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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Foreign exchange (selanjutnya disebut forex) dalam bahasa Indonesia 

dikenal sebagai valas atau valuta asing. Forex merupakan aktivitas pertukaran mata 

uang yang dilakukan secara online. Secara umum, tujuan pertukaran mata uang 

berguna untuk transaksi antar negara sehingga membutuhkan uang fisik. Seiring 

perkembangan teknologi, kegiatan ekonomi pun berkembang kearah digital, salah 

satunya forex yang menjadi sektor bisnis keungan. Perkembangan tersebut 

mendapat perhatian, ditandai dengan masyarakat mulai melirik ranah bisnis forex. 

Pebisnis forex dikenal dengan sebutan traders. Alur bisnis forex dimulai dengan 

seorang traders mendaftarkan diri pada perusahaan pialang. Tugas sebuah 

perusahaan pialah ialah sebagai penyalur antara traders dan pasar internasional 

(selanjutnya disebut market) agar memperoleh nilai suatu mata uang yang sesuai 

kondisi market saat ini. Selanjutnya, traders melakukan transaksi pada suatu media 

digital atau platform yang dianjurkan oleh perusahaan tempat mendaftarkan diri. 

Barulah transaksi dapat berjalan melalui jaringan internet dengan mata uang yang 

telah tersedia. Beberapa mata uang tersebut sepeti USD, EUR, AUD, JPY, CHF, 

CAD, dan XAU. 

Jumlah traders yang kian meningkat tentu berasal dari berbagai latar 

belakang pendidikan, kondisi sosial budaya, juga profesi yang berbeda. Tidak heran 
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jika dalam suatu komunitas tentu memiliki ragam bahasa guna memudahkan 

komunikasi antar anggotanya. Sifat bahasa adalah konvensional artinya makna 

yang terkandung dalam sebuah bahasa tergantung dari konvensi (kesepakatan) yang 

bersangkutan. Proses manusia ketika hendak berbicara dan ketika seseorang 

mendengar suatu ujaran akan terjadi proses mental pada diri keduanya. Proses 

mental berupa penyusunan kode semantis, kode gramatikal, dan kode fonologis 

pada pihak penutur. Sementara pihak pendengar berupaya memecah kode semantis, 

kode gramatikl, dan kode fonologis.   

Hal tersebut dapat dapat diamati dari komunitas para traders di PT. Traders 

Family Surabaya yang menggunakan berbagai istilah dalam komunikasi antara 

sesama traders dan komunikasi antara traders dengan konsultan. Untuk mengkaji 

perkembangan makna yang terjadi, maka diperlukan teori semantik. Teori semantik 

berhubungan erat dengan struktur dan fungsi, bahwa tidak berarti apabila suatu 

struktur tanpa fungsi begitupun sebaliknya. Aspek semantik meliputi 

bentuk/struktur kata, fungsi dan makna. Asumsi semantik bahwa bahasa terdiri dari 

struktur yang menunjukkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam 

pengalaman aktifitas manusia. Makna memiliki tingkatan keberadaan; pertama, 

makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan; kedua, makna menjadi isi dari 

suatu kebahasaan; ketiga, makna menjadi isi komunikasi yang membuahkan 

informasi tertentu.   

Hubungan tersebut menjadi landasan utama peneliti mengkaji 

menggunakan teori semantik untuk menemukan fenomena kebahasaan dari unsur 

kata dalam bahasa ragam bisnis. Adapun lokasi penelitian berada di PT. Traders 
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Family Surabaya yang merupakan kantor cabang PT. Traders Family yang berada 

di Jakarta Utara, serta telah mengantongi legalitas yang sama yakni SIUP : 

108/24.1PK.7/31.72.02/-1.824.27/e/2016 dan NPWP : 31.458.013.5-011.000. Para 

traders  kerap kali berinteraksi menggunakan istilah ragam bisnis, guna 

mempermudah komunikasi antar lingkungan pebisnis forex. Tuturan yang muncul 

terdapat berbagai kata yang mungkin asing bagi masyarakat awam. Sumbangsih 

dari kata bahasa Indonesia, kata bahasa Inggris, kata bahasa daerah serta kata atau 

istilah khas dalam bisnis forex. Makna sebagai penghubung antara bahasa dan dunia 

luar sesuai kesepakatan para pemakainya sehingga saling mengerti.   

Penelitian ini berupaya memaparkan bentuk, fungsi dan makna kata dalam 

bahasa ragam bisnis di bidang forex. Peneliti fokus pada tuturan lisan dan tuturan 

tulisan. Misalkan ‘XAU masih terbangkah?’ Kata terbang merupakan sinonim dari 

kata naik dalam tuturan tersebut. Makna kata terbang dalam ranah bahasa ragam 

bisnis forex ialah pergerakan garis harga (selanjutnya disebut chart) keatas.  

Sumber data berasal dari interaksi komunikasi yang terjadi di lapangan, sedangkan 

sumber data tuturan tak langsung melalui grup telegram.  Permasalahan yang 

menjadi bahasan ialah makna kata asli berdasarkan KBBI dengan makna kata yang 

disepakati di lingkungan traders menggunakan teori semantik. Penelitian ini 

membuktikan bahwa makna kata dalam bahasa ragam bisnis atau jual beli 

diciptakan sesuai kesepakatan kelompok tutur di lingkungan tuturnya. Adapun 

berbagai kata yang berbeda dengan bisnis atau jual beli lainnya, misalkan ragam 

bahasa dalam transaksi di pasar tradisional. Fungsi hubungan antar unsur semantik 
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berupa konsep, konsep dapat dipahami melalui kemandirian kata atau melalui relasi 

dengan kata lain.  

Konsep kata pasang : ‘Yg penting jangan lupa pasang SL’ 

Kata pasang sebagai bentuk ‘pemahaman’ mengenai penentuan harga, disertai 

adanya relasi kata SL. Data tersebut ditemukan dalam bahasa lisan yang terjadi di 

kantor PT. Traders Family Surabaya ketika konsultan (narasumber) memberikan 

arahan di program Live Trading. 

Hasil data yang diperoleh di lapangan menunjukkan perbedaan istilah pada 

bisnis jual beli lainnya. Sejauh ini belum ada yang mengangkat bahasa ragam bisnis 

forex sebagai objek penelitian ditinjau dari bentuk, fungsi dan makna, sehingga 

menjadi alasan kuat penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait 

dengan topik tersebut. Adapun kata-kata yang awam dalam ranah bisnis forex, 

misalnya kata ‘opit’ yang bersinonim dengan kata ‘profit’ merupakan kata bahasa 

Inggris yang juga memiliki persamaan makna kata ‘profit’ dalam bahasa Indonesia. 

Makna kata ‘profit’ ialah ketika pelaku bisnis mendapat keuntungan dari transaksi. 

Kemudian menjadi istilah ‘opit’ karena tuturan pelaku bisnis dengan makna yang 

disepakati. Sedangkan transaksi jual beli pada umumnya menggunakan istilah 

‘laba’ untuk menyatakan keuntungan. Makna singkatan PO dalam bisnis online 

yang dikenal masyarakat awam ialah Pre Order namun dalam bisnis forex PO 

merupakan singkatan dari Pending Order. Cuplikan istilah tersebut menjadi bukti 

konkret bahwa dalam bisnis forex menggunakan istilah yang berbeda dengan istilah 

transaksi pada umumnya. Interaksi antara klien dan konsultan dapat bertatap muka 
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secara langsung dan menghasilkan tuturan yang mengandung istilah transaksi, 

sesuai dengan sumber data penelitian ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah bentuk kata dalam bahasa ragam bisnis forex di  PT. Traders 

Family Surabaya? 

2. Bagaimanakah fungsi kata berdasarkan unsur semantik dalam bahasa  

ragam bisnis forex di PT. Traders Family Surabaya? 

3. Bagaimanakah makna kata dalam bahasa ragam bisnis forex di PT. Traders 

Family Surabaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk kata yang digunakan dalam bahasa ragam bisnis 

forex di PT. Traders Family Surabaya. 

2. Mendeskripsikan fungsi kata berdasarkan unsur semantik yang digunakan 

dalam bahasa ragam bisnis forex di PT. Traders Family Surabaya. 

3. Mendeskripsikan makna kata yang digunakan dalam bahasa ragam bisnis 

forex di PT. Traders Family Surabaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis 

maupun manfaat praktis sebagai berikut: 

 1.4.1  Manfaat Teoretis 

Secara teoritis, penelitian diharapkan mampu menambah sumbangan 

pemikiran terhadap bidang linguistik khususnya kajian kepustakaan ilmu semantik. 

Sekaligus memberi wawasan pengetahuan bagi pihak yang hendak melalukan 

penelitian berkaitan. Serta dapat menambah data linguistik yang dapat memberi 

informasi guna menunjang penelitian berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu menjadi pedoman ataupun petunjuk bagi semua pihak yang akan 

melakukan penelitian di bidang yang sama.   

 1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi wawasan bagi masyarakat 

mengenai bahasa ragam bisnis forex. Menambah perbendaharaan kata bagi 

masyarakat yang ingin terjun di bisnis forex. Serta memberi pengetahuan bagi 

pembaca maupun masyarakat mengenai bentuk, fungsi, dan makna kata yang 

disepakati dalam lingkungan traders.  

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berperan sebagai pembeda dari penelitian serupa yang 

dilakukan sebelumnya. Penelitian dengan topik ragam bahasa merupakan bukti 

konkret untuk menambah sekaligus memperluas penelitian dengan fenomena 
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kebahasaan yang terjadi. Berikut ini beberapa penelitian mengenai ragam bahasa 

yang telah dilakukan sebelumnya, Lukitoningtyas (2010), Sari (2010), Pratama 

(2014) dan Purwadewi (2018) berikut ini uraian hasil penelitian terdahulu secara 

garis besar.  

Lukitonigtyas (2010) melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Ragam 

Bahasa Plesetan Acara B-CAK (Berita Kocak) di JTV” mendeskripsikan unsur 

bahasa plesetan dan bentuk plesetan. Temuan dalam penelitian ini berupa 

pemakaian bahasa plesetan meliputi bahasa Jawa, dan unsur bahasa asing, 

sedangkan bentuk plesetan meliputi bentuk singkatan, bentuk kata asing yang 

diplesetkan untuk mempermudah pelafalan, bentuk infersi (pembalikan), bentuk 

penggantian topik, dan bentuk akronim.  

Sari (2010) melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Ragam Bahasa 

dalam Tabloid LeZAT: Kajian Diksi dan Gaya Bahasa”  mengungkapkan diksi atau 

pilihan kata yang digunakan dalam tabloid LeZAT. Temuan dalam penelitian ini 

menujukan bahwa tabloid LeZAT menggunakan kata dan frasa asing khusus 

kuliner, baik kata dan frasa asing yang masuk KBBI maupun yang belum masuk 

KBBI. Sedangkan, gaya bahasa yang digunakan tabloid LeZAT meliputi gaya 

bahasa klimaks, antiklimaks, paralelism, antitesis, dan repitisi.  

Pratama (2014) melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Ragam Bahasa 

Bisnis di Pasar Atom Surabaya: Kajian Sosiolinguistik” menguraikan penggunaan 

bahasa ragam bisnis yang terjadi di Pasar Atom Surabaya. Temuan dalam penelitian 

berupa dua puluh satu data tuturan yang terdiri dari bentuk kosakata. Serta faktor-
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faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa, yaitu usia, jenis kelamin, 

pendidikan, dan hubungan kekeluargaan. Sehingga hasil akhir penelitian tersebut 

ialah kosakata yang digunakan ketika transaksi jual beli di Pasar Atom Surabaya.  

Purwadewi (2018) dalam skripsi yang berjudul “Penggunaan Bahasa 

Ragam Bisnis Di Pasar Tradisional Sumberejo. Kabupaten Bojonegoro: Kajian 

Sosiolinguitsik” memaparkan tentang penggunaan bahasa ragam bisnis yang timbul 

ketika aktifitas perdagangan berlangsung. Temuan dalam penelitian ini berupa 

adanya variasi bahasa Jawa, bahasa Indonesia serta perpaduan antara kedua bahasa 

tersebut, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa ragam 

bisnis, meliputi faktor jenis kelamin, usia, pekerjaan, latar belakang pendidikan, 

status sosial, dan hubungan kekerabatan. Sehingga manfaat praktis dari penelitian 

ini ialah memberikan wawasan pada masyarakat pembaca mengenai penggunaan 

bahasa ragam bisnis di pasar tradisional beserta faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaannya.  

Pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah fokus pada 

perkembangan makna tuturan dalam bahasa ragam bisnis khususnya bisnis  forex. 

Sedangkan persamaan dari penelitian terdahulu berupa topik fenomena kebahasaan 

yang terjadi di beberapa bidang, seperti ragam bahasa media cetak tabloid, ragam 

bahasa plesetan, bahasa ragam bisnis di pasar tradisional. Hal tesebut akan 

menujukan bahwa perkembangan bahasa yang semakin dinamis seiring 

peningkatan pemakai bahasa. Terlepas dari kajian yang digunakan, penulis pun 

menilai adanya relevansi dari dua penelitian terhadap penleitian ini berupa 
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mengkaji penggunaan ragam bahasa menggunakan teori semantik. Sehingga 

menemukan bentuk dan makna kata. Sedangkan, dua penelitian mengenai bahasa 

ragam bisnis dikaji menggunakan teori sosiolinguistik. Penulis berupaya 

mengangkat objek bahasa ragam bisnis dengan memperhatikan perkembangan 

makna yang mengacu pada KBBI beserta makna yang disepakati dalam lingkungan 

traders, melalui implementasi teori semantik.  

1.6 Operasionalisasi Konsep 

 Operasional konsep diperlukan agar penelitian berjalan sesuai target peneliti 

dan memudahkan pembaca ketika memahami penelitian ini, maka operasional 

konsep pada penelitian ini sebagai berikut: 

Bentuk Kata:  Bentuk kata yang dimaksud dalam penelitian ini ialah bentuk 

kata yang muncul pada tuturan lisan dan tuturan tulisan 

dalam penyebutan istilah. Penyebutan istilah terjadi ketika 

konsultan dengan traders saling berkomunikasi saat 

transaksi maupun memberikan konsultasi. Seperti halnya 

penyebutan bentuk sinonim, bentuk akronim, dan bentuk 

singkatan.  

Fungsi Kata: Fungsi kata yang dimaksud dalam penelitian ini ialah kata 

yang menunjukkan unsur semantik berupa konsep, acuan, 

lambang, dan tanda. Fungsi kata dalam unsur semantik 

muncul pada tuturan lisan dan tuturan tulisan bahasa ragam 

bisnis forex. 
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Makna Kata: Makna kata yang dimaksud dalam penelitian ini ialah uraian 

penjelasan bagaimana kata dimaknai sesuai masyarakat tutur 

didalamnya. Suatu bahasa yang digunakan masyarakat 

tertentu bisa jadi memiliki makna kata diluar kesepakatan.  

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Tujuan dari sistematika penulisan pada penelitian yakni memberi gambaran 

bagaimana penelitian disusun menjadi sebuah karya ilmiah. Adapun pembagian 

terdiri atas 4 bab pada laporan penelitian ini, dimulai bab I menjelaskan gagasan 

penelitian sebagai pengenalan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga terdiri 

atas subbab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, operasionalisasi konsep dan sistematika penulisan.  

Selanjutnya akan disusun bab II merupakan kerangka teori yang berisikan 

tentang landasan teori. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan kajian 

semantik, menguraikan bentuk kata yang mengakibatkan makna, sinonim, akronim, 

fungsi hubungan antar unsur, perkembangan makna, dan analisis makna. 

Bab III merupakan metode penelitian meliputi objek penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode pemaparan hasil 

data. Pada Bab IV, berupa analisis data dan pembahasan. Peneliti melakukan 

analisis data dengan cara menguraikan dan menjelaskan hasil temuan data berupa 

bentuk, fungsi dan memaparkan makna tuturan bahasa ragam bisnis pada 

masyarakat kelompok pembisnis forex di PT. Traders Family Surabaya. 
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Bab V sebagai penutup dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri atas dua 

subbab yakni simpulan untuk memaparkan hasil penelitian yang dikemas lebih 

ringkas dan saran sebagai pengembangan bidang yang dikaji serta edukasi bagi 

pembaca mengenai bahasa ragam bisnis di ranah forex.
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