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ABSTRACT 
 
      Dalam bisnis perdagangan indeks mata uang asing dan indeks saham di 
PT MONEX Investindo Futures, berita terbaru yang dibutuhkan oleh para 
investor adalah berita yang menggunakan bahasa Inggris. Para investor 
memutuskan untuk membeli atau menjual indeks mata uang asing 
berdasarkan berita terbaru tersebut. Oleh karena itu, penguasaan bahasa 
Inggris menjadi penting dalam memahami berita aktual tersebut. 
      Saya menemukan dua permasalahan yang dihadapi oleh para investor 
dalam memahami berita-berita yang berbahasa Inggris. Pertama adalah 
banyaknya investor yang tidak mempunyai latar belakang bahasa Inggris 
yang cukup baik. Kedua adalah banyaknya kosa kata dan idiom bisnis yang 
berbeda dengan bahasa Inggris pada umumnya. Akibat dari sebab yang 
pertama adalah investor menghadapi kesulitan untuk memahami berita 
terbaru, sementara akibat dari sebab yang kedua yaitu kesalahpahaman 
dalam menangkap isi dan pesan dari berita yang tersedia. 
      Dalam memaparkan masalah tersebut, saya menemukan dua solusi 
untuk memecahkannya. Solusi pertama adalah menyediakan media cetak 
berbahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami oleh para investor, 
sehingga investor dapat memahami berita yang tersedia. Solusi kedua 
adalah membuat daftar  terjemahan kosa kata dan idiom bisnis dalam bentuk 
bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipelajari oleh para investor.  
      Dengan menekankan pentingnya pengetahuan akan kosa kata dan idiom 
bisnis dalam memahami isi berita bisnis berbahasa Inggris, maka saya 
memilih solusi kedua sebagai solusi terbaik. Alasannya dikarenakan dengan 
terbiasa membaca dengan kosa kata dan idiom bahasa Inggris bisnis, yang 
telah disajikan dalam bentuk tabel terjemahan, diharapkan para investor 
dapat memahami berita dalam bahasa Inggris dengan lebih baik sehingga 
dapat mengambil keputusan investasi dengan cepat tanpa harus bergantung 
dari pihak lain. 
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