 2016. Autochartist User Manual. 14 Mei 2016, 

http://www.autochartist.com/aclite_static_files/user-manual/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alpari.com/en/


BAB VIII 
Trading Central 

 
Trading Central adalah alat bantu analisa teknikal untuk meramal 

pergerakan harga equity (ekuitas), index (indeks), fixed income 
(pendapatan tetap), forex (valuta asing), serta produk komoditas 
(commodities). Metodologi yang digunakan melalui penelitian dan 
pengembangan selama bertahun-tahun. Analisa teknikal Trading Central 
berlaku untuk pasar keuangan serta komoditas berjangka di semua kondisi 
perdagangan dan time frame (dari intraday ke posisi jangka panjang). 

Analisa teknikal Trading Central didasarkan pada tiga hal yaitu : 

• Pendekatan chartist untuk menentukan pergerakan arah dan target 
harga. 

• Indikator matematis untuk konfirmasi analisa awal serta setingan 
waktu. Fasilitas Trading Central dibekali indikator tradisional seperti 
Moving Average, Bollinger Band, RSI serta algoritma proprietari 
matematika yang canggih untuk memindai pasar dan memicu 
peringatan serta sinyal beli atau jual. 

• Candlestick pattern untuk mengkonfirmasi tren pembalikan atau 
percepatan. 

 
Trading Central digunakan lebih dari 200 lembaga keuangan serta 

broker online, dengan lokasi kantor pusat di kota Paris, Perancis. Trading 
Central dioperasikan dengan dua cara yaitu menggunakan aplikasi berbasis 
web browser serta indikator yang ditampilkan pada chart MetaTrader 4. 
Tidak setiap broker mendukung penggunaan aplikasi berbasis web. Untuk 
menggunakannya di terminal, harus dilakukan instalasi plugin trading 
central untuk MetaTrader 4.  
 
8.1 Instalasi Plugin Trading Central 

 Plugin Trading Central dapat diperoleh dengan cara mengunduh 
melalui situs resminya. Biaya layanan penggunaannya gratis asalkan 
didukung oleh broker yang anda gunakan. Tidak semua broker mendukung 
fasilitas plugin trading central. Contoh broker yang mendukung plugin ini 
antara lain : ActivTrade, Alpari, Exness, FXCM, FxPro, Gain Capital Forex 
dot com, GoMarkets, GKFX, MasterForex, Forex4you, FXTM, RoboForex 
serta XTrade.  

 



Berikut cara langkah instalasi dari plugin Trading Central : 
a) Pastikan opsi  allow DLL imports anda aktifkan dengan cara : pilih menu 
Options (dengan menekan bersamaan tombol CTRL O), pilih tabulasi Expert 
Advisors, beri tanda centang  pada  : 

• Allow DLL imports (potentially dangerous, enable only for trusted 
applications) 

• Allow WebRequest for listed URL:  
kemudian pilih tombol OK. 

 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 8.1 Kotak dialog Options 
 
b) Unduh plugin trading central dari alamat situs resminya : 
https://private.tradingcentral.com/newsletter/tc_mt4_indicator/downloa

d_mt4.html 
Kemudian pilih tombol Download MT4 plugin. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.2 Situs resmi untuk mengunduh plugin MT4 



 
c) Setelah selesai, klik 2 kali hasil unduhan dari plugin MT4. Akan muncul 
dialog bahasa instalasi, pilih bahasa instalasi yaitu English (United States). 
 
d) Muncul kotak dialog Welcome to the InstallShield Wizard for Trading 
Central Indicator for Metatrader, tekan tombol Next untuk melanjutkan 
proses instalasi. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.3 Kotak dialog pemilihan bahasa instalasi 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.4 Kotak dialog Welcome to the InstallShield Wizard 
 

e) Muncul kotak dialog License Agreement. Pilih opsi  I accept the terms in 
the license agreement, kemudian  tekan tombol Next untuk melanjutkan 
proses instalasi. 
 



 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.5 Kotak dialog License Agreement 
 

f) Pada kotak dialog  please, specify a broker, pilih broker yang digunakan, 
sebagai contoh MetaTrader 4 at Forex.com, kemudian  tekan tombol Next 
untuk melanjutkan proses instalasi. 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.6 Kotak dialog pemilihan broker 
 

g) Dilanjutkan dengan kotak dialog Destination Folder, opsi ini bisa 
digunakan jika broker yang anda gunakan tidak ditampilkan pada daftar 
dialog pemilihan broker, pilih tombol change untuk mencari secara manual 
letak folder instalasi broker. 
 



 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.7 Kotak dialog destination folder 
 
 
 

h) Sebagai contoh kita arahkan letak instalasinya di C:\Program Files\Alpari 
Limited MT4\, kemudian  tekan tombol OK, kemudian  tekan tombol Next 
untuk melanjutkan proses instalasi. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.8 Kotak dialog change current destination folder 
 

i) Muncul kotak dialog Ready to Install the Program. Pilih opsi  Anyone  who 
uses this computer (all users), kemudian  tekan tombol Next untuk 
melanjutkan proses instalasi. 



 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.9 Kotak dialog Ready to Install the Program 
 
j) Muncul kotak dialog InstallShield Wizard Completed. Kemudian  tekan 
tombol Finish untuk menyelesaikan proses instalasi. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.10 Kotak dialog InstallShield Wizard Completed 
 
8.2 Analisa Teknikal Plugin Trading Central 
  

Analisa teknikal trading central digunakan dengan dua jenis rentang 
waktu yaitu intraday atau harian serta posisi jangka panjang. Setelah plugin 



Trading Central terpasang pada MT4, indikator ini sudah dapat digunakan. 
Berikut langkah menambahkan indikator trading central pada chart MT4. 

a) Buka sembarang chart degan time frame 1 menit sampai 1 jam untuk 
posisi harian (intraday) serta 4 jam atau 1 hari untuk posisi jangka panjang 
(long term). 
b) Buka jendela  Navigator, pilih Indicators, pilih TC.TechnicalAnalysis, klik 
kanan, pilih attach to a charts 
c) Pada kotak dialog Custom Indicator, pilih tabulasi Common, beri tanda 
centang pada opsi  

• Allow DLL imports 

• Alllow external experts imports 
tekan tombol OK. 
d) Akan muncul tampilan hasil analisa indikator Trading Central pada chart 
di terminal MT4 yang terdiri dari 3 bagian : 

• Trading Central Preference 

• Trading Central Levels 

• Trading Central Story 
 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.11 Langkah menambahkan indikator TC.TechnicalAnalysis  
 



 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.12 Kotak dialog Custom Indicator pada opsi Common 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.13 Hasil analisa indikator Trading Central di chart MT4 
 

8.2.1 Preference Scenario, berfungsi menghasilkan prediksi pergerakan 
harga ke depan dengan 2 kemungkinan yaitu : 

• Rise, yang mewakili perkiraan harga akan bergerak naik dengan 
tulisan berwarna hijau. Posisi yang dianjurkan adalah beli. 

• Decline, yang mewakili perkiraan harga akan bergerak turun dengan 
tulisan berwarna merah. Posisi yang dianjurkan adalah jual. 

Hasil ramalan ini bisa berbeda hasil untuk sistem intraday dan longterm, 
misalnya intraday memberikan hasil Rise sedangkan long term 
menghasilkan Decline. 

 



8.2.2 Pivot Levels, berfungsi mengidentifikasi level pivot, support serta 
resistance. Terdapat beberapa garis yang ditampilkan : 

• R3 mewakili garis Resistance 3, dijadikan sebagai titik open posisi jual 
karena harga bergerak sudah terlalu tinggi. 

• R2 mewakili garis Resistance 2, dijadikan sebagai titik target take 
profit yang kedua dari open posisi beli. 

• R1 mewakili garis Resistance 1, dijadikan sebagai titik target take 
profit yang pertama dari open posisi beli. Garis R1 belum tentu ada, 
biasanya tidak ditampilkan jika tren mengarah turun (decline). 

• Pivot, merupakan perbatasan antara daerah support dan resistance, 
jika terletak di bawah garis pivot harga cenderung bergerak turun, 
jika di atas garis pivot harga cenderung bergerak naik. Garis pivot 
biasanya dijadikan titik awal untuk melakukan open posisi beli atau 
jual. 

• S1 mewakili garis Support 1, dijadikan sebagai titik target take profit 
yang pertama dari open posisi jual. Garis S1 belum tentu ada, 
biasanya tidak ditampilkan jika tren mengarah naik (rise). 

• S2 mewakili garis Support 2, dijadikan sebagai titik target take profit 
yang kedua dari open posisi jual. 

• S3 mewakili garis Support 3, dijadikan sebagai titik open posisi beli 
karena harga bergerak sudah terlalu rendah. 

 

8.2.3 Technical Strategy berfungsi memberikan analisa detil arah tren, 
harga pivot, posisi yang dianjurkan, target take profit serta keterangan 
tambahan dari indikator teknikal pendukung seperti MACD, RSI dan 
Moving Average untuk meyakinkan hasil analisa. Istilah yang sering 
digunakan dalam trading central story antara lain : 

• Bullish mewakili harga naik 

• Bearish mewakili harga turun 

• Long position mewakili posisi beli 

• Short postion mewakili posisi jual 

• Our preference mewakili pilihan utama 

• Alternative scenario mewakili pilihan yang kedua 

• Intraday mewakili analisa yang dikeluarkan ditujukan untuk posisi 
harian  di mana posisi jual dan beli dibuka dan ditutup tidak lebih 
dari 1 hari. Seting timeframe yang digunakan pada MT4 adalah M1, 
M5, M15, M30 serta H1. Sedangkan H4, D1, W1 serta MN digunakan 
untuk posisi jangka menengah (mid term) serta panjang (long term) 



di mana posisi jual dan beli dibuka dan ditutup memiliki periode 
beberapa minggu sampai beberapa bulan.  

• MT, middle term,  jangka menengah. 
 

8.2.4  Analisa Intraday 

 Untuk menggunakan Trading Central sebagai alat bantu analisa 
teknikal harian, maka time frame dari MT4  harus diatur dengan periode 
M1, M5, M15, M30 serta H1. Sebagai contoh analisa teknikal yang pertama 
kita gunakan pasangan mata uang EURUSD dengan timeframe H1, seperti 
pada gambar 8.14. Hasil analisa teknikal Trading Central dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 

• Trading central preference decline, di mana pergerakan harganya 
turun. 

• Our preference short position below 1.1255 with targets @ 1.1175 & 
1.1140, artinya posisi yang diambil lebih diutamakan jual karena 
harga pada saat ini terletak di bawah garis pivot dengan harga 
1.1255 dengan target take profit 1.1175 (garis S1) atau 1.1140 (garis 
S2). 

• Alternative scenario : above 1.1255 look for further upside with 
1.1290 & 1.1325 as targets, jika ternyata harga tidak jadi bergerak 
ke bawah tetapi malah ke atas yaitu di atas garis pivot dengan harga 
1.1255, maka diambil posisi beli dengan target take profit 1.1290 
(garis R2) atau 1.1325 (garis R3). 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.14 Analisa indikator Trading Central pada EURUSD, H1 



Contoh analisa teknikal yang kedua adalah pasangan mata uang USDCAD 
dengan time frame H1 seperti pada gambar 8.15. Dari hasil analisa teknikal 
indikator Trading cental dapat di ambil kesimpulan : 

• Trading central preference rise, di mana pergerakan harganya naik. 

• Our preference long position above 1.3095 with targets @ 1.3175 & 
1.3220, artinya posisi yang diambil lebih diutamakan beli karena 
harga pada saat ini terletak di atas garis pivot dengan harga 1.3095 
dengan target take profit 1.3175 (garis R1) atau 1.3220 (garis R2). 

• Alternative scenario : below 1.3095 look for further downside with 
1.3040 & 1.2995 as targets, jika ternyata harga tidak jadi bergerak 
ke atas tetapi malah ke bawah yaitu di bawah garis pivot dengan 
harga 1.3095, maka diambil posisi jual dengan target take profit 
1.3040 (garis S2) atau 1.2995 (garis S3). 

• RSI lacks downward momentum, indikator RSI kekurangan 
momentum untuk bergerak ke bawah. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.15 Analisa indikator Trading Central pada USDCAD, H1 

 

8.2.5 Analisa mid term dan Long term 

Untuk analisa posisi jangka menengah atau panjang, maka time frame dari 
MT4  harus diatur dengan periode H4 atau D1. Sebagai contoh analisa 
middle term atau long term yang pertama kita pilih mata uang GBPUSD 
dengan time frame yang diatur pada H4, seperti pada gambar 8.16. Dari 



chart tersebut hasil analisa teknikal Trading Central dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 

• Trading central preference rise, di mana harga diprediksi  naik. 

• Our preference long position above 1.4265 with targets @ 1.4700 & 
1.4950, artinya posisi yang diambil lebih diutamakan beli karena 
harga pada saat ini terletak di atas garis pivot dengan harga 1.4625 
dengan target take profit 1.4700 (garis R1) atau 1.4950 (garis R2). 

• Alternative scenario : below 1.4265 look for further downside with 
1.4020 & 1.3830 as targets, jika ternyata harga tidak jadi bergerak 
ke atas tetapi malah ke bawah yaitu di bawah garis pivot dengan 
harga 1.4625, maka diambil posisi jual dengan target take profit 
1.4020 (garis S2) atau 1.3830 (garis S3). 

• RSI lacks downward momentum, indikator RSI kekurangan 
momentum untuk bergerak ke bawah. 

 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.16 Analisa indikator Trading Central pada GBPUSD, H4 
 
Sebagai contoh analisa middle term atau long term yang kedua digunakan 
pasangan mata uang EURUSD yang ditampilkan dengan periode time frame 
H4, mengacu pada gambar 8.17. Dari hasil analisa indikator teknikal trading 
central diperoleh data : 



• Trading central preference decline, di mana pergerakan harganya 
turun. 

• Our preference short position below 1.1720 with targets @ 1.1050 & 
1.0820, artinya posisi yang diambil lebih diutamakan jual karena 
harga pada saat ini terletak di bawah garis pivot dengan harga 
1.1720 dengan target take profit 1.1050 (garis S1) atau 1.0820 (garis 
S2). 

• Alternative scenario : above 1.1720 look for further upside with 
1.1870 & 1.204 as targets, jika ternyata harga tidak jadi bergerak ke 
bawah tetapi malah ke atas yaitu di atas garis pivot dengan harga 
1.1720, maka diambil posisi beli dengan target take profit 1.1870 
(garis R2) atau 1. 2040 (garis R3). 

• Comment : the RSI is bearish and calls for further decline. Indikator 
RSI mengarah ke bawah serta melanjutkan penurunan lebih jauh. 

• The pair stands below the strong MT resistance at 1.1720 and has 
broken below lower boundary of rising wedge. Harga pasangan mata 
uang berada di bawah resistansi jangka menengah yang kuat serta 
menembus batas bawah sebuah rising wedge. 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.17 Analisa indikator Trading Central pada EURUSD, H4 
 



 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.18 Sebuah rising wedge pada chart EURUSD, H4 
 

8.3 Analisa Teknikal Web Portal Trading Central 
Merupakan versi analisa teknikal dari Trading Central di mana dalam 

penggunaannya diakses melalui halaman web. Tidak semua broker 
menyediakan akses web portal dari trading central. Contoh yang 
mendukung versi web portal serta plugin adalah Alpari, Forex4you, 
GoMarkets serta XTrade. Ada yang mendukung versi plugin tetapi tidak 
mendukung versi web portal, contohnya Gain Capital Forex dot com, 
FXCM serta MasterForex. Berikut langkah mengakses web portal dari 
trading central : 

 
a) Pasang plugin Anonymox untuk membuka blokir situs forex dari luar 
Indonesia. 
b) login menggunakan alamat webportal sesuai broker yang digunakan.  

• Contoh untuk broker Forex4you, masuk ke trader room dengan 
alamat: 

https://account.forex4you.com/en/login/ 
            Kemudian pilih TradingCentral Analyses 

• Contoh untuk broker Alpari : 
https://alpari.com/en/analytics/technical_analysis/trading_central/ 

Dari halaman broker Alpari, geser halaman web sampai pada bagian 
Trading Central kemudian tekan tombol Log In. 



 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.19 Login web portal Trading Central broker Alpari 
 

c) Isikan username berupa email dan password, kemudian tekan tombol 
Enter.  

d) Akan ditampilkan web portal atau Research Platform dari trading central 
yang terdiri dari 3 bagian yaitu : 

• Technical Analysis  

• Alert 

• Candlesticks 
e) Research platform trading central secara umum dapat digunakan untuk 
analisa teknikal dari Indices, Sectors, Stocks, Forex, Bonds serta 
Commodites.  



 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.20 Research Platform Trading Central  
 
g) Atur lebih lanjut waktu lokal serta agar research platform trading central 
langsung menampilkan forex pada halaman awal : 

• Pilih opsi Customize my access. 

• Pada opsi Change your time zone pilih UTC+07.00 Bangkaok, Hanoi, 
Jakarta. 

• Pada opsi Choose your start page pilih Forex. 

• Kemudian tekan tombol update. 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.21 Seting Research Platform Trading Central  
 
8.3.1 Technical Analysis, berisi analisa tren harga untuk short term 
(transaksi dengan periode harian), mid term (transaksi dengan periode 
mingguan dan bulanan), garis level pivot, support dan resistance, posisi 



yang dianjurkan untuk jual atau beli beserta take profit. Berikut kolom judul 
dari Technical Analysis : 
a) Ticker, berisi daftar kode perusahaan atau simbol pasangan mata uang 
b) Time, menampilkan waktu dikeluarkannya suatu analisa teknikal. 
c) Title, menampilkan simbol beserta judul singkat hasil analisa teknikal. 
d) Daily, menampilkan pergerakan tren harga  harian. 
e) Weekly, menampilkan pergerakan tren harga  mingguan. 
f) Chg, menampilkan perubahan kenaikan atau penurunan harga relatif 
terhadap jangka pendek dengan tingkatan -2 sampai +2, atau jangka 
menengah dengan tingkatan -1 sampai +1. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.22 Kolom judul Technical analysis Trading Central  
 
Tren pergerakan harga pada kolom Daily dan Weekly ditampilkan dengan 
berbagai  tanda panah antara lain : 

• Miring ke kanan atas berwarna hijau : limited bullish, tren naik 
terbatas 

• Tegak ke atas berwarna hijau : bullish, tren naik  

• Arah horizontal berwarna hitam : sideway atau konsolidasi, tidak 
naik ataupun turun. 

• Miring ke kanan bawah berwarna merah : limited bearish, tren 
turun terbatas. 

• Tegak ke bawah berwarna merah : bearish, tren turun.  
 
8.3.2 Cara menggunakan Technical Analysis 
Secara umum laporan penuh dari Technical Analysis terdiri dari 2 bagian 
yaitu  
a) Technical strategy terdiri dari : 

• Arah tren harian (short term) serta mingguan (mid term). 

• Our preference yang berisi open posisi yang dianjurkan, long artinya 
beli sedangkan short artinya jual. 



• Alternative Scenario yang berisi kemungkinan open posisi ke dua 
yang dianjurkan  jika open posisi yang pertama meleset. 

• Comment berisi penjelasan detil tentang analisa pergerakan harga 
menggunakan indikator seperti RSI, MACD, Moving Average untuk 
mendukung open posisi. 

• Support and resistance berfungsi menampilkan level harga support, 
resistance serta pivot point. 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.23 Bagian Technical strategy 
 
b) Technical chart, menampilkan preference scenario, garis pivot, level 
support, level resistance, key trading channels, indikator moving average, 
bollinger band, MACD serta RSI. 



 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.24 Technical chart  
 
8.3.3 Analisa Transaksi Menggunakan Technical Analysis 
 
Contoh analisa pertama, dipilih pasangan mata uang GBP/JPY. Mengacu 
pada gambar 8.25, terlihat bahwa tren pada chart harian limited bearish 
(turun terbatas), sedangkan tren pada chart mingguan limited bullish (naik 
terbatas).  

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.25 Technical strategy GBP/JPY Intraday 
 
Dari hasil pembacaan technical strategy pada gambar 8.25 dapat 
disimpulkan : 

• Posisi yang disarankan untuk diambil adalah beli dengan target take 
profit 161.05 (garis level R1) atau 161.65 (garis level R2) dikarenakan 



harga saat ini berada di atas garis pivot 159.70. Lihat pada gambar 
8.26. 

• Jika harga bergerak di bawah garis pivot 159.70, posisi yang di ambil 
adalah jual dengan target take profit 158.05 (garis level S2) atau 
157.45 (garis level S3). Lihat pada gambar 8.26. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.26 Technical chart GBP/JPY 30 menit 
Contoh analisa kedua, dipilih pasangan mata uang AUD/USD. Mengacu 
pada gambar 8.27, terlihat bahwa tren pada chart harian bearish (turun), 
sedangkan tren pada chart mingguan limited bearish (turun terbatas).  

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.27 Technical strategy AUD/USD Intraday 
 
Dari hasil pembacaan technical strategy pada gambar 8.27 dapat 
disimpulkan : 



• Posisi yang disarankan untuk diambil adalah jual dengan target take 
profit 0.7230 (garis level S1) atau 0.7105 (garis level S2) dikarenakan 
harga saat ini berada di bawah garis pivot 0.7230. Lihat pada gambar 
8.28. 

• Jika harga bergerak di atas garis pivot 0.7230, posisi yang di ambil 
adalah beli dengan target take profit 0.7255 (garis level R2) atau 
0.7275 (garis level R3). Lihat pada gambar 8.28. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.28 Technical chart AUD/USD 30 menit 
 

8.3.4 Alerts 
 
Untuk transaksi perdagangan dengan periode harian (short term), Trading 
Central memberikan peringatan sinyal bullish dan bearish pada kelas aset 
utama yaitu: Ekuitas Amerika dan Eropa, indeks, forex serta produk 
pendapatan tetap. Fasilitas research system juga tersedia pada bagian ini. 
Indikator umum meliputi : 
 

• MM20 : harga terakhir memotong atau  melampaui moving 
average dengan periode 20 hari (MA20). 

• MM50 : harga terakhir memotong atau  melampaui moving 
average dengan periode 50 hari (MA50). 

• MM20_MM50 : moving average dengan periode 20 hari 
memotong atau  melampaui moving average periode 50 hari. 



• MACD_SL : MACD (12-26) memotong atau melampaui moving 
average periode 9 hari. 

• MACD_0 : the MACD (12-26) memotong garis 0. 

• BOLLINGER : harga terakhir memotong melampaui bagian atas 
(panah hijau) atau bawah (panah merah) dari Bollinger Band 
(periode 20, dengan standar deviasi 2). 

• RSI70 : Memotong garis (hijau) atau melampaui (merah) pada level 
70 dari RSI, untuk mendeteksi sinyal overbought. 

• RSI30 : Memotong garis (hijau) atau melampaui (merah) pada level 
30 dari RSI, untuk mendeteksi sinyal oversold. 

• VOLUME : ketika volume meningkat dengan tajam (warna hijau). 

• Period : Skala waktu untuk analisa. 
 
Cara menggunakan Alerts : 
a) Pada bagian alerts, pilih pasangan mata uang pada kolom ticker. Sebagai 
contoh kita pilih JPY dengan title USD/JPY, sesuai penjelasan gambar 8.29. 
Dari gambar ditunjukkan bahwa harga dalam keadaan bullish (naik) 
ditandai dengan MA50 serta MACD_0 berwarna hijau. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.29  Alerts pada Research System Trading Central 
 
b) Kemudian akan muncul halaman baru berisi Technical Analysis, seperti 
pada gambar 8.30. Dari penjelasan strategi teknikal dapat diambil 
kesimpulan : 

• Tren harian turun terbatas (limited bearish) serta tren mingguan 
turun terbatas (limited bearish). 

• Posisi transaksi yang disarankan adalah beli karena harga saat ini 
berada di atas garis pivot 109.45, dengan target take profit 110.25 
(level R1) serta 110.60 (level R2), seperti yang dijelaskan pada 
gambar 8.31. 

• Jika ternyata harga malah bergerak di bawah garis pivot 109.45, 
maka posisi yang diambil adalah jual dengan target dengan target 
take profit 109.10 (level S2) serta 108.85 (level S3). 



• Indikator RSI bergerak naik dan menunjukkan perkembangan lebih 
lanjut. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.30 Technical strategy USD/JPY  
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.31 Technical chart pada USD/JPY 30  menit 
 
8.3.5 Candlesticks 
 
Trading Central melakukan pemindaian bentuk umum pola candlestick. 
Pola dari candlestick dapat membantu anda untuk mengidentifikasi 
percepatan serta pembalikan tren. Pola candlestick yang digunakan yaitu : 

• Doji,  tanda pembalikan ke arah bullish (naik) atau bearish (turun). 



• Hammer, pembalikan ke arah bullish (naik) 

• Hanging Man, pembalikan ke arah bearish (turun) 

• Inverted Hammer, pembalikan ke arah bullish (naik) 

• Shooting star, pembalikan ke arah bearish(turun) 

• Morning Star, pembalikan ke arah bullish (naik) 

• Evening Star, pembalikan ke arah bearish (turun) 

• Bullish Engulfing, pembalikan ke arah bullish (naik) 

• Bearish Engulfing, pembalikan ke arah bearish(turun) 

• Dark Cloud Cover, pembalikan ke arah bearish(turun) 

• Piercing Line, pembalikan ke arah bullish (naik) 

• Bullish Harami, pembalikan ke arah bullish (naik) 

• Bearish Harami, pembalikan ke arah bearish(turun) 
 
Cara menggunakan Candlestick : 
 
a) Pada bagian Candlestick, pilih pasangan mata uang pada kolom ticker. 
Sebagai contoh kita pilih EURAUD dengan title EUR/AUD, sesuai 
penjelasan gambar 8.32. Dari gambar ditunjukkan bahwa harga dalam 
keadaan bearish (turun) ditandai dengan pola Shooting star serta anak 
panah berwarna merah. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.32  Candlestick pada Research System Trading Central 
 
b) Kemudian akan muncul halaman baru berisi Technical Analysis, seperti 
pada gambar 8.33. Dari penjelasan strategi teknikal dapat diambil 
kesimpulan : 

• Tren harian naik terbatas (limited bullish) serta tren mingguan naik 
terbatas (limited bullish). 

• Posisi transaksi yang disarankan adalah beli karena harga saat ini 
berada di atas garis pivot 1.5455, dengan target take profit 1.5600 
(level R1) serta 1.5700 (level R2), seperti yang terlihat pada gambar 
8.34. 



• Jika ternyata harga malah bergerak di bawah garis pivot 1.5455, 
maka posisi yang diambil adalah jual dengan target dengan target 
take profit 1.5410 (level S2) serta 1.5335 (level S3). 

• Indikator RSI menunjukkan momentum kenaikan. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.33 Technical strategy EUR/AUD  
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 8.34 Technical chart pada EUR/AUD 30  menit 
 
 
 
 



8.4 Soal Pertanyaan dan Latihan 

8.4.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apakah yang dimaksud dengan Trading Central? 

 b) Apa yang dimaksud dengan plugin Trading Central? 

c) Apa yang dimaksud dengan istilah bullish, bearish, long serta 

short? 

d) Apa yang dimaksud dengan technical strategy serta technical 

chart pada Trading Central? 

e) Sebutkan  3 contoh candlestick pattern! 

8.4.2  Daftar Latihan 

a) Unduh plugin Trading Central, kemudian pasang di terminal MT 

4 versi akun demo! 

b) Lakukan transaksi buy atau sell pada sembarang pasangan mata 

uang dengan volume 0.1 lot dengan akun demo, berikan analisa 

teknikal trading Central berdasarkan pengamatan anda! 

c) Tutup transaksi buy atau sell beberapa jam atau beberapa hari 

kemudian, kemudian catat nilai balance, equity serta margin 

levelnya! 
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BAB IX 
Manajemen Keuangan dan Psikologi 

 
Sebagaimana pentingnya memahami pergerakan pasar serta 

mengetahui penyebab pergerakan harga pasar, salah satu bagian 
terpenting dari perdagangan adalah memahami serta menerapkan 
manajemen resiko dengan benar. Banyak pelaku pasar beranggapan 
bahwa kerugian transaksi perdagangan disebabkan oleh kelemahan dari 
indikator atau kurangnya pemahaman mereka tentang analisa faktor 
fundamental. Mereka tidak menyadari bahwa manajemen resiko keuangan 
merupakan hal yang paling mendasar dalam melakukan transaksi 
perdagangan. Manajemen keuangan ini adalah faktor paling penting 
sebagai penentu utama kesuksesan seorang trader forex. 

Untuk memahami mengapa banyak trader gagal, kita amati sebuah 
percobaan yang dilakukan oleh Ralph Vince, seorang tokoh investasi 
keuangan. Ralph Vince mengadakan sebuah percobaan yang terkenal 
dengan nama eksperimen Ralph Vince, ia mengambil sebanyak 40 orang 
kandidat doktoral PhD, menyuruh mereka untuk melakukan transaksi 
menggunakan akun demo. Para kandidat ini sengaja dipilih tanpa latar 
belakang keahlian statistik serta perdagangan berjangka. Dalam percobaan 
tersebut masing-masing diberikan modal sebesar 1000 dolar Amerika, 
dengan aturan melakukan transaksi sebanyak 100 kali dengan prosentase 
kemenangan 60%. Aturannya sederhana, jika mereka mendapatkan 
keuntungan, mereka juga akan mendapatkan uang sebesar yang 
dimenangkan dalam simulasi. Setelah keseluruhan dari 40 mahasiswa 
kandidat doktoral Ph.D menyelesaikan 100 kali transaksi, hasilnya hanya 2 
dari 40 mahasiswa yang menghasilkan keuntungan, 38 mahasiswa lainnya 
mengalami kerugian. Padahal nilai prosentase keuntungannya 60 %, 
artinya dari sistem yang digunakan, dapat dijelaskan secara umum bahwa 
dengan 10 kali transaksi 6 kali di antaranya untung. Jadi bagaimana mereka 
dapat merugi? Mengapa hanya 2 mahasiswa yang menghasilkan 
keuntungan? Kelihatannya tidak masuk akal. 

Dari sini jelas terlihat bahwa kegagalan disebabkan oleh trader 
bukan dari sistemnya. Percobaan di atas menunjukkan bahwa dengan 
memakai sistem yang menguntungkan sekalipun, banyak dari trader 
mengalami kerugian dalam transaksi perdagangan. Hal ini menjelaskan 
secara umum bahwa banyak orang mengalami kegagalan untuk 
menghasilkan keuntungan secara konsisten.  



Bayangkan jika anda salah seorang dari 40 kandidat doktoral tadi. 
Saat pertama anda bertransaksi, anda mendapat keuntungan 50 dolar 
Amerika, tentu saja anda akan merasa senang karena modal jadi 
bertambah. Pada transaksi yang kedua anda rugi 50 dolar, anda masih 
merasa biasa saja karena masih impas. Pada transaksi yang ketiga anda 
merugi lagi 50 dolar, begitu juga pada transaksi yang keempat anda juga 
merugi 50 dolar. Akibatnya anda total merugi 100 dolar. Untuk 
mengembalikan kerugian, anda kemudian melipat volume transaksi 
menjadi 2 kali lipat sehingga jika transaksi untung akan menghasilkan 100 
dolar. Tetapi pada transaksi kelima anda justru kembali merugi 100 dolar. 
Jadi total kerugian anda sudah  200 dolar. Untuk mengembalikan kerugian, 
anda melipat lagi volume transaksi sebesar 4 kali lipat dari yang pertama 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan 200 dolar. Ternyata dalam 
transaksi berikutnya masih rugi 200 dolar dengan total jumlah kerugian 400 
dolar. Apa yang membuat anda selalu rugi? Tentu saja faktor psikologi di 
mana anda merasa marah dan tidak sabar, ingin secepatnya 
mengembalikan kerugian yang dialami, inilah yang disebut serakah dan 
tidak sabar, yang menjadi sifat dasar manusia. 
 
9.1 Money Management 
 

Apakah yang dimaksud dengan money management (manajemen 
keuangan)? Adalah sekumpulan cara yang terintegrasi dengan sistem 
trading yang berguna untuk mengontrol modal dalam kegiatan 
perdagangan dengan tujuan utama untuk meminimalisir kerugian serta 
memaksimalkan keuntungan. Kunci dari money mananagement adalah 
pemahaman cara mengatur jumlah maksimum modal yang akan 
ditransaksikan sehingga apabila terjadi kerugian, tidak akan berpengaruh 
pada transaksi yang dilakukan di waktu mendatang.  Berikut tindakan dari 
manajemen keuangan : 
a) Membatasi resiko kerugian, dilakukan dengan cara : 

• Cut Loss 
Adalah tindakan melikuidasi paksa atau menutup transaksi secara 
manual akibat transaksi yang dilakukan mengalami kerugian. 
Tindakan ini diambil untuk mencegah kerugian agar tidak bertambah 
besar. 

• Hedging 
Adalah mengambil transaksi yang berlawanan posisi transaksi saat 
ini yang berlawanan dari transaksi yang pertama. Contoh, pada 
transaksi awal kita melakukan posisi beli pada pasangan mata uang 



GBPAUD, setelah beberapa lama harga bergerak turun sehingga 
transaksi mengalami kerugian. Oleh karena itu kita mengambil 
tindakan mengambil transaksi yang kedua yaitu jual tanpa menutup 
transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua ini sifatnya 
sementara, dan akan ditutup ketika harga kembali bergerak sesuai 
posisi transaksi yang pertama, sperti yang diperlihatkan pada 
gambar 9.1 

• Switching 
Adalah menutup posisi transaksi saat ini kemudian mengambil posisi 
transaksi yang berlawanan dari transaksi yang pertama. Contoh, 
pada transaksi awal kita melakukan posisi beli pada pasangan mata 
uang EURUSD, setelah beberapa lama harga bergerak turun 
sehingga transaksi mengalami kerugian. Oleh karena itu kita 
mengambil tindakan menutup transaksi pertama yaitu beli yang 
hasilnya merugi, kemudian mengambil transaksi yang kedua yaitu 
jual. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 9.1 Transaksi hedging pasangan mata uang GBPAUD 
 

b) Membuat keuntungan secukupnya 
Ketika transaksi terlihat menghasilkan keuntungan, banyak pelaku 

pasar yang segera menutup transaksi terlalu awal, sehingga mendapatkan 
keuntungan yang sedikit. Sebaliknya ketika merugi, banyak yang 
membiarkan traksaksi terbuka dalam keadaan tambah merugi karena 



meraka selalu berharap bahwa harga pasar akan membaik mengikuti arah 
transaksi yang diinginkan oleh mereka. 

Untuk mengoptimalkan keuntungan, gunakanlah level garis pivot, 
support serta resistance. Untuk membuka transaksi, mengatur target take 
profit serta stop loss selalu dilakukan di garis level pivot. 

Contoh pertama untuk posisi beli seperti gambar 9.2, pada pasangan 
mata uang USDCAD yang bergerak naik, menggunakan analisa teknikal 
Trading Central  : 

• Posisi yang dianjurkan adalah beli  

• Take profit di level resistance 1 yaitu 1.307 

• Take profit alternatif di level resistance 2 yaitu 1.309 

• Stop loss  di level support 2 yaitu 1.296 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 9.2 Garis level pivot support dan resistance USD/CAD 
 

 



 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 9.3 Garis level pivot support dan resistance EUR/USD 
 

Contoh kedua untuk posisi jual seperti gambar 9.3, pada pasangan 
mata uang EURUSD yang bergerak turun, menggunakan analisa teknikal 
Trading Central : 

• Posisi yang dianjurkan adalah jual 

• Take profit di level support 1 yaitu 1.1105 

• Take profit alternatif di level support 2 yaitu 1.107 

• Stop loss  di level resistance 2 yaitu 1.1185 
 
c) Menjaga ukuran volume transaksi 

Dianjurkan untuk melakukan transaksi dengan ukuran volume yang 
kecil untuk tahap awal memulai transaksi. Gunakan maksimal resiko 2% 
dalam setiap transaksi. Contoh kita menggunakan modal awal 250 dolar 
Amerika. Dengan tingkat resiko 2% dan 5 %. Dari perhitungan pada tabel 
9.1 terlihat bahwa, jika terjadi kerugian 10 kali berturut-turut, penggunaan 
tingkat resiko 2% dan 5% akan menghasilkan kerugian masing-masing 16 % 
dan 36,7 %. Agar bisa memperoleh keuntungan, tahap awal dari transaksi 
adalah mempertahankan modal agar tidak hilang atau berkurang dalam 
jumlah besar. 

 
 
 
 



Tabel 9.1 Tingkat resiko transaksi 2% dan 5% 
 

Transaksi 
Modal 
awal 
(USD) 

Resiko 
Kerugian 
2% (USD) 

 
Transaksi 

Modal 
awal 
(USD) 

Resiko 
Kerugian 
5% (USD)  

1 250,00 5,00  1 250,00 12,50 

2 245,00 4,90  2 237,50 11,88 

3 240,10 4,80  3 225,63 11,28 

4 235,30 4,71  4 214,34 10,72 

5 230,59 4,61  5 203,63 10,18 

6 225,98 4,52  6 193,45 9,67 

7 221,46 4,43  7 183,77 9,19 

8 217,03 4,34  8 174,58 8,73 

9 212,69 4,25  9 165,86 8,29 

10 208,44 4,17  10 157,56 7,88 

 Total Kerugian 18,29%  Total Kerugian 40,1% 

 
Untuk mengembalikan kerugian yang terjadi jauh lebih sulit daripada 

yang terlihat, seperti yang dijelaskan pada tabel 9.2. 
 

Tabel 9.2 Usaha untuk mengembalikan modal awal 
 

% Kerugian Modal % dari Modal Terakhir 
untuk Pengembalian 

Modal Awal 
10% 11,11% 

20% 25% 

30% 42,85% 

40% 66,66% 

50% 100% 

60% 150% 

70% 233% 

80% 400% 

90% 900% 

 
Contoh cara penerapan money management : 

• Kunjungi situs Forex Money Management dengan alamat : 
http://www.forex-money-management.com 



• Lanjutkan dengan memilih menu forex risk calculator seperti pada 
gambar 9.4  lihat pada bagian Risk %. 

• isikan pada My account balance is sebesar modal yang tersedia 
misalnya 250 (dalam satuan dolar Amerika). 

• isikan pada  I'd like to risk no more than sebesar resiko yang 
diinginkan misalnya 2 (dalam satuan persen). 

• Tekan tombol How much money I can risk. 
 

 
Sumber : Forex Money Management (2016) 

Gambar 9.4 Forex Risk & Money Management Calculator 
 

• Pada baris You can risk no more than, akan muncul hasilnya 5, yang 
merupakan jumlah maksimum toleransi kerugian yang akan di 
tanggung. 

• Untuk mengetahui batas stop loss dalam ukuran pips, maka pilih 
pada bagian Stop Loss, pada baris I’ll trading with, pilihlah pasangan 
mata uanga yang akan ditransaksikan, sebagai contoh EURUSD, 
kemudian tekan tombol Tell me my Stop loss distance in pips, 
seperti pada penjelasan gambar 9.5. Dengan volume sebesar 0,01 lot 
maka batas stop loss yang diberikan adalah 50 pip, di mana tiap 
pipnya bernilai 0,1 dolar Amerika. 



 
Sumber : Forex Money Management (2016) 

Gambar 9.5 Perhitungan batas stop loss dalam pips 

• Untuk mengetahui jenis ukuran lot yang di pakai arahkan ke bagian 
Lot size seperti pada gambar 9.6 yaitu sebesar 1 micro Lots 
(kelipatan 0,01 lot). Jadi karena 1 micro lot maka ukuran 
transaksinya adalah 0,01 lot. Jika volume yang muncul 4 micro lot, 
maka ukuran transaksinya 0,04 lot. Untuk mini lots kelipatan 0,1 
lot sedangkan standard lots kelipatan 1 lot. 
 

 
Sumber : Forex Money Management (2016) 

Gambar 9.6 Perhitungan Lot Size 
 

• Untuk menghitung ukuran margin yang dibutuhkan untuk 
melakukan transaksi, arahkan ke bagian Margin, seperti yang 
ditunjukkan gambar 9.7, kemudian isikan pada bagian My leverage, 



sebagai contoh digunakan leverage 1:200, jadi diisi nilainya 200. 
Pada baris I want to open isikan 1, dengan satuan Micro lots, 
kemudian tekan tombol Calculate margin. Pada contoh margin yang 
dibutuhkan adalah 5 dolar Amerika, sedangkan sisa margin yang 
tersedia adalah 245 dolar Amerika. 

• Pada bagian Margin Call akan ditampilkan jumlah jarak pips menuju 
batas margin call yaitu sebesar 2450 pips seperti yang ditampilkn 
pada gambar 9.8. 

 

 
Sumber : Forex Money Management (2016) 

Gambar 9.7 Perhitungan Margin 

 
Sumber : Forex Money Management (2016) 

Gambar 9.8 Perhitungan Margin Call 



d) Tidak melawan tren 
Biasakanlah membuka posisi searah dengan tren jangka pendek 

(harian) serta jangka menegah (mingguan). Analisa teknikal yang ada harus 
dipertimbangkan lagi, tidak boleh langsung diambil. Untuk lebih jelasnya 
lihat gambar 9.9 pada bagian technical strategy untuk pasangan USD/JPY 
menggunakan analisa Trading Central. 

• Pada gambar 9.9 terlihat, tren harian (trend daily chart) adalah 
limited bearish (penurunan terbatas), sedangkan tren mingguan 
(trend weekly chart) adalah limited bearish (penurunan terbatas). 

• Pada bagian Our Preference kita dianjurkan mengambil posisi beli 
jika harga berada diatas garis pivot 109.45 dengan target take profit 
110.45 serta 110.58 di mana posisi ini berlawanan dengan tren 
harian dan mingguan yaitu penurunan terbatas. 

• Karena berlawanan, sebaiknya analisa teknikal ini diabaikan dulu 
dengan cara mengganti pasangan mata uang lainnya yang searah 
tren harian dan mingguan. 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 9.9 Analisa technical strategy pada pasangan USD/JPY 
 

Contoh kedua kita ambil pasangan mata uang EUR/JPY, dari 
penjelasan technical strategy pada pasangan mata uang EUR/JPY pada 
gambar 9.10 didapat penjelasan : 

• Tren harian (trend daily chart) adalah limited bearish (penurunan 
terbatas) sedangkan tren mingguan (trend weekly chart) juga limited 
bearish (penurunan terbatas). 

• Pada bagian Pada bagian Our Preference kita dianjurkan mengambil 
posisi jual karena harga berada di bawah garis pivot 123.10 dengan 



target take profit 122.00 serta 121.65 di mana posisi ini searah 
dengan tren harian dan mingguan yaitu penurunan terbatas. 

 
Kesimpulannya adalah pemilihan mata uang EUR/JPY lebih 

dianjurkan dari pada pasangan mata uang USD/JPY, karena posisi yang 
diambil tidak melawan tren harian serta tren mingguan. 

 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 9.10 Analisa technical strategy pada pasangan EUR/JPY 
 

e) Memiliki target maksimal dari drawdown 
Drawdown adalah berkurangnya jumlah modal yang hilang akibat 

kerugian dalam proses transaksi, relatif terhadap jumlah modal terakhir. 
Contoh anda memiliki modal 100 dolar Amerika, setelah beberapa kali 
transaksi total kerugian anda 13 dolar Amerika, maka drawdown dari 
transaksi anda adalah 13%.  

Untuk target maksimal dari drawdown yang disarankan adalah 20 %. 
Ketika batas tersebut tercapai sebaiknya anda beristirahat sementara 
waktu untuk mempelajari penyebab yang terjadi.  

 



 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 9.11 Membuat Detail Report pada MetaTrader 4 
Pada MetaTrader 4 sudah tersedia fasilitas untuk melihat besarnya 
ukuran suatu drawdown melalui detail report. Cara membuat detail 
report, seperti yang diperlihatkan melalui gambar 9.11 : 

• Buka terminal MetaTrader 4, arahkan ke Terminal, kemudian pilih 
tabulasi Account History, klik kanan kemudian pilih All History. 

• Klik kanan sekali lagi, kemudian pilih Save as Detailed Report 
kemudian pilih Save. 

 

 
 

Sumber : MetaQuotes (2016) 
Gambar 9.12 Grafik drawdown pada MetaTrader 4 

 
Terlihat pada gambar 9.12 bahwa hasil transaksi memiliki tingkat 
drawdown maksimal dan relatif sebesar 60,5 %. 

 



f)  Mempersiapkan diri untuk keadaan yang terburuk 
Kita tidak pernah bisa mengetahui masa depan dari pasar, tetapi kita 

memiliki banyak buruk kejadian di masa lalu, yang bisa saja terulang 
kembali di masa depan. Anda perlu mempelajari sejarah pergerakan suatu 
pasangan mata uang di masa lalu.  

Sebagai contoh pada bulan Januari 2015, franc Swiss (CHF) melonjak 
dengan penguatan sekitar 30 % terhadap Euro dalam hitungan menit, 
sepert yang diperlihatkan pada gambar 9.13. Hal ini menyebabkan banyak 
trader mengalami saldo negatif karena posisi mereka tidak bisa dilikuidasi 
oleh bank. Akibat selanjutnya banyak broker menderita kerugian sampai 
ratusan juta dolar dalam hitungan menit. Alpari UK (cabang Inggris) 
menyatakan kebangkrutan karena modalnya dinyatakan tidak cukup untuk 
memenuhi syarat minimum modal oleh badan regulator FCA Inggris dan 
seluruh nasabahnya di alihkan ke broker ETX Capital UK, sedangkan cabang 
lainnya seperti Alpari Limited (Saint Vincent), Alpari Limited (Belize) and 
Alpari International Limited (Mauritius), Alpari Ltd (Bermuda) tidak 
terpengaruh banyak dan tetap beroperasi secara normal hingga kini. 

Broker lain yang mengalami kerugian besar adalah FXCM dengan 
jumlah sebesar 225 juta dolar Amerika sehingga harus diselamatkan oleh 
perusahaan financial Leucadia National, dengan bantuan pinjaman dana 
sebesar 300 juta dolar Amerika dalam waktu 2 tahun. Broker lainnya adalah 
IG Markets, Interactive Brokers, LCG, dan Swissquote di mana tingkat 
kerugiannya masih sanggup ditangani sendiri. 

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa mata uang franc Swiss 
(CHF) kurang baik untuk ditransaksikan, karena dalam sejarahnya sering 
terjadi lonjakan volatilitas harga secara tiba-tiba. 

 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 9.13 Grafik EURCHF  tanggal 15 januari 2015 



9.2  Psikologi 
 

Faktor psikologi merupakan penyumbang terbesar kegagalan 
seorang trader dalam meraih untung. Ketika seorang trader selalu merugi 
dalam transaksinya, ia akan selalu berfikir bahwa metode yang dipakai 
tidak bekerja dengan baik, khususnya buat yang bersangkutan. Akhirnya ia 
akan selalu mencari metode  yang satu ke metode yang lainnya. Mereka 
akan membuang-buang waktu mencari sistem Holly Grail (sistem yang bisa 
memiliki ketepatan 100% tanpa rugi sedikitpun), yang akan membuat 
mereka kaya raya. Berikut faktor psikologi yang penting : 
 
a) Tamak, adalah musuh terbesar yang paling berbahaya. Banyak pemula 
yang menggunakan volume transaksi terlalu besar karena ingin untung 
besar. Mereka cenderung menambah resiko transaksi dengan 
memperbesar ukuran volume untuk mempercepat pengembalian modal 
karena rugi. Akibatnya jika situasi pasar makin memburuk akan berakibat 
kehilangan modal dalam jangka waktu singkat. Untuk menjadi trader yang 
sukses, anda harus berlaku sebaliknya, yaitu mengurangi resiko transaksi 
dengan mengurangi jumlah volume transaksi setelah mengalami kerugian. 

Sebagai contoh penjelasan, ada 2 orang trader menggunakan sistem 
yang sama. Yang pertama bernama Asep, yang menggunakan prinsip dalam 
waktu singkat memperoleh keuntungan dengan jumlah banyak. Pada 
transaksi awal Asep mendapatkan keuntungan banyak, kemudian ia mulai 
mengurangi ukuran volume transaksi karena takut rugi. Ketika transaksi 
berikutnya mengalami kerugian berturut-turut, sehingga Asep mulai 
marah. Asep mulai melipat gandakan volume transaksinya ketika modal 
makin berkurang dengan tujuan mengembalikan modal yang hilang dalam 
waktu cepat. Akibatnya bukannya malah untung tetapi semakin merugi. 
Hal ini disebabkan Asep mendapatkan keuntungan kecil saat masih dalam 
keadaan untung serta memperoleh kerugian besar saat modal makin 
berkurang. Asep berprinsip menambah resiko ketika sedang rugi. 

Trader yang kedua bernama Dewi, yang melakukan transaksi dengan 
sabar. Ketika mendapatkan keuntungan, volume transaksi dilipatkan. 
Sebaliknya ketika terjadi kerugian, volume transaksi mulai dikurangi. Dewi 
akhirnya berhasil mendapatkan keuntungan dalam transaksinya karena 
mendapatkan keuntungan besar saat modalnya mulai bertambah, serta 
memperoleh kerugian yang kecil saat modalnya mulai berkurang. Dewi 
berprinsip mengurangi resiko ketika sedang rugi, seperti yang dijelaskan 
pada gambar 9.14. 

 



 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 9.14 Manajemen resiko mempengaruhi hasil akhir 
 
b) Agresif, yaitu terlalu sering melakukan transaksi, hal ini biasanya 
dilakukan oleh trader yang baru. Banyak trader baru ingin cepat 
menghasilkan untung dalam jumlah banyak dengan memperbesar ukuran 
volume transaksi serta frekuensi transaksi, sementara pengalaman mereka 
miliki masih kurang. Akibatnya modal menjadi cepat habis. Untuk 
pergerakan mata uang yang memiliki volatilitas tinggi harus diimbangi 
dengan jumlah volume transaksi lebih kecil. Sedangkan untuk mata uang 
yang volatilitasnya rendah menggunakan volume transaksi yang normal. 
 
c) Harus Realistis, keuntungan sedikit demi sedikit tetapi rutin lebih utama 
dari pada untung besar tetapi jarang. Jangan pernah menargetkan 
keuntungan terlalu besar misal sampai di atas 100 % dalam sebulan. 
Ambilah target 5 sampai 20 % per bulan, minimal modal tidak berkurang 
setiap akhir bulan. 
 
9.3  Soal Pertanyaan dan Latihan 
9.3.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

a) Apakah yang dimaksud dengan Money Management? 

b) Sebutkan contoh 3 tindakan yang biasa diterapkan dalam Money  

Management? 

c) Apa yang dimaksud dengan hedging? 



d) Sebutkan contoh 3 hal yang mempengaruhi keberhasilan seorang 

trader  dalam faktor psikologi? 

 
9.3.2  Daftar Latihan 

a) Buat sebuah akun demo, isikan modal virtual sebesar 5000 USD. 

Dengan menggunakan situs Forex Money Management, dengan 

menggunakan volume transaksi 0.1 lot, dengan tingkat resiko 2 %, 

hitung nilai resiko dalam USD, pips, margin yang dibutuhkan serta 

margin yang tersisa dari pasangan mata uang GBPJPY serta 

EURUSD. Transaksikan kedua pasangan mata uang dengan 

mengatur batas take profit serta stop loss berdasarkan kalkulator 

Forex Money Management. 

b) Dari hasil yang ditransaksikan, buat detail report menggunakan 

fasilitas yang tersedia pada MetaTrader 4. 

 
Daftar Pustaka 

 
Admiral Markets. 2016. Get The 10 Best Forex Money Management Tips 

from Our Experts, 26 Mei 2016.http://www.admiralmarkets.com/ 
education/articles/forex-strategy/top-10-forex-money-
management-tips. 

Dukascopy. 2016. Master this and you Will Never Lose in Trading!, 26 Mei 
2016 https://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/? 
Master-This-And-You-Will=&action=read&id=171. 

Forex Money Management. 2016. Forex Money Management. 26 Mei 
2016, http://www.forex-money-management.com/. 

 
Trading Central. 2016. The Research Platform Overview. 26 Mei 2016 

https://alparinz.tradingcentral.com/tutorial.asp?tutorial=Researc
hPlatform. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admiralmarkets.com/
https://www.dukascopy.com/fxcomm/fx-article-contest/


BAB X 
MEMBANGUN SISTEM TRADING 

 
Seperti yang sudah anda pelajari pada bab sebelumya, terdapat 

beberapa metode untuk menentukan arah pergerakan harga melalui 
analisa teknikal, fundamental, sentimen pasar dengan periode posisi 
transaksi dibuka dan ditutup dalam jangka menit, jam, harian, mingguan 
serta bulanan. Bagi para pemula, tentu akan timbul pertanyaan, metode 
apa serta jangka waktu berapa yang harus diambil agar transaksi yang 
dilakukan dapat optimal dengan tujuan memaksimalkan keuntungan, 
meminimalkan kerugian serta menggunakan waktu seefektif mungkin. 

Tidak ada satupun sistem trading yang lebih baik antara yang satu 
dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti 
tujuan investasi yang dilakukan, ketersediaan waktu, jumlah modal serta 
karakter dari pelaku. Sistem yang bagus adalah yang memenuhi keempat 
kriteria seperti yang telah disebutkan. 
 
10.1 Tipe Strategi Trading 

 
Berdasarkan jangka waktu yang digunakan untuk membuka dan 

menutup posisi transaksi, terdapat beberapa jenis tipe strategi trading 
yaitu : 
a) Scalping 

• Adalah strategi untuk memperoleh keuntungan dengan pergerakan 
harga relatif kecil. Target keuntungan yang diperoleh antara 1 
sampai 10 pip per transaksinya dengan nilai stop loss antara 5 
sampai 10 pips. Pelakunya disebut dengan nama scalper. 

• Selang waktu untuk membuka dan menutup posisi dalam ukuran 
detik sampai maksimal 15 menit, di mana tidak setiap broker 
memperbolehkan teknik scalping. 

• Chart yang dibuka menggunakan time frame 1 dan 5 menit. 

• Pasangan mata uang yang digunakan harus memiliki nilai spread 
kecil seperti USDJPY serta EURUSD. Nilai spread yang kecil 
merupakan hal yang sangat menentukan pada teknik scalping. 

• Sesuai untuk sesi pasar Eropa dan Amerika dengan keadaan pasar 
tanpa berita makroekonomi penting seperti pengumuman suku 
bunga, non farm employment. Berita makroekonomi adalah musuh 
utama dari teknik scalping.  



• Jumlah transaksi yang dilakukan mencapai puluhan kali dalam waktu 
satu hari. 

• Membutuhkan waktu luang khusus dengan tingkat kewaspadaan 
tinggi. 

• Tidak dianjurkan untuk pemula karena mengandung unsur spekulasi 
atau tingkat resiko yang sangat tinggi. 

• Murni menggunakan indikator teknikal atau analisa teknikal. 

• Scalping  merupakan pekerjaan para trader profesional seperti 
dealer bank. Scalping merupakan bagian dari sistem day trading. 

• Membutuhkan dana kecil mulai puluhan dolar Amerika. Untuk akun 
tipe sen minimal 1 dolar atau 100 sen dolar. 

• Faktor kritis dari teknik scalping adalah spread dari mata uang, 
aturan scalping dari broker serta kecepatan koneksi internet. 

• Membutuhkan waktu penuh untuk melihat chart, hanya sesuai 
untuk pemain forex profesional seperti dealer dari bank devisa. 
 

b) Intraday atau Day Trading 

• Adalah strategi untuk membuka dan menutup posisi transaksi pada 
hari yang sama. Posisi transaksi terbuka antara 1 sampai 4 jam. 

• Transaksi dimulai dari satu sesi pembukaan pasar menuju sesi 
pembukaan pasar yang lainnya. Contoh dari sesi Asia menuju sesi 
Eropa, dari sesi Eropa menuju sesi Amerika serta dari sesi Amerika 
menuju sesi Australia dan Selandia baru.  

• Target keuntungan yang diperoleh antara 10 sampai 30 pip per 
transaksinya dengan nilai stop loss antara 20 sampai 50 pips.  

• Chart yang  dibuka menggunakan time frame 15 menit, 4 jam serta 
1 hari. 

• Menggunakan mata uang sesuai sesi pasar yang dibuka dengan 
tujuan memaksimalkan pergerakan mata uang. Sebagai contoh 
untuk sesi Asia menggunakan pasangan mata uang yang 
mengandung unsur dolar Australia, yen Jepang serta dolar Selandia 
Baru, contohnya GBPAUD, AUDUSD, EURJPY, GBPNZD, NZDUSD, 
AUDJPY. Untuk sesi pasar Eropa menggunakan unsur euro Eropa, 
pound Inggris serta franc Swiss, contohnya EURJPY, EURAUD, 
EURUSD, EURCHF, GBPUSD, GBPNZD, GBPAUD, GBPCAD. Sedangkan 
untuk sesi pasar Amerika menggunakan unsur dolar Amerika serta 
dolar Kanada contohnya USDCAD, USDJPY, EURUSD, GBPUSD, 
USDCHF. 



• Analisa transaksi dilakukan dengan menggunakan indikator utama 
berita makroekonomi penting yaitu analisa fundamental serta 
menggunakan indikator teknikal ketika tidak ada berita 
makroekonomi penting yaitu analisa teknikal. Analisa fundamental 
lebih diutamakan daripada analisa teknikal. 

• Day Trading merupakan pekerjaan para trader profesional, spesialis 
mata uang tertentu serta dealer bank devisa. 

• Membutuhkan dana kecil minimal 250 dolar Amerika untuk tipe 
akun mikro dengan ketahanan margin sekitar 2000 sampai 5000 
pips. Untuk akun sen membutuhkan dan seratus kali lebih kecil yaitu 
minimal 2,5 dolar atau 250 sen dolar. 

• Faktor kritis untuk sistem intraday adalah pergantian sesi pasar, 
unsur mata uang serta berita makroekonomi. 

• Sesuai untuk orang yang hanya bekerja di bidang forex saja karena 
membutuhkan waktu penuh untuk kegiatan analisa seperti 
menunggu pengumuman suatu berita penting atau mulainya suatu 
sesi perdagangan. 

 
c) Swing Trading 

• Adalah strategi untuk memperoleh keuntungan transaksi melalui 
pergerakan harga dari satu hari menuju beberapa hari berikutnya 
atau minggu berikutnya, misalnya dari hari senin menuju rabu atau 
dari hari rabu menuju jumat atau dari minggu pertama menuju 
beberapa minggu berikutnya. Target keuntungan antara 30 sampai 
150 pips. Nilai stop loss yang digunakan di atas 100 pips.  

• Selang waktu untuk membuka dan menutup posisi suatu transaksi 
memiliki periode lebih dari satu hari sampai beberapa minggu. 

• Chart yang  dibuka menggunakan time frame 4 jam, 1 hari serta 1 
minggu. 

• Mata uang yang digunakan bebas. 

• Menggunakan analisa fundamental penting seperti tingkat suku 
bunga di bantu analisa teknikal seperti level pivot mingguan dan 
bulanan. 

• Swing trading banyak digunakan oleh para trader profesional, bank, 
hedge fund serta perusahaan pengelola dana investasi. 

• Membutuhkan jumlah modal besar di atas 1000 dolar Amerika untuk 
tipe akun mikro karena mengandalkan ketahanan margin ribuan 
sampai puluhan ribu pips. Untuk akun sen minimal 10 dolar atau 
setara dengan 1000 sen dolar. 



• Sistem ini sesuai bagi anda yang bekerja penuh waktu di bidang 
pekerjaan lainnya di mana posisi transaksi cukup menggunakan 
pending order di level pivot mingguan atau bulanan. Jadi tidak 
menyita waktu, cukup beberapa menit sehari untuk menganalisa 
dan memonitor transaksi. 
 

d) Position Trading 

• Adalah strategi untuk memperoleh keuntungan dengan transaksi 
melalui pergerakan harga dari satu bulan menuju beberapa bulan 
atau tahun berikutnya, misalnya dari bulan April menuju bulan 
September atau dari tahun 2016 menuju tahun 2017. Target 
keuntungan antara 200 pips sampai di atas 1000 pips. 

• Untuk membuka dan menutup posisi suatu transaksi membutuhkan 
waktu antara beberapa bulan sampai tahunan. 

• Mata uang yang digunakan bebas. 

• Chart yang  dibuka menggunakan time frame, 1 hari, 1 minggu serta 
bulanan. 

• Membutuhkan jumlah modal besar di atas 2000 dolar Amerika untuk 
tipe akun mikro karena mengandalkan ketahanan margin puluhan 
ribu pips di mana tidak memiliki batas stop loss. 

• Untuk akun sen minimal 20 dolar atau setara dengan 2000 sen dolar. 

• Menggunakan analisa fundamental jangka panjang seperti tingkat 
suku bunga serta indikator teknikal dengan periode mingguan dan 
bulanan. 

• Dilakukan oleh bank serta perusahaan jasa pengeola dana investasi 
serta asuransi. 

• Sesuai bagi anda yang bekerja penuh waktu dibidang lainnya di mana 
posisi dibuka melalui pending order menggunakan batas level pivot 
bulanan dan tahunan. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit 
dalam tempo mingguan. 

 
10.2 Meningkatkan Kemampuan MetaTrader 4 

 
Saat pertama kali dipasang, MetaTrader 4 hanya dibekali 

kemampuan dasar untuk melakukan transaksi jual dan beli serta analisa 
teknikal dasar. Untuk menambah kemampuan dari MetaTrader 4 dilakukan 
dengan cara melakukan instalasi plugin indikator seperti Trading Central 
serta expert advisor seperti Autochartist. Selain itu juga terdapat indikator 
kustom yang dapat diinstal dengan cara menyalin ke folder indicator di 



MetaTrader 4. Cara pemasangan dari indikator kustom ini sudah dibahas 
pada bab 2. Berikut indikator penting untuk meningkatkan fungsi 
MetaTrader 4 anda : 
 
10.2.1 THV 4 Info Panel, berfungsi untuk menampilkan informasi seperti 
harga, spread, pips to open, daily average, nilai stop loss serta umur dari 
candlestick atau bar chart. Nama indikator tambahan ini adalah THV4 
InfoPanel.ex4. Indikator ini dibutuhkan untuk strategi sistem scalping dan 
day trading. 
Berikut penjelasan dari fungsi indikator seperti yang diperlihatkan pada 
gambar 10.1: 

• Harga saat ini, contoh 1.11594 (broker dengan 6 angka), untuk 
broker dengan 5 angka seperti akun sen akan ditampilkan sebagai 
1.1159. 

• Spread, merupakan selisih antara nilai jual dan beli, contoh 1,8. 

• High to Low, merupakan jarak dari titik terendah ke titik tertinggi 
pada saat itu, contoh 43. 

• Daily Average, menampilkan rata-rata pergerakan dalam sehari 
harga pasangan mata uang yang dihitung satu minggu terakhir 
dalam satuan pip, contoh 51. Makin besar nilai daily average makin 
bagus untuk diperdagangkan karena makin besar meluang untuk 
meraih keuntungan dari rata-rata pergerakan harga harian yang 
besar. 

• 3x ATR(20) SL, menampilkan harga volatilitas untuk nilai stop loss 
dengan satuan pip, contoh pada chart 15 menit, harga stop loss yang 
dianjurkan adalah 22 pip. Nilai dari stop loss ini berubah ubah sesuai 
skala time frame yang digunakan. Makin besar nilai yang ditampilkan 
semakin besar tingkat volatilitas dari pasar (makin aktif). Pada 
strategi scalping membutuhkan volatilitas yang besar, yang dapat 
dilihat dengan bantuan indikator ini. 

• Candle, menghitung mundur umur dari candle stick atau bar chart 
saat ini menuju ke pergantian candle yang berikutnya, contoh 10 
menit 24 detik pada chart dengan time frame 15 menit. 

 



 
Sumber : MetaQuotes (2016) 
Gambar 10.1 THV 4 Info Panel 

 

 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.2 Cara menambah indikator THV 4 Info Panel 
 
Cara menambahkan indikator seperti yang diperlihatkan pada gambar 
10.2 : 
a) Salin indikator THV4 InfoPanel.ex4 menuju folder indicator pada 
MetaTrader 4. Tutup MetaTrader 4, kemudian buka kembali. 
b)  Buka jendela Navigator → Indicators → klik kanan THV4 
InfoPanel.ex4 pilih Attach to a chart → pilih Inputs, pada variable 
Which_corner  atur value menjadi 1 kemudian tekan tombol OK. 



c) Simpan seting menggunakan template dengan langkah : pilih menu 
Charts→ Template → Save Template, beri nama misalnya Info. 
 
10.2.2 Pivot Harian berfungsi untuk garis level center pivot, support serta 
resistance. Nama indikator tambahan ini adalah THV4 TzPivotsD 
(Black).ex4. Indikator ini digunakan untuk tipe strategi day trading. 
 

 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.3 THV 4 daily pivot 
 

Garis level pivot seperti yang diperlihatkan pada gambar 10.3  antara lain: 
• yL yesterday low (titik terendah pada hari sebelumnya) 
• S3, garis level support 3 
• S2, garis level support 2 
• S1, garis level support 1 
• DPV, garis level daily center pivot 
• Open, garis daily open  
• R1, garis level resistance 1 
• R2,  garis level resistance 2 
• R3, garis level resistance 3 
• yH, yesterday high (titik tertinggi pada hari sebelumnya) 

 
Cara menambahkan indikator pivot harian : 
a) Salin indikator THV4 TzPivotsD (Black).ex4 menuju folder indicator pada 
MetaTrader 4. Tutup MetaTrader 4, kemudian buka kembali. 



b) Buka jendela Navigator → Indicators → klik kanan pada THV4 TzPivotsD 
(Black), pilih Attach to a chart → pilih Inputs, pada variable seperti yang 
diperlihatkan pada gambar 10.6 :  

• HrsServerTzFrom GMT = 0 untuk broker Gain Capital Forex.com 
serta AGEA. 

• HrsServerTzFrom GMT =3 untuk broker FXDD Malta, FXCM, OANDA, 
FxPro, ALPARI. Seting nilai dari GMT=3  berlaku untuk periode musim 
panas selama bulan April – Oktober. Nilai ini harus dirubah menjadi 
GMT= 2  untuk periode musim dingin antara bulan  Oktober – April. 

• Show_1Daily_2Fibonacci = 1 untuk pivot biasa. 
c) Simpan seting menggunakan template dengan langkah : pilih menu 
Charts→ Template → Save Template.. beri nama misalnya Daily Pivot. 
 

 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.4 Cara menambah indikator THV 4 Info Panel 
 
10.2.3 Market Session, berfungsi untuk menampilkan sesi dari pasar forex 
utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan mulai dari Asia, 
Eropa dan Amerika. Nama indikator tambahan ini adalah 
Sessions(auto)v1.7.mq4. Indikator ini dibutuhkan bagi anda tipe strategi 
scalping serta day trading. 
 



 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.5 Sesi pasar Australia dan Selandia Baru, Asia, Eropa dan 
Amerika 

 
Pergerakan pasar forex berputar mulai dari 

• Sesi pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 
04.00–12.00 WIB selama bulan Oktober - April atau pukul 05.00–
13.00 WIB periode bulan April-Oktober atau periode Daylight Saving 
Time (DST). 

• Sesi pasar  Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang 
berlangsung pukul 08.00–15.00 WIB selama bulan Oktober-April 
atau pukul 08.00–16.00 WIB periode bulan April-Oktober atau 
periode Daylight Saving Time (DST). 

• Sesi pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 
14.00–23.00 WIB periode bulan Oktober-April), atau 15:00–24:00 
WIB periode bulan April-Oktober  atau periode Daylight Saving Time 
(DST). 

• Sesi pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 19.00–04:00 WIB 
GMT+7 periode bulan Oktober-April atau pukul 20.00–05:00 periode 
bulan April Oktober atau periode Daylight Saving Time (DST). 
 



 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.6 Sesi pasar Australia dan Selandia Baru, Asia, Eropa dan 
Amerika 

 
Cara menambahkan indikator seperti yang diperlihatkan pada gambar 
10.6 : 
a) Salin indikator Sessions(auto)v1.7.mq4 menuju folder indicator pada 
MetaTrader 4. Tutup MetaTrader 4, kemudian buka kembali. 
b)  Buka jendela Navigator → Indicators → klik kanan Sessions(auto)v1.7 
pilih Attach to a chart → pilih Inputs, pada variable Background atur 
value menjadi true → tekan tombol OK. 
c) Simpan seting menggunakan template dengan langkah : pilih menu 
Charts→ Template → Save Template.. beri nama misalnya Sesi Pasar. 
 
10.2.4 Multiframe Candle Time, berfungsi untuk menampilkan hitungan 
mundur dalam menit dan detik suatu candle dari berbagai selang time 
frame. Saat terbaik untuk masuk suatu posisi yang baru adalah ketika awal 
kemunculan candle yang baru terbentuk. Hitunagan waktu ini sangat 
penting untuk strategi scalping serta intraday. Nama indikator tambahan 
ini adalah SitaringMultiCandleTime.mq4. 
 



 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.7 Multiframe Candle Time 
 

 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.8 Cara menambah indikator multiframe candle time 
 
Cara menambahkan indikator dengan ilustrasi gambar 10.8 : 
a) Salin indikator Sessions(auto)v1.7.mq4 menuju folder indicator pada 
MetaTrader 4. Tutup MetaTrader 4, kemudian buka kembali. 
b) Buka jendela Navigator → Indicators → klik kanan pada 
SitaringMultiCandleTime pilih Attach to a chart → pilih Inputs, pada 
variable seperti yang diperlihatkan pada gambar 10.8 :  



• Opsi pada Corner ubah value menjadi 3 untuk letak posisi pojok 
kanan bawah. 

• Pada baris ShowM1, ShowM5,  ShowM15, ShowM30, ShowH1, 
ShowH4, ShowD1, ShowW1, ShowMN1 dengan opsi value false 
untuk menyembunyikan serta true untuk menampilkan pada chart. 

• tekan tombol OK. 
c) Simpan seting menggunakan template dengan langkah : pilih menu 
Charts→ Template → Save Template, beri nama misalnya Sesi Pasar. 
 
 
10.2.5 Berita Ekonomi, berfungsi untuk menampilkan hitungan mundur 
dalam menit dan detik suatu berita makroekonomi dari situs Forex Factory. 
Penggunaanya sudah dijelaskan pada bab 5. 
 
10.2.6 Fast TMA Line, berfungsi sebagai pivot dengan bentuk pita yang 
mewakili garis pivot berupa garis di tengah-tengah, support yaitu pita garis 
dengan letak di bawah dan resistance yaitu pita garis dengan letak di atas. 
Nama indikator adalah FastTMALine.mq4. 
 

 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.9 Indikator Fast TMA Line 
 
Cara menambahkan indikator dengan ilustrasi gambar 10.10 : 
a) Salin indikator FastTMALine.mq4 menuju folder indicator pada 
MetaTrader 4. Tutup MetaTrader 4, kemudian buka kembali. 



b) Buka jendela Navigator → Indicators → klik kanan pada FastTMALine 
pilih Attach to a chart → pilih Inputs, pada variable seperti yang 
diperlihatkan pada gambar 10.8 :  

• Opsi pada TimeFrame ubah value menjadi 240 untuk strategi swing 
trading serta 1440 untuk strategi posistion trading. Angka 240 
mewakili 240 menit atau jangka waktu 4 jam, sedangkan 1440 
mewakili 1440 menit atau selang waktu 1 hari. 

• Pada baris TMAPeriode isikan value 30 untuk strategi swing serta 28 
untuk strategi position trading. Angka 30 mewakili 30 candle dengan 
selang waktu candle 4 jam dengan total waktu 30 dikalikan 4 jam 
atau 120 jam mewakili periode 5 hari atau satu minggu. Angka 28 
mewakili selang waktu candle 1 hari dengan total waktu 28 hari atau 
1 bulan. 

• tekan tombol OK. 
c) Untuk penggunaannya, ambil posisi beli jika harga menyentuh batas 
garis pita bawah yaitu support, take profit jika sudah menyentuh garis 
tengah. Ambil posisi jual ketika harga menyentuh pita garis atas yaitu 
resistance, take profit pada garis tengah yang berfungsi sebagai level pivot. 
 

 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.10 Cara menambah indikator fast TMA line 
 
10.3 Menyusun Strategi Trading 
 

Untuk menyusun strategi trading yang sesuai dengan kebutuhan 
kita, ada 6 faktor pertimbangan yang menjadi kunci utama, yaitu : 



a)  Time Frame  
Merupakan jangka waktu untuk membuka serta menutup tansaksi 

yang dilakukan. Contoh yang tersedia adalah scalping, day trading, swing 
serta position trading. Khusus untuk scalping dan day trading harus 
disesuaikan antara unsur mata uang yang ditransaksikan relatif terhadap 
sesi pasar yang sedang aktif. Chart untuk strategi scalping dibuka dengan 
selang 1 dan 5 menit. Kemudian pada sistem day trading digunakan selang 
5, 15 dan 30 menit untuk melihat pergerakan tren yang baru, sedangkan 
chart dengan time frame 4 jam serta 1 hari berfungsi sebagai konfirmasi. 
Untuk strategi swing, chart dibuka dengan jangka waktu 4 jam yang 
dikonfirmasi dengan waktu 1 hari dan  1 minggu. 
 
b)  Mengidentifikasi tren baru 

Untuk mendeteksi adanya tren baru dapat digunakan analisa 
teknikal Autochartist menggunakan chart pattern, fibonacci pattern serta 
key level pattern. Selain itu dapat juga digunakan saran dari technical 
strategy menggunakan analisa teknikal Trading Central. Khusus untuk day 
trading prioritas pertama adalah penggunaan indikator ekonomi melalui 
pengumuman berita makroekonomi yang penting yang memiliki dampak 
besar dan sedang. Jika berita ekonomi yang diumumkan memiliki dampak 
kecil bisa digunakan alternatif berikutnya yaitu analisa teknikal 
Autochartist dan Trading Central. 
 
c)  Mengonfirmasi tren baru 

Tren yang baru terbentuk harus dikonfirmasi menggunakan tren 
lainnya dengan jangka waktu yang lebih besar. Sebagai contoh pertama 
kita gunakan metoda analisa teknikal Autochartist versi web application. 
Kita pilih pasangan mata uang AUDJPY pada time frame 30 menit, di mana 
teridentifikasi tren baru yaitu turun, yang dikonfirmasi dengan jangka 
waktu lebih besar yaitu time frame 240 menit dengan arah tren yang sama-
sama turun, seperti pada gambar 10.9. 



 
Sumber : Autochartist (2016) 

Gambar 10.11 Tren AUDJPY 30 menit searah dengan 240 menit 
 

Untuk contoh kedua adalah pasangan mata uang USDJPY 
menggunakan bantuan analisa teknikal Trading Central. Pada bagian our 
preference, tren yang baru ditemukan adalah penurunan sehingga kita 
disarankan mengambil posisi jual (short). Tren baru ini dikonfirmasi oleh 
tren harian dan mingguan dengan keadaan penurunan terbatas (limited 
bearish) seperti pada gambar 10.10. 
 

 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 10.12 Tren USD/JPY 30 menit searah dengan harian dan 
mingguan. 

 



Khusus untuk indikator menggunakan pengumuman berita 
makroekonomi seperti situs Forex Factory tidak perlu dikonfirmasi oleh 
indikator lainnya. 
 
d) Menentukan tingkat resiko 

Untuk mengoptimalkan keuntungan dan kerugian, pembukaan 
posisi transaksi, target take profit serta stop loss menggunakan batas level 
pivot, support serta resistance. Untuk strategi scalping menggunakan pivot 
4 jam, strategi day trading menggunakan pivot harian, strategi swing 
trading menggunakan pivot mingguan dan bulanan, serta strategi position 
trading menggunakan pivot bulanan dan tahunan. 

Contoh pada strategi day trading menggunakan garis pivot harian 
pada chart MetaTrader 4, seperti yang dijelaskan pada gambar 10.11. Pada 
sesi pasar jepang mata uang USDJPY dengan posisi jual disekitar garis pivot 
dengan level 110.82, dengan target profit yang pertama adalah garis 
support 1 yaitu 110.29 serta alternatif yang ke 2 menggunakan level garis 
suport 2 yaitu 109.97, di mana harga tersentuh pada level S1 dan S2 
mendekati masa berakhirnya sesi pasar jepang. Level stop loss diambil 
pada garis resistance  R1 yaitu 111.14. Dari gambar 10.11 dapat dihitung 
nilai stop loss dan take profit : 

• Stop loss = level R1 dikurangi level pivot = 111.14 – 110.82 = 32 pip 

• Take profit yang pertama = level pivot dikurangi level S1 = 110.82 – 
110.29 = 53 pip 

• Take profit yang pertama = level pivot dikurangi level S2 = 110.82 – 
109.97 = 85 pip 
 



 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.13 Membuka dan menutup transaksi di level pivot di 
MetaTrader 4 

 
Jadi jika terjadi kerugian akan sebear 32 pip, jika untung maka akan 

mendapatkan 53 sampai 85 pip. Nilai dari rasio antar untung dan rugi akan 
selalu di atas 1 berkat optimasi transaksi menggunakan garis level pivot. 

Contoh pada strategi day trading yang kedua adalah menggunakan 
garis pivot harian dari analisa teknikal Trading Central, seperti pada gambar 
10.12. Menggunakan mata uang USDJPY, di sesi pasar jepang mengambil 
posisi jual pada kisaran garis pivot dengan level 110.40, dengan target 
profit yang pertama adalah garis support 1 yaitu 109.40 serta alternatif 
yang ke 2 menggunakan level garis suport 2 yaitu 109.05. Level stop loss 
diambil pada garis resistance  R2 yaitu 110.90. Berdasarkan ilustrasi pada 
gambar 10.12, dapat dihitung peluang keuntungan dan kerugian yang 
mungkin terjadi : 

• Stop loss = level R2 dikurangi level pivot = 110.90– 110.40 = 50 pip 

• Take profit yang pertama = level pivot dikurangi level S1 = 110.40 – 
110.40 = 100 pip 

• Take profit yang pertama = level pivot dikurangi level S2 = 110.40 – 
109.05 = 135 pip 
 



 
Sumber : Trading Central (2016) 

Gambar 10.14 Membuka dan menutup transaksi di level pivot Trading 
Central 

 
Berdasarkan perhitungan level pivot menggunakan Trading Central, 

jika terjadi kerugian, akan didapat 50 pip. Jika terjadi keuntungan maka 
akan diperoleh antara 100 sampai 135 pip. Sekali lagi nilai rasio antara 
keuntungan dan kerugian akan selalu di atas 1. 

 

 
Sumber :Autochartis (2016) 



Gambar 10.15 Membuka dan menutup transaksi di level volatility 
Autochartist 

  
Sebagai contoh yang ketiga adalah transaksi dalam bentuk jual 

pasangan mata uang NZDJPY dengan chart dibuka menggunakan time 
frame H1 seperti yang dijelaskan pada gambar 10.13, menggunakan analisa 
teknikal Autochartist. Batas stop loss mengunakan indikator volatility Next 
H4 pada area resistance dengan harga 74.83, serta batas take profit yang 
pertama adalah level Next H4 pada area support dengan harga 73.90 dan 
batas take proft yang kedua yaitu level Next D1 dengan harga 73.45. 
Berdasarkan gambar 10.13 dapat dihitung kemungkinan keuntungan serta 
kerugian transaksi yang akan terjadi : 

• Stop loss =  level resistance H4 dikurangi harga saat ini = 74.83 – 
74.33 = 50 pip 

• Take profit yang pertama = harga saat ini dikurangi level support H4 
= 74.33 – 73.90 = 43 pip 

• Take profit yang kedua = harga saat ini dikurangi level support D1 = 
74.33 – 73.45 = 88 pip 
 
Dari perhitungan di atas rasio perbandingan antara keuntungan dan 

kerugian memiliki nilai di bawah 1 atau di atas 1 tergantung dari batas nilai 
take profit yang akan digunakan. Disarankan batas stop loss dan take profit 
yang di ambil menggunakan bantuan indikator pivot harian yang di 
tambahkan pada chart MetaTrader 4. 
 
e) Mendefinisikan saat masuk dan keluar posisi transaksi 

Waktu untuk masuk dan keluar dalam sebuah transaksi merupakan 
kunci keberhasilan sebuah sistem trading. Waktu terbaik untuk membuka 
posisi sistem day trading adalah awal sesi suatu pasar, sedangkan waku  
terbaik untuk penutupan adalah berakhirnya suatu sesi. Contoh pertama 
membuka posisi transaksi jual USDJPY di awal sesi Asia sekitar jam 8 pagi, 
untuk menutup posisi transaksi menunggu sampai berakhirnya sesi Asia 
yaitu sekitar jam 4 dan 5 sore seperti pada gambar 10.14. Contoh yang 
kedua membuka transaksi pada awal sesi Eropa antara jam 2 sampai jam 4 
sore, kemudian menutup transaksi sekitar jam 11 sampai 12 malam saat 
berakhirnya sesi Eropa. 

Untuk tipe swing trading, jangka waktunya menggunakan selang 
harian. Waktu yang terbaik untuk membuka posisi transaksi adalah hari 
rabu atau paling telat kamis pagi, sedangkan untuk penutupan transaksi 
dilakukan pada hari Senin pagi. Pembukaan transaksi berikutnya adalah 



hari senin pagi yang akan ditutup pada hari selasa atau rabu. Penentuan 
hari ini tidak mutlak tergantung dari level garis pivot mingguan seperti level 
support atau resistance yang telah tercapai. 

 

 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.16 Transaksi di buka pada awal sesi Jepang, ditutup akhir sesi 
jepang 

 
Contoh pada gambar 10.15, transaksi jual dibuka hari senin pagi 

tanggal 20 Mei 2016, ditutup pada hari rabu pagi tanggal 22 Mei 2016 
karena sudah menyentuh garis level support mingguan. Pada hari rabu 
malam tanggal 22 Mei 2016 saat penutupan sesi Eropa kembali dilakukan 
transaksi jual dan ditutup pada hari senin pagi tanggal tanggal 30 Mei 2016. 
Kemudian hari senin pagi tanggal 30 Mei 2016, dilakukan transaksi beli dan 
diditutup pada hari rabu pagi tanggal 1 juni 2016 karena sudah menyentuh 
garis level pivot mingguan. Posisi ini juga bisa ditutup pada hari rabu malam 
saat penutupan pasar Eropa. Alternatif waktu penutupan lainnya adalah 
menunggu sampai hari kamis pagi tanggal 2 Juni 2016 karena diharapkan 
sudah menyentuh garis level resistance 1 mingguan. 
 



 
Sumber : MetaQuotes (2016) 

Gambar 10.17 Transaksi dibuka dan ditutup dalam hitungan hari 
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