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ABSTRACT 

Foreign exchange is the currency issued and used as a legitimate international 

payment in other countries has a record of the official exchange rate at the central bank. 

Fluctuation in foreign currency is such a risk for companies that import goods. 

However, the actual risk could be minimized through hedging techniques. 

In these circumstances, author wants to do a case study of CV. X, which has an 

importing goods process in their business activity. Author wanted to compare how the 

effect of using the forward contract hedge and money market hedge could minimize these 

risks.  

Based on research stretcher, it was found that money market hedge technique is 

the one that could minimize the risk of currency fluctuations faced by company and could 

give the company a financial benefit at the same time. 

Keywords: foreign exchange, forward contract hedge, money market hedge 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ini, dapat dikatakan hampir tidak ada negara yang 

dapat berdiri sendiri secara mandiri. Setiap negara yang satu dengan negara yang 

lain saling membutuhkan dan saling mengisi dalam pemenuhan kebutuhan 

masing-masing. Sama halnya dengan negara lain, sebagai suatu negara yang 

sedang membangun dan berkembang, Indonesia tidak dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan suatu perdagangan akan barang 

atau jasa dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

Perdagangan antar negara ini timbul karena adanya kebutuhan suatu 

negara yang tidak dapat dipenuhi sendiri serta adanya kelebihan produksi yang 

tidak habis dikonsumsi di dalam negeri, sehingga perlu dicari pemasarannya. Jika 

diteliti maka akan sulit atau bahkan sama sekali tidak ada suatu negara yang 

dapat benar-benar mandiri dalam arti kata dapat memenuhi kebutuhan dari hasil 

produksi negara sendiri.  

Kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara ini meliputi ekspor 

dan impor. Pada hakekatnya, kegiatan perdagangan antar negara ini adalah jual 

beli barang atau jasa antara pengusaha-pengusaha yang berada di negara yang 

berbeda. Kegiatan ekspor atau impor ini melibatkan dua negara atau lebih. Oleh 

sebab itu diperlukan impor terhadap barang atau jasa dari negara lain untuk 

memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Sedangkan bagi barang atau jasa yang 

dihasilkan di dalam negeri dan tidak habis dikonsumsi di dalam negeri, perlu 

dicari pemasarannya ke negara lain untuk meningkatkan perolehan devisa.  
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Sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia, maka 

perdagangan luar negeri akan terus mengalami peningkatan baik ekspor maupun 

impornya. Di Indonesia, saat ini sudah banyak perusahaan yang melakukan 

aktivitas impor dan atau ekspor barang dan jasa.  

Aktivitas ekspor dan impor ini akan menimbulkan transaksi keuangan 

bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat. Transaksi keuangan tersebut akan 

menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yaitu pihak 

eksportir yang diwajibkan melakukan penyerahan barang atau jasa yang telah 

diperjanjikan dan berhak untuk menerima pembayaran atas harga barang dan jasa 

yang telah dijualnya, dan sebaliknya pihak importir yang berkewajiban untuk 

membayar harga barang dan jasa yang diserahkan dan berhak menuntut 

penyerahan barang dan jasa yang dibelinya. Transaksi ini akan terlaksana apabila 

terdapat kesepakatan terhadap cara penyelesaiannya dan pembayaran yang dapat 

diterima oleh semua pihak. Pembayaran dalam transaksi ekspor-impor dapat 

dilakukan dalam berbagai cara, sesuai dengan kesepakatan antara eksportir 

dengan importir.  

Salah satu bentuk kesepakatan pembayaran antara eksportir dan importir 

tersebut adalah kesepakatan mengenai penggunaan mata uang untuk pembayaran 

atau pelunasan transaksi. Dengan adanya kesepakatan tersebut, setiap eksportir 

maupun importir akan menerima atau pun membutuhkan valuta asing dalam 

transaksi keuangan yang akan terjadi.  

Valuta asing merupakan salah satu instrumen yang berpengaruh atas 

pemenuhan kebutuhan manusia modern saat ini, baik secara perorangan maupun 

kelompok. Selain itu, nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap nilai tukar 
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mata uang negara lain atau valuta asing ini juga dapat digunakan sebagai salah 

satu indikator stabilitas perekonomian suatu negara secara makro. 

Nilai tukar suatu valuta asing terhadap mata uang domestik selalu 

berfluktuasi setiap saat. Tidak stabilnya nilai tukar valuta asing terhadap mata 

uang domestik ini, menimbulkan ketidakpastian akan hak dan kewajiban yang 

nantinya diterima oleh eksportir maupun importir. 

Sebagai contoh, adanya penguatan nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar 

valuta asing akan memberikan kerugian bagi eksportir, karena jumlah Rupiah 

yang akan diterima oleh eksportir akan berkurang. Bagi importir, adanya 

penguatan nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar valuta asing akan memberikan 

keuntungan. Hal ini berarti lebih sedikit jumlah Rupiah yang harus disediakan 

oleh importir untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyediakan valuta asing 

dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran transaksi 

impornya.  

Begitu juga sebaliknya, jika nilai tukar Rupiah melemah terhadap nilai 

tukar valuta asing, maka hal ini akan memberikan keuntungan dan kerugian yang 

berbeda lagi bagi eksportir maupun importir. Bagi eksportir, melemahnya nilai 

tukar Rupiah terhadap valuta asing ini akan memberikan keuntungan, karena 

jumlah Rupiah yang akan diterima oleh eksportir akan bertambah. Sedangkan 

bagi importir, melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar valuta asing ini 

akan memberikan kerugian. Kerugian ini dikarenakan importir harus 

menyediakan lebih banyak Rupiah untuk memenuhi kebutuhannya dalam 

menyediakan valuta asing dalam rangka memenuhi kewajibannya melunasi 

pembayaran transaksi impornya. Dengan ini, perusahaan dihadapkan pada resiko 

akan fluktuasi nilai tukar valuta asing. 
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Setiap perusahaan harus dapat mengantisipasi ataupun menghindari risiko 

fluktuasi nilai tukar valuta asing. Terlebih lagi bagi perusahaan yang memiliki 

kewajiban atau hutang di masa yang akan datang dalam bentuk valuta asing. 

Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan valuta asing tersebut, baik 

sebagai media transaksi maupun sebagai komoditas, maka diperlukan suatu 

pengetahuan dan pengelolaan yang memadai bagi perorangan atau pun kelompok 

yang hidup di era globalisasi ini, terutama bagi manajer keuangan sebuah 

perusahaan.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menilai hutang impor 

perusahaan dimasa yang akan datang dan menghadapi risiko serta memperoleh 

manfaat dari fluktuasi nilai tukar valuta asing adalah dengan menggunakan teknik 

hedging (lindung nilai). Ada dua strategi yang umum digunakan dalam 

melakukan hedging, yaitu dengan forward contract atau money market hedge. 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

menganalisa mengenai masalah valuta asing. Karena itu, penulis mengangkat 

”Analisis Perbandingan Penggunaan Teknik Forward Contract Hedge dan 

Money Market Hedge Dalam Menilai Hutang Impor CV. X” sebagai judul dalam 

skripsi ini. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam tulisan ini adalah : 

1.Berapa besar jumlah hutang impor yang harus dibayarkan CV. X pada 

saat jatuh tempo jika perusahaan diasumsikan menggunakan teknik 

forward contract? 

2.Berapa besar jumlah hutang impor yang harus dibayarkan CV. X pada 

saat jatuh tempo jika perusahaan diasumsikan menggunakan teknik 

money market hedge? 

3.Bagaimana perbandingan pembayaran hutang impor CV. X pada saat 

jatuh tempo antara penggunaan teknik forward contract dengan teknik 

money market hedge? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Sebagai pembatasan masalah, maka masalah yang akan dibahas adalah 

mengenai transaksi impor CV. X, pada periode Januari 2010 sampai dengan Juni 

2011.  

Teknik hedging yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik forward contract dan money market hedge. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka diharapkan dapat tercapai 

beberapa tujuan, yaitu : 

1.Mengetahui dan menganalisis besarnya jumlah hutang impor yang harus 

dibayarkan CV. X pada saat jatuh tempo jika perusahaan diasumsikan 

menggunakan teknik forward contract. 

2.Mengetahui dan menganalisis besarnya jumlah hutang impor yang harus 

dibayarkan CV. X pada saat jatuh tempo jika perusahaan diasumsikan 

menggunakan teknik money market hedge. 

3.Mengetahui dan menganalisis perbandingan pembayaran hutang impor 

CV. X pada saat jatuh tempo antara penggunaan teknik forward 

contract dengan teknik money market hedge. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak : 

1.Bagi penulis 

Mengaplikasikan teori yang didapat selama kuliah di dunia nyata atau 

di lapangan. 

2.Bagi perusahaan ekspor-impor 

Memberikan gambaran tingkat keuntungan dan kerugian yang 

mungkin diperoleh dari penggunaan teknik hedging. 
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3.Bagi kalangan akademik 

Diharapkan dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan valuta asing serta dapat menjadi tambahan literatur 

bagi perpustakaan STIE Indonesia Banking School (IBS). 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Laporan penelitian ini disusun dalam lima bab yang terdiri dari 

sistematika sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini, 

serta kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan mengenai teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari objek penelitian 

dan analisis mengenai hasil penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan yang didapat dari 

penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk masalah dalam 

penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan meliputi beberapa aktivitas seperti, peramalan 

keuangan, analisa investasi, pengadaan dana, dan lain-lain. Menurut Ross (1999), 

pengertian dari manajemen keuangan adalah “a general organizational structure 

emphasizing the financial activity within the firm reporting to the other financial 

officer are the treasures and the controller. The treasures is responsible for 

handling cash flow, making capital expenditure decisions and making financial 

plans”. Artinya, manajemen keuangan adalah suatu struktur organisasi umum 

yang menjelaskan tentang aktivitas keuangan dari laporan perusahaan kepada 

petugas keuangan sebagai pengelola atau pengendali. Pengelola dana bertugas 

untuk menangani aliran kas, membuat keputusan pembelanjaan dan membuat 

laporan keuangan. 

Sedangkan menurut Keown, Martin, Petty, & Scott jr. (2005), manajemen 

keuangan diartikan sebagai berikut, “Financial management is considered with 

the maintenance and creation of economic value or wealth. Consequently, this 

course focuses on decision making with an eye toward creating wealth. As such, 

we will deal with the financial decisions such as when to introduce a new 

product, when to invest in new assets, when to replace existing assets, when to 

borrow from banks, when to issue stocks or bonds, when to extend credit to a 

customer, and how much cash to maintain”. Artinya, manajemen keuangan 

berhubungan dengan bagaimana cara menjaga dan membuat atau menghasilkan 

sebuah nilai ekonomis (economic value) atau kesejahteraan. Secara konsekuen, 
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kegiatan ini akan fokus kepada pembuatan keputusan dengan tujuan akhir 

menciptakan sebuah kesejahteraan. Dengan itu, kita akan selalu berkutat dengan 

keputusan keuangan seperti, kapan harus memperkenalkan produk baru, kapan 

harus berinvestasi pada aset yang baru, kapan harus mengganti aset yang sudah 

ada, kapan harus meminjam dari bank, kapan harus menerbitkan saham atau 

obligasi, kapan harus memperpanjang kredit kepada konsumen, dan berapa 

banyak uang kas yang harus dijaga atau dikelola. 

Menurut Bambang Riyanto (1997), definisi manajemen keuangan adalah 

“keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana 

dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut”.  

Jadi dapat disimpulkan, bahwa definisi manajemen keuangan adalah 

seluruh aktivitas keuangan yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan 

dana, menangani aliran kas, membuat keputusan pembelanjaan modal ataupun 

investasi, serta membuat perencanaan keuangan dengan tujuan mencipatakan 

sebuah nilai ekonomis (economic value) atau kesejahterahaan bagi organisasi 

yang bersangkutan. 

2.1.1.1 Fungsi dan Peranan Manajemen Keuangan 

Menurut Aulia Arief H. (2005), manajemen keuangan membahas 

keputusan-keputusan keuangan yang meliputi : 

1. Keputusan investasi, yaitu keputusan yang menyangkut alokasi dana 

pada berbagai alternatif investasi. Meliputi manajemen modal kerja, 

penganggaran, dan investasi eksternal. 

2.  Keputusan pembiayaan, yaitu keputusan yang menyangkut struktur 

keuangan dan struktur modal perusahaan. 
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3. Keputusan deviden, yaitu keputusan yang menyangkut prosentase laba 

yang dibayarkan sebagai deviden tunai, deviden saham, pemecahan 

saham, dan pembelian kembali saham beredar. 

Ketiga keputusan keuangan diatas merupakan fungsi dan peranan dari 

manajemen keuangan. 

Sedangkan tanggung jawab manajer keuangan menurut Brigham (1996), 

yaitu : 

1. Peramalan dan Perencanaan 

Manajer keuangan harus berinteraksi dengan para eksekutif serta 

memahami rencana yang dibuat untuk membentuk posisi perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

2. Keputusan Ivestasi dan Keuangan 

Perusahaan yang sukses umumnya memiliki tingkat pertumbuhan 

penjualan yang tinggi, yang membutuhkan pertumbuhan pada 

investasi, perlengkapan dan peralatan. Manajer keuangan harus 

membantu mewujudkan tingkat pertumbuhan penjualan yang optimal, 

harus membantu untuk memutuskan mana aset yang harus dimiliki 

dan dengan cara terbaik untuk membiayai atau mendanai aset-aset 

tersebut. 

3. Koordinasi dan Pengendalian 

Manajer keuangan harus berinteraksi dengan para eksekutif lainnya 

agar lebih mengetahui apakah perusahaan telah beroperasi atau 

berjalan dengan seefisien mungkin. 

4. Transaksi dengan Pasar Keuangan 

Manajer keuangan selalu berhubungan dengan uang dan pasar modal. 
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2.1.1.2 Pentingnya Manajemen Keuangan dalam Perdagangan Internasional 

Kegiatan perdagangan internasional melibatkan dua negara atau lebih. 

Menurut Madura (2008) perdagangan internasional dijabarkan sebagai berikut, 

“international trade is a relativity conservative approach that can be used by 

firms to penetrate markerts (by exporting) or to obtain supplies at low cost (by 

importing)”. Artinya, perdagangan internasional adalah suatu pendekatan yang 

relatif konservatif yang dapat digunakan perusahaan untuk memperluas pasar 

(dengan ekspor) atau untuk mengadakan persediaan dengan biaya yang rendah 

(dengan impor). 

Kegiatan ekspor dan impor ini meliputi kegiatan jual-beli barang atau jasa 

antar negara yang terlibat. Kegiatan perdagangan ini sebenarnya secara langsung 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekspor-impor yang berada di negara 

masing-masing yang menjadi pelaku kegiatan ekspor-impor tersebut. 

Impor adalah proses memasukkan barang dari luar negeri atau dari luar 

wilayah pabean ke dalam wilayah pabean dalam negeri. Sedangkan ekspor adalah 

prosedur perdagangan dimana pengiriman barang dilakukan melalui laut, darat, 

atau udara, dan eksportir maupun importir harus memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada negara yang terlibat dalam transaksi ini. 

Namun tidak semua pengiriman dari luar negeri yang masuk ke wilayah 

dalam negeri, dalam hal ini Indonesia, bisa dikategorikan sebagai kegiatan impor, 

karena ada wilayah tertentu di Indonesia yang tidak termasuk kedalam wilayah 

pabean Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut seperti, Batam dan Kawasan Berikat 

Nusantara (bonded warehouse). 

Kegiatan perdagangan internasional ini dikuti pula dengan adanya 

transaksi internasional yang melibatkan negara yang melakukan perdagangan 
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internasional tersebut. Dalam melakukan transaksi internasional tersebut, seorang 

manajer keuangan memerlukan sebuah pengetahuan dalam bidang manajemen 

keuangan internasional. Menurut Sri Handaru (1998), peranan manajemen 

keuangan internasional terhadap perdagangan internasional adalah : 

1. Membantu manajer keuangan memutuskan bagaimana pengaruh 

kejadian-kejadian internasional terhadap perusahaan dan langkah-

langkah apa saja yang dapat diambil untuk memanfaatkan 

perkembangan positif dan menghindarkan perusahaan dari dampak 

negatif. 

2. Membantu manajer keuangan untuk mengantisipasi kejadian dan 

membuatnya mampu mengambil keputusan yang menguntungkan 

sebelum kejadian tersebut terjadi. 

 

2.1.2 Valas (Valuta Asing) 

2.1.2.1 Pengertian Valas 

Menururt Heli Charisma B. (2006), valuta asing atau yang disingkat 

“valas” secara bebas dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan 

digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Dari pengertian ini 

terdapat suatu hal yang relatif, yaitu “di negara lain”. Jadi mata uang tersebut 

dikatakan sebagai suatu valuta asing tergantung dari pihak mana yang melihat 

mata uang tersebut. Bagi penduduk yang berada bukan di negara asal mata uang 

asing, maka penduduk tersebut akan menyebut mata uang tersebut sebagai valuta 

asing. Namun bagi penduduk yang berada di negara asal mata uang asing 

tersebut, tentu tidak akan menyebutnya demikian. Sebagai contoh, bagi orang 

Indonesia mata uang US Dollar adalah valuta asing. Namun bagi orang Amerika 
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mata uang US Dollar tentu bukan valuta asing. Oleh sebab itu, Heli Charisma B. 

secara lebih luas mengatakan bahwa valuta asing juga dapat diartikan sebagai 

kewajiban terhadap mata uang asing yang dapat dibayar di luar negeri, baik 

berupa simpanan pada bank di luar negeri maupun kewajiban dalam mata uang 

asing. 

Menurut Hamdy Hady (1999), valas atau foreign exchange dapat 

diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan 

untuk melakukan transaksi atau membiayai transaksi keuangan internasional dan 

yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, valas adalah 

mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran transaksi 

keuangan internasional yang sah di negara lain dan memiliki catatan kurs resmi 

pada bank sentral. 

Perdagangan barang dan jasa, aliran modal, dan dana antar negara akan 

menimbulkan pertukaran mata uang antar negara yang pada akhirnya akan timbul 

permintaan atau penawaran terhadap suatu mata uang tertentu. Sebagai contoh, 

importir di Indonesia membeli mobil dari Jepang dengan perjanjian bahwa 

pembayaran dilakukan dengan mata uang US Dollar. Berdasarkan perjanjian 

tersebut, maka pihak importir di Indonesia membutuhkan US Dollar untuk 

membayar mobil yang diimport, disini timbul permintaan akan mata uang US 

Dollar. Sebaliknya setelah pihak Jepang menerima pembayaran dalam US Dollar 

dari importir Indonesia, maka pihak Jepang akan menukarkan mata uang US 

Dollar tersebut ke dalam mata uang Yen (mata uang negara Jepang). Penukaran 

yang dilakukan oleh pihak Jepang ini salah satunya dimaksudkan untuk 

membayar upah pegawai dan membayar biaya bahan baku yang digunakan untuk 
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membuat mobil tersebut. Dengan adanya kegiatan penukaran ini, maka timbul 

penawaran akan mata uang US Dollar. Jadi untuk contoh ini, importir Indonesia 

akan membeli US Dollar dan menjual Rupiah yang dimiliki dari hasil penjualan 

mobil di Indonesia, sedangkan pihak Jepang akan menjual US Dollar yang 

didapat dari impotir Indonesia dan membeli Yen. 

Menurut Aulia Arief H. (2005), mata uang sering digunakan sebagai alat 

pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan 

internasional disebut sebagai hard currency, yaitu mata uang yang nilainya relatif 

stabil dan terkadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan 

dengan mata uang lainnya, contohnya US Dollar (USD), Yen-Jepang (JPY), Euro 

(EUR), Poundsterling-Inggris, dan lain-lain. 

Sedangkan lawan dari hard currency, yaitu soft currency. Soft currency 

adalah mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan 

kesatuan hitung karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami 

depresiasi atau penurunan nilai mata uang dibandingkan dengan mata uang 

negara lain. Pada umunya berasal dari negara-negara yang sedang berkembang 

seperti Rupiah-Indonesia, Peso-Filipina, Bath-Thailand, Rupee-India, dan lain-

lain. 

2.1.2.2 Pengertian Nilai Tukar 

Transaksi yang melibatkan lebih dari satu negara akan melibatkan pula 

lebih dari satu mata uang. Mata uang yang diterima pada setiap transaksi akan 

berbeda sesuai dengan kesepakatan antara ekportir dengan importir. 

Shapiro (1998), menjelaskan sebagai berikut ; “Excange rate are market-

clearing that equilibrate supplies and demand in foreign exchange market”. 

Artinya, nilai tukar merupakan harga yang ditentukan oleh pasar, yaitu harga 
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yang terjadi pada keseimbangan permintaan dan penawaran dalam pasar valuta 

asing. 

Menurut Simorangkir dan Suseno (2004), nilai tukar atau yang sering 

disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang 

domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata 

uang asing.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, nilai tukar atau 

kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau 

sebaliknya yang terjadi pada keseimbangan permintaan dan penawaran dalam 

pasar valuta asing. Nilai tukar juga menunjukkan hubungan konversi antar mata 

uang dan nilainya tergantung pada hubungan permintaan dan penawaran antar 

kedua mata uang tersebut. Nilai tukar dapat dinyatakan dalam USD per unit mata 

uang asing atau unit mata uang asing per USD. Sebagai contoh, kurs valas adalah 

USD 1 = IDR 9.000. Berarti Rp 9.000 dapat ditukar dengan dollar sebanyak US$ 

1,00.  

2.1.2.3 Bursa Valas 

 Dalam hukum ekonomi, bila terdapat penawaran dan permintaan 

terhadap suatu barang dan keduanya bertemu maka akan terbentuk dua hal, yaitu 

pasar dan harga. Begitu juga dengan valas, bila permintaan terhadap suatu valas 

tertentu bertemu dengan penawaran terhadap valas yang sama maka akan 

terbentuk pasar dan harga. 

Secara geografis, pasar valas atau foreign exchange market ini 

menjangkau keseluruhan bagian dunia, dimana harga-harga mata uang senantiasa 

bergerak setiap saat pada setiap hari kerja.  
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Menurut Heli Charisma B. (2006), pasar valas dapat diartikan sebagai 

tempat bertemunya penawaran dan permintaan valas. Pasar valas ada di seluruh 

dunia, mulai dari perorangan sampai pemerintahan dapat melakukan kegiatan di 

pasar valas. 

Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2004), pasar valas atau foreign 

exchange market atau sering disebut bursa valas adalah suatu mekanisme dimana 

orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan 

kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan 

kemungkinan risiko kerugian (exposure of risk) akibat terjadinya fluktuasi kurs 

suatu mata uang. 

Menurut Hamdy Hady (1999), bursa valas atau pasar valas dapat diartikan 

sebagai suatu tempat atau wadah atau sistem dimana perorangan, perusahaan, dan 

bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan 

pembelian atau permintaan (demand) dan penjualan atau penawaran (supply) atas 

valas. Masih menurut Hamdy Hady (1999), bursa valas atau pasar valas terdiri 

dari : 

1. Currency Spot Market 

Spot market adalah pasar valas dimana terjadi transaksi pembelian dan 

penjualan valas untuk penyerahan dalam jangka waktu dua hari. Kurs 

yang dipakai untuk melaksanakan transaksi spot ini adalah spot rate. Spot 

rate adalah kurs valas yang berlaku untuk penyerahan 1-2 hari, tergantung 

jenis valasnya. 
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2. Currency Forward Market 

Forward market adalah bursa valas dimana terjadi transaksi pembelian 

dan penjualan valas kurs forward. Kurs forward adalah kurs yang 

ditetapkan sekarang atau pada saat ini, tetapi diberlakukan untuk waktu 

yang akan datang (future period) antara 2 x 24 jam lebih sampai dengan 1 

tahun atau 12 bulan. 

3. Currency Future Market 

Currency future market merupakan salah satu bentuk bursa valas, dimana 

dalam bursa ini dilakukan kontrak yang sering digunakan oleh para 

pengusaha atau arbitrageurs (pedagang valas) untuk melindungi posisi 

forex-nya atau untuk berspekulasi mencari keuntungan terhadap fluktuasi 

forward rate. 

4. Currency Option Market 

Currecncy option market merupakan suatu alternatif lain bagi pengusaha 

dan pedagang valas atau spekulan untuk melakukan kontrak sehingga 

memperoleh hak untuk membeli (call option) atau hak untuk menjual (put 

option) yang tidak harus dilakukan (not obligation) atas sejumlah unit 

valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal jatuh tempo tertentu. 

5. Euro Currency Market 

Euro currency market adalah pasar uang internasional yang kemudian 

dikenal sebagai euro dollar market yang mulai tumbuh dan berkembang 

sejak awal tahun 1960. Pasar ini semakin tumbuh dan berkembang karena 

USD banyak digunakan sebagai alat transaksi perdagangan atau keuangan 

internasional, terutama di Eropa. 

 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Aditya Putranto, Ma.-IBS, 2011



2.1.2.4 Spot Rate dan Spot Market 

Transaksi spot adalah transaksi yang dilakukan pada saat ini dengan 

penyerahan segera, biasanya dalam waktu dua hari kerja. Seperti yang dikatakan 

Saphiro (1998), “in the spot market, currencies are traded for immediate 

delivery, which is actually within two business days after the transaction has 

been concluded”. Artinya, dalam transaksi spot, kurs yang digunakan adalah kurs 

spot yaitu kurs yang berlaku pada hari transaksi untuk penyerahan 1-2 hari 

setelah transaksi dilakukan. 

Pengertian kurs spot menurut Brealy (1998), yaitu “spot rate is current 

rate for exchange or currency that day”. Artinya, kurs spot adalah kurs yang 

digunakan dalam transaksi atau nilai mata uang pada saat itu juga. 

Sedangkan menurut Fabozzi (1998), “spot market is the market for 

settlement for a foreign exchange transaction within two business day”. Pasar 

spot adalah pasar tempat penyerahan dan penerimaan transaksi valas dengan 

jangka waktu 2 hari kerja sejak transaksi dilakukan. 

Namun untuk menggunakan kurs spot sebagai nilai tukar untuk membayar 

kewajiban dalam bentuk valas tidak mungkin dilakukan, karena jangka waktu 

penyerahannya hanya dilakukan dalam 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. 

2.1.2.5 Forward Rate dan Forward Market 

 Forward market adalah bursa valas dimana dilakukan transaksi penjualan 

dan pembelian valas dengan kurs forward. 

 Seperti yang dijelaskan oleh Baker (1998), “Forward rate is the price of 

currency for delivery at some specified time in future, and this price and the spot 

rate are by market forces in the foreign exchange market”. Artinya, kurs forward 
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adalah harga mata uang untuk penyerahan di masa yang akan datang, dan harga 

ini telah dibentuk oleh kekuatan pasar pada bursa valas. 

Menurut Brealey (1995), “the forward exchange rate is the price of 

currency for delivery at some time in future”. Artinya, kurs forward adalah harga 

dari suatu nilai tukar untuk penyerahan di masa yang akan datang. 

Bahwa kurs forward ini banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan 

yang melakukan hedging (lindung nilai) dengan menggunakan instrumen 

derivatif yaitu forward contract. Sebagai suatu contoh, suatu perusahaan 

melakukan transaksi sebesar USD 150 dan kurs spot yang berlaku hari ini adalah 

Rp 8.500,- / USD. Di dalam melunasi kewajibannya, perusahaan meminta jangka 

waktu selama 1 bulan (30 hari). Jika kurs spot 1 bulan kedepan ternyata berubah 

menjadi Rp 8.800,- / USD, maka total kewajiban yang harus dilunasi oleh 

perusahaan tersebut menjadi USD 150 x Rp 8.800,- / USD = Rp 1.320.000,-. 

Sedangkan pada saat penyerahan, kurs yang berlaku adalah Rp 8.500,- / 

USD, sehingga total kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan adalah 

sebesar USD 150 x Rp 8.500,- / USD = Rp 1.275.000,-. Artinya kerugian yang 

harus dibayarkan sebesar Rp 45.000,-. Untuk mengatisipasi kerugian tersebut, 

maka perusahaan terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan pihak yang 

bersangkutan untuk menggunakan kurs forward 30 hari, yaitu sebesar Rp 8.600,- 

/ USD, maka kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi sebesar Rp 

1.290.000,-. 

Jadi, selisih atau kerugian yang dimiliki perusahaan dengan menggunakan 

kurs forward akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan mengikuti kurs yang 

berlaku saat pembayaran. Kerugian perusahaan menjadi Rp 1.320.000 – Rp 

1.290.000 = Rp 30.000,-. 
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2.1.2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Valas 

Sebelum kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai 

valas, kita harus terlebih dahulu memahami beberapa istilah berikut, yaitu 

apresiasi, depresiasi, devaluasi, dan revaluasi. 

Menurut Heli Charisma B., devaluasi dan depresiasi adalah sama yaitu 

penurunan nilai tukar mata uang negara tertentu terhadap nilai mata uang negara 

lain. Tetapi ada sedikit perbedaan antara keduanya, depresiasi, penurunannya 

tidak terlalu besar dan bersifat sementara. Sedangkan devaluasi, penurunannya 

besar dan biasanya melalui pengumuman pemerintah. Begitu pula dengan 

apresiasi dengan revaluasi, pada dasarnya keduanya mempunyai arti yang sama 

yaitu kenaikan nilai mata uang negara lain. Namun yang membedakan, apresiasi, 

kenaikannya relatif kecil dan bersifat sementara. Sedangkan revaluasi, 

kenaikannya relatif besar dan biasanya diumumkan resmi oleh pemerintah. 

Sedangkan menurut Simorangkir dan Suseno (2004), apa bila nilai tukar 

didefinisikan sebagai nilai Rupiah dalam valuta asing, maka dapat diformulasikan 

sebagai berikut : 

NTIDR/USD = Rupiah yang diperlukan untuk membeli US$ 1 (USD) 

NTIDR/YEN = Rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 Yen Jepang 

Apabila dalam hal ini NT meningkat, berarti Rupiah mengalami 

depresiasi, sedangkan apabila NT menurun maka Rupiah mengalami apresiasi. 

Masih menurut Simorangkir dan Suseno (2004), revaluasi adalah suatu kebijakan 

suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang 

asing. Sedangkan devaluasi adalah kebijakan suatu negara yang secara resmi 

menurunkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing. 
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Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Depresiasi 

Depresiasi adalah penurunan nilai tukar mata uang negara tertentu 

terhadap negara lain yang relatif kecil dan biasanya bersifat 

sementara. 

2. Apresiasi 

Apresiasi adalah kenaikkan nilai tukar mata uang negara tertentu 

terhadap mata uang negara lain yang relatif kecil dan biasanya bersifat 

sementara. 

3. Devaluasi 

Devaluasi adalah kebijakan yang dilakukan dan diumumkan secara 

resmi oleh pemerintah untuk menurunkan nilai tukar mata uang 

negara tersebut terhadap mata uang asing 

4. Revaluasi 

Revaluasi adalah kebijakan yang dilakukan dan diumumkan secara 

resmi oleh pemerintah untuk menaikkan nilai tukar mata uang negara 

tersebut terhadap mata uang asing. 

Pergerakan nilai valas yang tidak menentu, seperti apresiasi dan 

depresiasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Melemahnya perekonomian suatu 

negara yang kurang sehat atau tidak stabil bisa menjadi salah satu faktor yang 

melemahkan nilai mata uang suatu negara. Hal ini biasanya dijadikan salah satu 

tolak ukur yang termudah bagi para analis perekonomian. Namun demikian, 

terapresiasi atau terdepresiasinya suatu mata uang tersebut dilatar belakangi oleh 

beberapa faktor.  
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Menurut Baker (1998), faktor-faktor yang mempengaruhi valuta asing, 

yaitu “foreign exchange rate are determined by number of factors all operating 

in the foreign exchange market, speculator characteristics and between interest 

rate, inflation rate and inflation rates from country to country”. Artinya, kurs 

valas dipengaruhi oleh banyak faktor yang dipergunakan dalam pasar atau bursa 

valas diantaranya karakteristik spekulator, hubungan antar tingkat suku bunga, 

serta tingkat inflasi dari suatu negara dengan negara lain. 

Sedangkan menurut Shapiro (1998), “Exchange rate responds to the 

forces of supply and demand in turn are dependent on relative inflation rates, 

interest rates and GNP growth rates”. Artinya, nilai tukar dipengaruhi oleh 

kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi karena perubahan tingkat 

inflasi, tingkat bunga dan tingkat pertumbuhan Gross National Product (GNP).  

Menurut Simorangkir dan Suseno (2004), terdapat 3 faktor utama yang 

mempengaruhi permintaan valas. Pertama, faktor pembayaran impor. Semakin 

tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar pula permintaan terhadap 

valas, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya jika impor 

menurun, maka permintaan valas akan menurun sehingga mendorong 

menguatnya nilai tukar, dengan asumsi faktor lain tidak berubah atau ceteris 

paribus. Asumsi ini juga berlaku untuk aliran modal masuk/keluar dan ekspor. 

Kedua, faktor aliran modal keluar (capital outflow). Semakin besar aliran modal 

keluar, maka semakin besar permintaan valas dan pada lanjutannya akan 

memperlemah nilai tukar. Aliran modal keluar meliputi pembayaran hutang 

penduduk Indonesia (baik swasta atau pemerintah) kepada pihak asing dan 

penempatan dana penduduk Indonesia ke luar negeri. Ketiga, kegiatan spekulasi. 

Semakin banyak kegiatan spekulasi valas yang dilakukan oleh spekulan, maka 
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akan semakin meningkatkan permintaan terhadap valas sehingga memperlemah 

nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing. Spekulan valas adalah 

pelaku di pasar valas yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari melemahnya 

nilai tukar. 

Menurut Simorangkir dan Suseno (2004), penawaran valas dipengaruhi 

oleh dua faktor utama. Pertama, faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar 

volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar pula jumlah 

valas yang dimiliki oleh suatu negara dan pada kelanjutannya nilai tukar mata 

uang lokal terhadap mata uang asing cenderung terapresiasi. Sebaliknya, jika 

ekspor menurun, maka jumlah valas yang dimiliki oleh suatu negara juga 

menurun, sehingga nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang asing 

cenderung terdepresiasi. Kedua, faktor aliran modal masuk (capital inflow). 

Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar mata uang lokal terhadap 

mata uang asing akan cenderung terapresiasi. Aliran modal masuk tersebut dapat 

berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh 

pihak asing (portofolio investment) dan investasi langsung pihak asing (foreign 

direct investment / FDI).  

Dari penjelasan tersebut, permintaan dan penawaran valas sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dan ke 

luar negeri. Perkembangan ekspor dan impor suatu negara sangat dipengaruhi 

oleh perbandingan harga relatif antara suatu negara dengan negara lainnya. 

Artinya, semakin tinggi laju inflasi suatu negara, maka harga barang ekspor 

negara tersebut akan lebih mahal jika dibandingkan dengan negara lain. 

Perbandingan harga relatif ini akan mempengaruhi volume dari ekspor suatu 

negara. Jika harga barang ekspor negara kita relatif lebih mahal dari negara lain, 
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maka hal ini akan menurunkan volume ekspor negara kita. Selanjutnya, dengan 

turunnya volume ekspor, maka akan menurunkan nilai tukar mata uang suatu 

negara. 

Sementara itu, besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh adanya 

perbedaan suku bunga dalam dan di luar negeri. Semakin tinggi suatu suku bunga 

di suatu negara, maka akan semakin besar kecenderungan aliran modal masuk 

(capital inflow) ke negara tersebut.  

Namun, tidak hanya tingkat inflasi dan tingkat suku bunga saja yang 

dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara. Adanya 

tingkat risiko dan sentimen pasar juga dapat mempengaruhi pergerakan nilai 

tukar mata uang suatu negara. Negara yang memiliki tingkat risiko yang tinggi 

tentu akan dihindari oleh para investor. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi 

aliran modal masuk ke negara tersebut. Dengan terganggunya aliran modal 

masuk, tentunya akan membuat nilai tukar mata uang negara tersebut 

terdepresiasi. 

 

2.1.3 Risiko 

2.1.3.1 Pengertian Risiko 

Seperti yang kita ketahui bersama, kita sebagai manusia hidup di dunia 

yang penuh dengan ketidakpastian. Adanya faktor ketidakpastian terhadap apa 

yang akan terjadi di masa yang akan datang ini sering sekali dikaitkan dengan 

risiko.  

Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah 

suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. 
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Sedangkan menurut Keown, Martin, Petty, & Scott jr (2005), “risk is the 

prospect of an unfavorable outcome’. Artinya, risiko adalah peluang atas sebuah 

hasil yang tidak terduga. 

Tanpa bermaksud untuk menjadi paling benar, risiko memiliki arti yang 

berbeda-beda bagi setiap orang. Risiko tersebut bisa berbeda-beda satu sama 

lainnya tergantung dari konteks dan bagaimana tanggapan masing-masing orang 

tersebut tentang arti mengambil sebuah kesempatan. Sebagai contoh, bagi 

seorang pelajar, risiko adalah adanya kemungkinan akan gagal dalam ujian, atau 

peluang untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Sedangkan bagi seorang 

penambang batubara atau pekerja tambang minyak, risiko adalah adanya 

kemungkinan adanya ledakan di tambang minyak atau kecelakaan kerja di area 

tambang batubara. Lain halnya bagi seorang pengusaha, risiko bagi pengusaha 

adalah adanya kemungkinan usaha yang sedang mereka lakukan akan mengalami 

kegagalan. Begitu juga dengan investor, risiko berarti adanya kemungkinan 

investasi yang mereka lakukan tidak memberikan imbal balik yang sesuai dengan 

keinginan mereka. 

2.1.3.2 Risiko Fluktuasi Nilai Mata Uang 

Menurut Eduardus T. (2009), dalam berinvestasi, investor memiliki tujuan 

untuk memaksimalkan return-nya tanpa melupakan faktor risiko investor yang 

harus dihadapinya. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung 

risiko atas investasi yang dilakukannya. Sedangkan risiko merupakan 

kemungkinan perbedaan antara return yang akan diterima dengan return yang 

diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar 
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pula risiko investasi tersebut. Terdapat beberapa sumber risiko yang bisa 

mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi, diantaranya adalah : 

1. risiko suku bunga 

2. risiko inflasi 

3. risiko pasar 

4. risiko bisnis 

5. risiko financial 

6. risiko likuiditas 

7. risiko nilai tukar mata uang 

8. risiko negara 

Sebagai suatu perusahaan yang melakukan transaksi internasional, yaitu 

ekspor-impor, tentu arus kasnya akan terpengaruh langsung oleh fluktuasi nilai 

tukar mata uang atau valas. Sebagai contoh, jika terjadi depresiasi terhadap mata 

uang domestik (dalam hal ini Rupiah terhadap USD) tentu beban impor akan 

semakin meningkat. Berbeda dengan impor yang terbebani dengan terjadinya 

depresiasi mata uang domestik, penerimaan ekspor akan mengalami peningkatan. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nilai tukar tidak dapat 

diramalkan secara pasti atau akurat, karena ketidakpastian itulah terdapat risiko 

yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang atau valas yang dapat 

berubah sewaktu-waktu. Seperti yang dikemukakan oleh Madura (2008), yaitu 

“transaction exposure exist when the anticipated future cash transaction of a firm 

are affected by exchange rate fluctuations”. Artinya, transaction exposure terjadi 

ketika transaksi tunai yang akan datang dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

fluktuasi nilai tukar di kemudian hari. Masih menurut Madura (2008), risiko nlai 

tukar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : 
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1. Transaction exposure 

Transaction exposure dapat diartikan sebagai risiko pengaruh 

fluktuasi valas terhadap transaksi kas pada masa yang akan datang. 

2. Economic exposure 

Economic exposure dapat diartikan sebagai suatu pengaruh dari 

fluktuasi kurs valas terhadap present value dari future cash flow suatu 

perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa transaction 

exposure merupakan bagian dari economic exposure. 

3. Translastion exposure 

Sedangkan translation exposure adalah suatu risiko perubahan atau 

fluktuasi kurs valas terhadap neraca keuangan konsolidasi perusahaan. 

Berikut ini adalah risiko yang timbul dari fluktuasi nilai tukar mata uang 

asing menurut Rugman (1995), yaitu :  

1. Transalation exposure is the foreign exchange risk that firms faces 

when translating foreign currency financial statements into the 

reporting currency of the parent company. 

2.  Transaction exposure is the risk that a firm face when paying bills or 

collecting receivables in the face of changing exchange rates. 

3. Economic exposure is the foreign exchange risk involved in pricing 

products sourcing parts, or locating investment in order to develop a 

competitive position. 

Translation exposure adalah risiko nilai tukar yang dihadapi oleh 

perusahaan ketika melakukan transfer laporan keuangan valas ke dalam laporan 

kurs perusahaan induk. Perubahan laporan keuangan pada prinsip dapat 
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digunakan historical exchange rate, current exchange rate atau weighted average 

exchange rate. 

Transaction exposure adalah suatu risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

yang berhubungan dengan pembayaran hutang atau piutang ketika terajadi 

perubahan nilai tukar. Risiko ini timbul karena hutang-piutang dalam bentuk 

mata uang asing, misalnya pembelian atau penjualan barang dan jasa secara 

kredit dalam mata uang asing, atau meminjam atau memberikan pinjaman dalam 

mata uang asing. 

Economic exposure adalah risiko nilai tukar mata uang asing yang 

berhubungan dengan penentuan harga produk, penyediaan alat-alat, ataupun 

penentuan lokasi investasi dengan tujuan untuk membangun suatu posisi 

persaingan. Economic exposure meliputi perubahan dalam arus kas yang akan 

datang yang telah diperkirakan dan mempengaruhi nilai ekonomi yang 

disebabkan karena perubahan nilai tukar. 

2.1.3.3 Teknik Menangani Risiko Turunnya Mata Uang Asing 

Berikut ini teknik-teknik menangani risiko turunnya nilai mata uang asing 

menurut Shapiro (1998). 

Teknik-teknik penanganan risiko fluktuasi nilai tukar valas terdiri dari : 

1. Forward market hedge, dengan melakukan hedge (lindung nilai) pada 

forward market. Dimana perusahaan dapat memastikan jumlah dollar 

yang akan dikeluarkan. 

2. Money market hedge, meliputi kegiatan pinjam meminjam dua mata 

uang asing yang berlainan secara simultan untuk menutupi risiko nilai 

tukar. 
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3. Foreign currency option, teknik ini dapat digunakan untuk menutupi 

risiko nilai tukar dengan mengalikan risiko ke negara kompetitor. 

Teknik ini akan sangat menguntungkan bila jumlah kurs yang akan 

dibayar atau diterima tidak dapat dipastikan. 

Menurut Daigler (1994), teknik penanganan risiko nilai tukar yaitu : 

Teknik hedging foreign exchange terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu : 

1. Forward foreign exchange market, yaitu teknik yang digunakan oleh 

traders dan investor untuk menutupi risiko nilai tukar. 

2. Option hedge adalah suatu bentuk proteksi atau perlindungan yang 

terbatas pada waktu terjadi pergerakan harga asset. 

Dari uraian mengenai teknik-teknik hedging diatas, maka menurut 

Madura (2008) dapat dibuat suatu ringkasan perbandingan seperti dapat terlihat 

pada tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 : Tabel Teknik Hedging 

Teknik Hedging Untuk Melindungi Nilai 

Hutang 

Unutk Melindungi Niliai 

Piutang 

1. Future Hedge membeli kontrak future mata 

uang yang merepresentasikan 

mata uang dan jumlah uang 

yang berhubungan dengan 

hutang yang harus 

dibayarkan 

membeli kontrak future mata 

uang yang 

merepresentasikan mata 

uang dan jumlah uang yang 

berhubungan dengan piutang 

yang akan diterima. 

2. Forward Hedge menegosiasikan sebuah 

forward kontrak untuk 

menegosiasikan sebuah 

forward kontrak untuk 
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membeli sejumlah uang 

dalam mata uang asing yang 

dibutuhkan untuk membiayai 

hutang. 

menjual sejumlah uang 

dalam mata uang asing yang 

akan diterima sebagai hasil 

dari piutang yang dimiliki. 

3. Money Market Hedge meminjam mata uang lokal 

dan mengkonversikannya 

menjadi mata uang yang 

terdapat pada denominasi 

hutang lalu 

menginvestasikan dana 

tersebut sampai dana tersebut 

dapat membiayai hutang 

yang dimiliki. 

meminjam mata uang yang 

menjadi denominasi piutang, 

lalu mengkonversikannya ke 

dalam mata uang lokal dan 

menginvestasikannya. 

Setelah itu, lakukan 

pembayaran pinjaman 

tersebut dengan kas masuk 

(cash inflows) dari piutang 

yang diterima. 

4. Currency Option  membeli opsi beli mata uang 

(call currency option) yang 

merepresentasikan mata uang 

dan jumlah uang yang 

berhubungan dengan hutang 

yang harus dibayarkan. 

membeli opsi jual mata uang 

(put currency option) yang 

merepresentasikan mata 

uang dan jumlah uang yang 

berhubungan dengan piutang 

yang akan diterima. 
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2.1.4 Hedging  

2.1.4.1 Pengertian Hedging 

Nilai tukar valas telah menjadi suatu faktor yang penting dan berpengaruh 

pada kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun perusahaan. Namun 

nilai tukar tersebut juga memiliki risiko fluktuasi nilai tukar. Ini berarti setiap 

perusahaan yang mengadakan transaksi internasional senantiasa akan berhadapan 

dengan risiko tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan antisipasi untuk 

mencegah kerugian akibat fluktuasi harga nilai tukar tersebut. Hal ini dikenal 

dengan hedging (lindung nilai). Hedging berasal dari kata dalam bahasa Inggris 

“hedge” yang berarti pagar. Sedangkan saat ini hedging dikenal sebagai suatu 

tindakan untuk menutupi risiko nilai tukar. 

Shapiro (1998) menjelaskan pengertian hedging sebagai berikut, 

“Hedging is a particular currency exposure means establishing an offsetting 

currency position such that whatever is lost of gained on the original currency 

exposure is exactly off set by a corresponding foreign exchange gain or lost on 

the currency hedge” 

Artinya, hedging atas suatu risiko mata uang berarti membuat suatu posisi 

mata uang yang berlawanan sedemikian rupa sehingga kerugian dan keuntungan 

dari risiko mata uang semula dihapuskan oleh keuntungan atau kerugian mata 

uang yang akan di-hedge tersebut. 

Lain halnya dengan Eitman (1995), dia menjelaskan tentang hedging 

sebagai berikut, “Hedging lets the firms reduce or eliminate this risks by using a 

financial instrument that moves in the opposite way when exchange rates 

changes”. 
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Artinya, hedging membuat perusahaan mengurangi atau menghilangkan 

risiko dengan cara menggunakan instrumen keuangan yang bergerak berlawanan 

arah ketika fluktuasi kurs terjadi. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hedging 

adalah tindakan atau usaha untuk melindungi perusahaan dari risiko kerugian 

akibat pergerakan atau fluktuasi nilai tukar atau suku bunga. Dengan hedging 

berarti perusahaan mengambil posisi yang menghindari perusahaan dari akibat 

fluktuasi nilai aset tersebut. 

2.1.4.2 Manfaat dan Kegunaan Hedging 

Menurut Shapiro (1998) manfaat hedging, yaitu “the basic value of 

hedging, therefore is to protect a company against unexpected exchange rate 

change”. 

Artinya, kegunaan dasar dari hedging adalah melindungi perusahaan dari 

fluktuasi nilai tukar valas yang tidak terduga. 

Sedangkan menurut Madura (2008) manfaat hedging, yaitu “a hedge 

allows the firm to know the future cash flow (in terms of home currency) that will 

result any foreign transaction that have already been negotiated”.  

Artinya, dengan teknik hedging maka perusahaan akan mengetahui berapa 

besar arus kas di masa yang akan datang, akibat dari transaksi luar negeri yang 

telah disepakati. Suatu perusahaan akan dapat menetapkan secara pasti jumlah 

hutang yang harus dibayar maupun jumlah tagihan yang akan ditrerima di masa 

yang akan datang. Dengan teknik hedging, berarti perusahaan tidak akan 

terpengaruh lagi oleh fluktuasi nilai tukar valas terhadap pasar. Dengan demikian 

perusahaan dapat menetapkan secara lebih akurat anggaran perusahaan yang 

selanjutnya akan bermanfaat dalam penetapan strategi atau kebijakan perusahaan. 
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Di sisi lain, dengan teknik hedging ini perusahaan tidak bisa lagi 

mengharapkan keuntungan yang mungkin akan terjadi bila nilai tukar 

berfluktuasi ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan. Misalnya, bagi 

perusahaan yang memiliki hutang dalam mata uang asing dapat memperoleh 

keuntungan bila nilai tukar mata uang domestik terapresiasi pada saat hutang 

tersebut jatuh tempo. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya 

teknik hedging dapat meberikan keuntungkan kepada perusahaan. Perusahaan 

dapat mengubah kondisi ketidakpastian yang dihadapi menjadi kondisi yang lebih 

pasti, dengan melakukan hedging maka risiko fluktuasi mata uang telah dialihkan 

kepada pihak lain. 

2.1.4.3 Forward Contract 

Dalam aktivitas jual beli valas, tidak saja dilakukan jual beli valas dengan 

penyerahan di waktu sekarang, tetapi bisa saja aktivitas jual beli dilakukan untuk 

penyerahan di masa yang akan datang. 

Menurut Daigler (1994), forward contract memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

1. All term negotiable private transactions 

2. Default risk (thus participants must have good credit standing or post 

a deposit 

3.  No cash flow requirements 

4.  Creating contract often costly because of intermediary’s profit 

5.  Can not trade before delivery 

6.  No price variability or quality risk from negotiated contract 
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Dari uraian diatas, forward contract memiliki karakteristik sebagai 

berikut : 

1. Seluruh persyaratan dalam forward contract adalah dapat 

dibandingkan. Hal ini disebabkan karena transaksi ini merupakan 

transaksi pribadi. 

2. Forward contract tidak dilakukan melalui lantai bursa. Syarat-syarat 

menyangkut volume aset yang diperdagangkan, jangka waktu, dan 

harga dalam forward contract dapat disepakati antara pembeli dan 

penjual. 

3. Adanya default risk dalam transaksi forward contract, karena tidak 

dijamin oleh bursa. Oleh karena itu, nasabah yang akan melakukan 

forward contract harus memiliki kredibilitas yang baik atau dapat 

menyerahkan jaminan untuk dapat melakukan forward contract. 

4. Tidak diperlukannya arus kas karena pelaksanaan forward contract 

didasari oleh kredibilitas dan jaminan maka penyerahan kas atau arus 

kas hanya akan terjadi pada saat penyelesaian kontrak, yaitu pada saat 

jatuh tempo. 

5. Pelaksanaan forward contract biasanya cukup mahal karena adanya 

tuntutan laba dari intermediary yang pada umumnya adalah bank. 

Dalam menjual kontrak, bank akan menuntut sejumlah keuntungan 

dalam bentuk premium karena adanya peralihan risiko. 

6. Forward contract tidak dapat diperjualbelikan sampai saat jatuh 

tempo, karena forward contract merupakan transaksi privat maka 

tidak dapat dialihkan kepda pihak lain. 
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7. Dengan ditandatanginya atau disepakatinya kontrak, maka dengan 

segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak tidak dapat lagi 

berubah sepihak. Oleh karena itu, pembeli atau penjual kontrak tidak 

menghadapi risiko berubahnya persyaratan dalam kontrak. 

Menurut Heli Charisma B. (2006), transaksi valuta asing forward dapat 

diartikan sebagai transaksi valuta asing dimana tanggal penyerahan valuta asing 

(value date) berjarak lebih dari dua hari kerja dari tanggal kesepakatan transaksi 

(deal date) dengan kurs yang telah ditetapkan pada saat tanggal transaksi (deal 

date). 

Transaksi forward merupakan transaksi yang dilakukan di luar bursa atau 

lebih dikenal dengan istilah Over The Counter (OTC) market, karena dilakukan 

di luar bursa, maka features dari transaksi yang berlangsung adalah sepenuhnya 

kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. 

Perhitungan kurs forward yang dilakukan oleh bank dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus yang dijelaskan oleh Heli Charisma B. (2006), yaitu 

sebagai berikut : 

 

Kurs forward  =  kurs spot  +  forward point 

 

Dari rumus diatas dapat dilihat bahwa tingkat kurs forward adalah tingkat 

kurs spot ditambah dengan sejumlah forward point. Besarnya forward point yang 

diterima oleh bank berdasarkan Heli Charisma B. (2006) dalam rumus adalah 

sebesar : 
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Forward point  =  kurs spot  x  perbedaan suku bunga dua valuta  x  jumlah hari  

Jumlah hari dalam 1 tahun 

  

Keterangan: 

Forward point   = kurs yang digunakan dalam transaksi forward 

Kurs spot   = kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan 

Jumlah hari   = jangka waktu transaksi forward 

Perbedaan suku bunga dua valuta = suku bunga SBI 1 bulan – suku bunga 

internasional LIBOR USD 1 bulan 

Alasan saya menggunakan suku bunga SBI dengan jangka waktu 1 bulan 

dalam melakukan perhitungan perbedaan suku bunga dua valuta karena suku 

bunga SBI mencerminkan suku bunga mata uang IDR. Sedangkan suku bunga 

internasional LIBOR USD dengan jangka waktu 1 bulan mencerminkan suku 

bunga mata uang USD di pasar valas internasional dan biasa dijadikan acuan 

internasional. 

2.1.4.4 Money Market Hedge 

Dalam menilai hutang impor perusahaan yang harus dibayarkan pada saat 

jatuh tempo serta mengurangi risiko akibat fluktuasi nilai tukar, perusahaan juga 

dapat menggunakan teknik money market hedge. Menurut Madura (2008), yang 

dimaksud dengan money market hedge adalah “Money market hedge involves 

taking a money market position to cover a future payables or receivables 

position”. Artinya, money market hedge merupakan suatu upaya untuk 

melindungi posisi hutang atau piutang. 
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Teknik money market hedge menurut Madura (2008) adalah sebagai 

berikut :  

1. Untuk melindungi nilai hutang 

Meminjam mata uang lokal dan mengkonversikannya ke mata uang 

asing yang menjadi denominasi dari hutang yang kita miliki sampai 

saat jatuh tempo. Setelah itu dana tersebut diinvestasikan sampai dana 

tersebut cukup untuk menutupi atau jumlahnya sama dengan hutang 

yang harus dibayarkan. 

2. Untuk melindungi nilai piutang 

 Meminjam valas yang menjadi piutang, lalu mengkonversikannya ke 

dalam mata uang lokal serta menginvestasikan mata uang lokal 

tersebut dan kemudian membayar pinjaman valas tersebut dengan arus 

kas masuk dari piutang yang diterima. 

Langkah-langkah untuk melakukan tindakan money market hedge, yaitu : 

1. Menentukan nilai hutang (dalam mata uang asing) pada saat hutang 

tersebut jatuh tempo 

2. Mencari present value (PV) dari nilai hutang untuk kemudian 

diinvestasikan ke dalam tabungan mata uang asing yang menjadi 

denominasi hutang dengan tingkat bunga yang telah ditentukan 

 

PVr,n =  FVr,n  [ 1  /  ( 1 + r )
n
 ]  

   =   FVr,n 

          ( 1 + r )
n
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Dimana : 

PV = present value 

FV = future value 

r = tingkat suku bunga deposito USD 1 bulan 

n = jangka waktu (dalam bulan) 

3.  Menjadikan PV dari hutang dengan spot rate dan saat transaksi terjadi 

dikenal dengan sebutan nilai hutang dalam mata uang asing yang 

dikonversikan ke dalam mata uang lokal. 

 

  Loan =  present value  x  spot rate 

 

4.Setelah jangka waktu yang ditentukan jatuh tempo maka perusahaan 

harus membayar sebesar pinjaman dan bunga dalam mata uang lokal. 

 

Payment  =  loan  x  ( 1 + r )
n 

 

Dalam menghitung present value (PV), suku bunga yang saya gunakan 

adalah suku bunga depostio USD berjangka 1 bulan. Alasan saya dalam 

menggunakan suku bunga ini, karena dalam melakukan teknik money market 

hedge kita harus melakukan kegiatan penyimpanan atau deposito dari PV hutang 

impor yang telah dihitung sesuai dengan denominasinya dan jangka waktu jatuh 

temponya. 

Sedangkan untuk menghitung payment, suku bunga yang saya gunakan 

adalah suku bunga kredit atau pinjaman untuk modal kerja, karena pembayaran 
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(payment) yang dilakukan perusahaan dalam penelitian saya ini digunakan untuk 

membeli stok barang yang nantinya akan dijual kembali di dalam negeri.  

Sebagai contoh untuk melakukan hedging terhadap payables, PT. X ingin 

melindungi hutangnya sebesar USD 1,500,000 dengan jangka waktu 30 hari. 

Tingkat suku bunga simpanan dalam USD yang berlaku saat itu sebesar 5% per 

tahun atau 0,42% per bulan dan tingkat suku bunga pinjaman rupiah sebesar 15% 

per tahun atau 1,25% per bulan, sedangkan kurs yang berlaku saat transaksi (spot 

rate) sebesar Rp 8.500 / USD. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan nilai hutang 

(payable) pada saat jatuh tempo, yaitu sebesar USD 1,500,000. 

Langkah kedua, yaitu mencari PV dari nilai hutang untuk kemudian 

diinvestasikan ke dalam tabungan USD dengan tingkat suku bunga yang telah 

ditentukan. 

USD 1,500,000  =  USD 1,493,726.349 

  ( 1 + 0,0042 ) 

Langkah ketiga adalah menjadikan PV dari hutang tersebut dengan kurs 

spot pada saat transaksi terjadi, yang dikenal dengan sebutan nilai hutang dalam 

USD yang dikonversikan ke dalam Rupiah.  

USD 1,493,726.349  x  Rp 8.500  =  Rp 12.696.673.966,5 

Berarti, jumlah rupiah yang harus dipinjam oleh perusahaan adalah 

sebesar Rp 12.696.673.966,5 untuk membeli USD 1,493,726.349, dimana USD 

yang telah dibeli ini akan disimpan dalam tabungan USD sampai jumlahnya sama 

dengan hutang yang dimiliki perusahaan pada saat jatuh tempo. 
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Langkah keempat, yaitu setelah jangka waktu yang ditentukan jatuh 

tempo maka perusahaan harus membayar pinjaman rupiah-nya sebesar pinjaman 

dan bunga. 

Rp 12.696.673.966,5  x  ( 1 + 0,0125 )  =  Rp 12.855.382.391,1 

Jadi saat pinjaman rupiah-nya jatuh tempo, maka perusahaan tersebut 

harus membayar sebesar Rp 12.855.382.391,1. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Ada beberpa penelitian atau jurnal yang terkait dengan penelitian ini, 

diantaranya : 

1. Analisis Perbandingan Penggunaan Forward Contract Hedging Dengan 

Money Market Hedge Terhadap Hutang Impor studi kasus PT. X oleh 

Ade Meillyani S (2006). 

Perusahaan yang memiliki arus kas dalam bentuk valuta asing 

akan mempunyai risiko terhadap fluktuasi valas. Sejak krisis ekonomi 

melanda Indonesia, Rupiah terdepresiasi terhadap hampir semua mata 

uang asing termasuk Dollar Amerika. Hal ini mempunyai dampak yang 

besar terhadap kondisi keuangan perusahaan yang melakukan 

perdagangan internasional, terutama perusahaan yang memiliki hutang 

dalam valuta asing, karena jumlah yang harus dibayar bertambah besar. 

Krisis ini menyebabkan perusahaan menanggung kerugian yang cukup 

besar. 

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

mengurangi risiko dari valuta asing adalah dengan menerapkan strategi 

hedging. Penelitian ini mencoba mengetahui Teknik hedging mana yang 
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memberikan keuntungan kepada PT X untuk hutang impornya yang 

memiliki jatuh tempo 30 hari selama periode 2004 dengan 

membandingkan antara penerapan strategi forward contract hedging 

dengan money market hedge. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan tidak melakukan 

hedging PT X akan membayar total nilai hutang impornya adalah sebesar 

Rp. 15.582.756.237,55. Dengan Teknik forward contract hedging 

jumlahnya adalah sebesar Rp. 15.633.094.495,05. Sedangkan dengan 

Teknik money market hedge adalah sebesar Rp. 15.854.059.322,01 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik forward 

congtract maupun money market, ternyata tidak dapat meminimalkan 

risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika seperti yag 

diharapkan oleh manajemen PT X. Meskipun demikian, berdasarkan nilai 

inefisiensi yang dihasilkan, forward contract hedging menghasilkan 

inefisiensi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan money market. Di 

mana bila memilih Teknik Forwrd Contract Hedging manajemen PT X 

akan lebih untung sebesar Rp. 220.964.826,9. 

Strategi hedging yang diterapkan akan memberikan kepastian cash 

flow perusahaan meskipun terkadang tidak selalu membuat perusahaan 

untung. Untuk itu perusahaan harus membuat kebijakan hedging seperti 

penentuan teknik apa yang akan diterapkan, batasan nilai hutang yang 

harus di-hdeging dan mengurangi transaksi impor mereka serta 

meningkatkan transaksi ekspor agar perusahaan mampu menutupi nilai 

hutang valuta asingnya. 
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2. Analisis Perbandingan Penggunaan Forward Contract Hedging Dengan 

Money Market Hedging Dalam Pembayaran Hutang Impor PT. Semen 

Padang oleh Letvia Madani (2010) 

Penelitian ini menganalisis : (1) perbandingan penggunaan 

forward contract hedging dengan money market hedging dalam 

pembayaran hutang impor PT. Semen Padang (persero); (2) menentukan 

metode hedging mana yang lebih efisien terhadap nilai hutang impor yang 

harus dibayarkan oleh perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah : (1) 

data primer berupa data transaksi impor PT. Semen Padang (persero) 

selama tahun 2009, diperoleh dari perusahaan; dan (2) data sekunder dari 

informasi yang berkaitan dengan perubahan nilai tukar (IDR) terhadap 

Dollar Amerika (US Dollar) dan suku bunga kredit Rupiah dan suku 

bunga deposito US Dollar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan forward 

contract hedging lebih efisien dibanding money market hedging dalam 

pembayarn hutang impor PT. Semen Padang (persero), karena pada 

periode penelitian Rupiah cenderung terapresiasi terhadap USD. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa 

penggunaan forward contract hedging lebih efisien disbanding dengan 

money market hedging, maka peneliti menyarankan agar perusahaan lebih 

memaksimalkan penggunaan forward contract hedging dalam 

mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar valuta asing terhadap hutang 

impor. 
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3. Perbandingan Penggunaan Forward Contract Hedging Dengan Money 

Market Hedging Dalam Pembayaran Hutang Impor PT. PINDAD (Persero) 

oleh Feti Sisca Angelina (2008) 

Era globalisasi saat ini telah meningkatkan interaksi antar negara 

dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya perdagangan internasional. 

Mekanisme yang terjadi dalam perdagangan internasional yaitu adanya 

penyerahan barang dan adanya pembayaran sejumlah uang diantara kedua 

negara yang melakukan transaksi. Pada kenyataannya nilai tukar mata 

uang setiap negara senantiasa berfluktuasi satu sama lainnya. Keadaan ini 

menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat 

dalam perdagangan internasional.  

Ketika Indonesia mengalami krisis moneter banyak sekali 

perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan karena kewajiban 

membayar hutang dalam valuta asingnya meningkat sangat tajam seiring 

dengan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat dan mata uang negara-negara lain. Banyak perusahaan di 

Indonesia yang tidak sanggup membayar kewajibannya dalam bentuk 

valuta asing tersebut. 

Penelitian ini berhubungan dengan penggunaan teknik hedging 

sebagai upaya untuk meminimalkan risiko foreign exchange. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membandingkan penggunaan forward contract 

hedging dengan money market hedging. Objek dari penelitian ini adalah 

penggunaan forward contract hedging dan money market hedging 

terhadap nilai valas perusahaan yang berasal dari pembayaran hutang 

impor yang dilakukan oleh PT. PINDAD (Persero). Hipotesis dari 
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penelitian ini adalah penggunaan money market hedging lebih efisien 

daripada forward contract hedging terhadap besarnya pembayaran hutang 

impor perusahaan dengan cara uji satu pihak.  

Pada metode forward contract hedging apabila premi swap terlalu 

besar maka akan mempengaruhi nilai forward rate menjadi besar pula. 

Untuk tahun 2006 nilai hutang impor yang harus dibayar oleh PT. 

PINDAD (Persero) dengan menggunakan forward contract hedging 

adalah sebesar Rp. 39.645.780.063,80 dan pada tahun 2007 nilai hutang 

impor yang harus dibayar PT. PINDAD (Persero) sebesar Rp. 

38.312.749.984,00. Sedangkan dengan menggunakan metode money 

market hedging PT. PINDAD (Persero) pada tahun 2006 mengeluarkan 

total biaya sebesar Rp. 36.142.164.264,36 dan pada tahun 2007 total biaya 

PT. PINDAD (Persero) sebesar Rp. 35,888,866,653.80. Perbandingan 

antara menggunakan forward contract hedging dengan money market 

hedging pada pembayaran hutang impor PT. PINDAD (Persero), yaitu 

pada tahun 2006 selisih antara nilai hutang impor dengan menggunakan 

forward contract hedging dan nilai hutang impor dengan menggunakan 

money market hedging adalah sebesar Rp. 3.503.615.799,44 (metode 

money market hedging lebih efisien). Sedangkan pada tahun 2007 selisih 

antara nilai hutang impor dengan menggunakan forward contract hedging 

dan nilai hutang impor dengan menggunakan money market hedging 

adalah sebesar Rp. 2.423.883.330,20 (metode money market hedging 

lebih efisien).  

Berdasarkan analisis uji satu pihak dengan menggunakan 

distribusi t dengan tingkat signifikansi 5% dan n = 22, dapat terlihat . Ini 
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berarti penggunaan money market hedging tidak lebih efisien 

dibandingkan dengan forward contract hedging. Faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut adalah besarnya swap rate dan fluktuasi nilai 

tukar rupiah yang stabil terhadap dollar Amerika pada tahun transaksi 

yang diteliti. 

 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Aktivitas perdagangan internasional tidak terlepas dari penggunaan valuta 

asing atau valas. Adanya penggunaan valas ini membuat perusahaan tidak bisa 

lepas dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Maka untuk menentukan nilai 

hutang impor perusahaan yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo, peneliti 

akan menggunakan dua teknik hedging, yaitu forward contract dan money market 

hedge. 

Forward Contract merupakan suatu perjanjian dimana penyerahan valas-

nya dilakukan di masa yang akan datang, namun nilai tukarnya telah ditentukan 

pada waktu perjanjian itu dibuat. 

Money Market Hedge adalah suatu teknik dimana seorang traders ataupun 

spekulan meminjam mata uang lokal untuk membayar hutangnya dalam 

denominasi mata uang asing dimasa yang akan datang dan mengkonversikannya 

ke dalam mata uang asing, kemudian menginvestasikan mata uang asing tersebut 

sampai tenggat waktu jatuh tempo hutangnya. 

Tujuan penggunaan kedua teknik ini adalah untuk mengetahui besarnya 

nilai hutang impor perusahaan yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo serta 

menentukan teknik mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan dalam 

menilai hutang impornya terhadap fluktuasi nilai tukar valas. Selain itu, dengan 
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teknik hedging (lindung nilai) maka perusahaan dapat merubah suatu kondisi 

yang tadinya tidak menentu atau tidak pasti menjadi kondisi yang pasti akibat 

fluktuasi nilai tukar mata uang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pemilihan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. X yang bergerak di bidang 

perdagangan. Perusahaan ini melakukan perdagangan barang berupa penjualan 

suku cadang mobil dan motor. Namun dalam memperoleh suku cadang tersebut, 

perusahaan ini melakukan kegiatan perdagangan internasional impor. Ada pun 

materi yang akan diteliti adalah laporan transaksi impor CV. X pada Januari 2010 

sampai dengan Juni 2011.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu set kondisi, 

suatu system pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah 

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Terdapat 

beberapa metode dalam deskriptif ini, penelitian ini menggunakan metode 

penelitian komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan 

pengaruh sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya 

ataupun munculnya fenomena tertentu (Nazir, 1988). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dan lapangan (case and 

field study), yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan 

dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield, 

1930). Menurut Sekaran (2003), analisis studi kasus adalah studi yang dilakukan 

secara mendalam mengenai analisis kontekstual dalam permasalahan yang 

terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. 
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3.2. Data yang akan dihimpun 

Data yang akan dihimpun adalah data sekunder yang telah dikelompokkan 

dan kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi laporan transaksi 

impor CV. X periode Januari 2010 s/d Juni 2011. Data suku bunga deposito 

berjangka 1 bulan USD pada bank umum, data suku bunga kredit modal kerja 

IDR pada bank umum, kurs IDR terhadap USD pada tanggal transaksi yang 

diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia di www.bi.go.id periode Januari 2010 

s/d Juli 2011. Suku bunga internasional LIBOR periode Januari 2010 s/d Juni 

2011 yang dirilis oleh Wallstreet Journal mengacu pada British Bankers 

Association (BBA).  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan (library research). Studi 

kepustakaan merupakan penelitian dengan menggunakan literatur yang 

berhubungan dengan skripsi ini seperti buku-buku ilmiah yang diperoleh di 

perpustakaan, artikel, makalah, serta informasi dari internet yang berkaitan erat 

khususnya dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Sedangkan 

penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

teknik wawancara untuk memperoleh data dan keterangan dari sumber di 

lapangan. 
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3.4. Teknik Pengolahan Data 

Dari data-data sekunder yang telah dikumpulkan, maka data tersebut akan 

dianalisis sebagai berikut : 

1. Menghitung nilai hutang impor dalam rupiah yang harus dibayar oleh 

perusahaan pada saat jatuh tempo. Nilai ini merupakan nilai konversi 

transaksi dalam USD menjadi nilai rupiah dengan kurs yang berlaku 

saat hutang jatuh tempo. 

2. Nilai transaksi perusahaan dalam USD akan dikonversikan ke dalam 

nilai ekuivalen rupiah dengan kurs jual spot pada saat transaksi 

dilakukan. Hasil nilai transaksi dalam rupiah tersebut akan dijadikan 

patokan awal dari analisa pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap 

hutang perusahaan. 

3. Menentukan forward point dan kemudian menentukan kurs forward 

pada saat terjadinya transaksi tersebut, lalu mengkonversikan nilai 

transaksi dalam USD tersebut ke dalam rupiah dengan menggunakan 

kurs jual forward tersebut. 

Dengan rumus, 

 

Forward point  =  kurs spot  x  perbedaan suku bunga dua valuta  x  jumlah hari  

Jumlah hari dalam 1 tahun 

 

Kurs roward  =  kurs spot  +  forward point 

 

Ini merupakan nilai yang diterima oleh perusahaan pada saat jatuh 

tempo. 
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4. Menggunakan money market hedge sebagai alternatif lain dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan nilai hutang (payable) pada saat hutang jatuh tempo 

b. Mencari PV dari nilai hutang untuk kemudian diinvestasikan ke 

dalam tabungan USD dengan tingkat suku bunga yang telah 

ditentukan. 

PVr,n =  FVr,n  [ 1  /  ( 1 + r )
n
 ]  

   =   FVr,n 

          ( 1 + r )
n
  

c. Menjadikan PV dari hutang dengan kurs spot pada saat transaksi 

terjadi yang dikenal dengan sebutan nilai hutang dalam USD 

dikonversikan ke dalam rupiah 

 

  Loan =  present value  x  spot rate 

 

d. Setelah jangka waktu yang ditentukan jatuh tempo, perusahaan 

akan harus membayar pinjaman sebesar pinjaman dan bunga. 

 

Payement  =  loan  x  ( 1 + r )
n 
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5. Menghitung nilai hutang impor yang harus dibayarkan perusahaan 

pada saat jatuh tempo, baik dengan menggunakan teknik forward 

contract atau money market hedge. 

6. Membandingkan nilai hutang impor yang harus dibayarkan 

perusahaan pada saat jatuh tempo jika perusahaan menggunakan 

teknik forward contract dan money market hedge, serta menganalisis 

teknik mana yang lebih menguntungkan dan lebih merugikan bagi 

perusahaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

CV. X adalah sebuah perusahaan dagang yang dalam kegiatan usahanya 

perusahaan tersebut juga melakukan transaksi internasional untuk membeli 

barang-barang dari distributornya yang berada di luar negeri. 

Perusahan yang didirikan oleh seorang pemuda ini berlokasi di daerah 

Jakarta Selatan. Perusahaan ini menjual suku cadang purna jual (after market) 

dan atau pemesanan khusus suku cadang, mesin, serta aksesoris mobil dan motor 

lainnya.  

Berawal dari kecintaan dan hobi sang pemilik perusahaan akan dunia 

otomotif terutama dunia balap, maka pemuda ini memulai usahanya di bidang 

perdagangan suku cadang mobil dan motor dengan sebuah keisengan. Mulanya, 

pemuda ini hanya melakuakan usaha dagang suku cadang purna jual melalui 

jaringan internet dengan bantuan situs www.kaskus.us. Seiring dengan 

berjalannya waktu dan semakin bertambahnya permintaan serta insting dari 

pemuda tersebut bahwa usaha ini dapat memberikan prospek keuntungan yang 

besar, maka pemuda ini memutuskan untuk mulai serius dan menekuni usahanya 

tersebut. Sebagai bukti dari keseriusan pemuda tersebut, maka pada 2 Desember 

2009 berdirilah CV. X. Hingga saat ini jumlah pegawai yang dimiliki oleh CV. X 

adalah 7 orang. Mereka terdiri dari 2 orang yang bekerja di bagian akuntan dan 

keuangan, 2 orang kurir yang merangkap sebagai pembantu, dan 3 orang tenaga 

sales. 
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Nilai Transaksi Impor Bulanan CV. X 

Sebagai sebuah perusahaan dagang yang dalam kegiatan usahanya sering 

melakukan kegiatan perdagangan internasional dalam hal ini adalah impor, CV. 

X sering melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. Kegiatan impor 

ini dilakukan dalam rangka mendatangkan barang dari luar wilayah pabean 

Indonesia yang nantinya akan diperdagangkan kembali di dalam negeri. 

Transaksi dengan valuta asing oleh CV. X digunakan untuk melakukan 

pembayaran dengan distributornya di luar negeri. 

Dalam melakukan transaksi, pembayaran impor tersebut dilakukan 

dengan menggunakan valuta asing, dalam hal ini yaitu mata uang Dollar AS 

(USD). CV. X merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya dilakukan di 

Indonesia, sehingga pendapatan yang diterima CV. X adalah dalam bentuk mata 

uang Rupiah (IDR). Namun, CV. X harus melakukan pembayaran terhadap 

distributornya yang berada di luar negeri dalam bentuk mata uang asing USD. 

Sehingga CV. X harus mengkonversikan IDR yang dimilikinya ke dalam mata 

uang USD sesuai dengan kurs yang berlaku saat itu. Atas dasar hal tersebut, CV. 

X akan berhadapan langsung dengan resiko fluktuasi nilai tukar mata uang lokal 

terhadap mata uang asing. Fluktuasi mata uang asing ini terjadi setiap saat dan 

tidak ada yang bisa memprediksikan secara pasti bagaimana nilai mata uang 

asing tersebut di masa yang akan datang. Kondisi inilah yang membuat 

perusahaan berada dalam keadaan yang tidak pasti atau uncertainty. 

Nilai transaksi impor CV. X dinyatakan dalam USD. Nilai transaksi 

dalam IDR dapat diperoleh dengan mengalikan nilai transaksi impor CV. X 
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(dalam USD) dengan spot rate jual atau nilai tukar IDR terhadap USD pada saat 

transaksi dilakukan. 

Seperti contoh pada transaksi tanggal 7 Januari 2010, dimana nilai 

transaksi impornya sebesar USD 80,284.95, spot rate yang berlaku pada tanggal 

tersebut adalah USD 1 = IDR 9,274.00. Sehingga diperoleh nilai transaksi dalam 

IDR sebesar IDR 744,562,626.30 (USD 80,284.95 x IDR 9,274.00). 

Kemudian pada tanggal 17 Februari 2010, perusahaan melakukan 

transaksi impor dengan nilai transaksi sebesar USD 4,872.78, kurs spot yang 

berlaku saat itu adalah USD 1 = IDR 9,326.00. Sehingga nilai transaksi impornya 

dalam IDR sebesar IDR 45,443,546.28 (USD 4,872.78 x IDR 9,326.00). 

Dari seluruh transaksi impor yang telah dilakukan CV. X sejak tanggal 7 

Januari 2010 sampai dengan 20 Juni 2011 berdasarkan tabel 4.1, total nilai 

transaksi impor yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar USD 

388,527.73 atau sama nilainya dengan IDR 3,493,017,067.89. 
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TABEL 4.1    

NILAI TRANSAKSI IMPOR BULANAN CV. X   

PERIODE JANUARI 2010 s/d JUNI 2011   

    

TANGGAL KURS SPOT NILAI TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI 

TRANSAKSI SAAT TRANSAKSI (Rp) (USD) PER BULAN (Rp) 

7-Jan-2010 9,274.00 80,284.95 744,562,626.30 

17-Feb-2010 9,326.00 4,872.78 45,443,546.28 

22-Mar-2010 9,162.00 1,653.96 15,153,590.68 

19-Apr-2010 9,091.00 7,269.94 66,090,997.27 

20-May-2010 9,251.00 21,559.08 199,443,065.73 

21-Jun-2010 9,060.00 2,132.13 19,317,124.98 

22-Jul-2010 9,114.00 52,135.45 475,162,509.53 

23-Aug-2010 9,023.00 9,789.75 88,332,896.20 

21-Sep-2010 9,013.00 6,106.06 55,033,954.83 

19-Oct-2010 8,974.00 41,692.84 374,151,501.29 

24-Nov-2010 9,018.00 1,716.23 15,476,953.12 

17-Dec-2010 9,079.00 22,028.93 200,000,619.15 

20-Jan-2011 9,113.00 11,087.07 101,036,432.46 

17-Feb-2011 8,921.00 15,324.20 136,707,161.44 

21-Mar-2011 8,795.00 11,542.71 101,518,116.86 

20-Apr-2011 8,700.00 17,849.60 155,291,528.70 

19-May-2011 8,587.00 63,601.16 546,143,126.57 

20-Jun-2011 8,621.00 17,880.91 154,151,316.49 

        

TOTAL NILAI TRANSAKSI 388,527.73 3,493,017,067.89 

    

Sumber : Data transaksi impor CV. X periode Januari 2010 s/d Juni 2011 yang sudah diolah penulis 

 

4.2.2. Analisis Nilai Hutang Impor CV. X Pada Saat Jatuh Tempo 

Dalam melakukan transaksi impornya, CV. X memiliki kesepakatan 

tersendiri dalam hal pembayaran kepada distributornya yang berada di luar 

negeri. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa CV. X dapat melakukan 

pembayaran transaksi impor CV. X kepada distributornya dalam jangka waktu 30 

hari atau 1 bulan setelah tanggal transaksi impornya. Kesepakatan ini 

mengakibatkan perusahaan memiliki hutang impor yang jatuh tempo 30 hari atau 

1 bulan setelah transaksi berlangsung. Pada saat melakukan transaksi, perusahaan 

tidak dapat memastikan berapa kurs spot yang berlaku saat jatuh tempo, sehingga 
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perusahaan juga tidak bisa memastikan berapa jumlah IDR yang harus 

dibayarkan atas hutang impor yang dimiliki CV. X. Kurs spot yang berlaku pada 

saat jatuh tempo tersebut bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari kurs spot 

pada saat transaksi dilakukan (berfluktuasi). Fluktuasi nilai tukar IDR terhadap 

USD ini dapat dilihat pada tabel 4.2 dimana IDR mengalami apresiasi atau 

depresiasi terhadap USD. 

Fluktuasi nilai tukar USD terhadap IDR ini  mempengaruhi nilai hutang 

impor yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 7 

Januari 2010, kurs spot yang berlaku saat transaksi adalah USD 1 = IDR 

9,274.00, sedangkan saat jatuh tempo pembayaran, yaitu tanggal 8 Februari 2010 

kurs spot-nya adalah USD 1 = IDR 9,460.00. Dari perbedaan dua kurs ini dapat 

dilihat bahwa kurs IDR terhadap USD pada tanggal 8 Februari 2010 mengalami 

depresiasi sebesar IDR 186.00 (kurs spot saat transaksi – kurs spot saat jatuh 

tempo = 9,274.00 - 9,460.00). Pada saat transaksi tanggal 7 Januari 2010 dengan 

kurs spot saat itu IDR 9,274.00, maka nilai transaksi impor pada tanggal tersebut 

sebesar IDR 744,562,626.30 (USD 80,284.95 x IDR 9,274.00). Sedangkan saat 

jatuh tempo pembayaran tanggal 8 Februari 2010 dengan kurs spot saat itu IDR  

9,460.00, maka nilai hutang impor yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo 

sebesar IDR 759,495,627.00 (USD 80,284.95 x IDR 9,460.00). Terdepresiasinya 

mata uang IDR terhadap USD dari IDR 9274.00 menjadi IDR 9,460.00, akan 

membuat nilai hutang impor yang harus dibayarkan saat jatuh tempo mengalami 

peningkatan dari IDR 744,562,626.30 menjadi IDR 759,495,627.00.  

Sebagai ilustrasi lain, pada tanggal 23 Agustus 2010, kurs spot yang 

berlaku saat itu adalah USD 1 = IDR 9,023.00, sedangkan saat jatuh tempo 

pembayarannya adalah tanggal 23 September 2010. Kurs spot pada tanggal 23 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Aditya Putranto, Ma.-IBS, 2011



September 2010 adalah USD 1 = IDR 8,998.00. Dari perbedaan dua kurs ini 

dapat dilihat bahwa kurs IDR terhadap USD pada tanggal 23 September 2010 

mengalami apresiasi sebesar IDR 25.00 (kurs spot saat transaksi – kurs spot saat 

jatuh tempo = 9,023.00 – 8,998.00). Pada saat transaksi tanggal 23Agustus 2010 

dengan kurs spot saat itu IDR 9,023.00, maka nilai transaksi impor pada tanggal 

tersebut sebesar IDR 88,332,896.20 (USD 9,789.75 x IDR 9,023.00). Sedangkan 

saat jatuh tempo pembayaran tanggal 23 September 2010 dengan kurs spot saat 

itu IDR 8,998.00, maka nilai hutang impor yang harus dibayarkan pada saat jatuh 

tempo sebesar IDR 88,088,152.50 (USD 9,789.75 x IDR 8,998.00). 

Terapresiasinya mata uang IDR terhadap USD dari IDR 9,023.00 menjadi IDR 

8,998.00, akan membuat nilai hutang impor yang harus dibayarkan saat jatuh 

tempo mengalami penurunan dari IDR 88,332,896.20 menjadi IDR 

88,088,152.50. 

Berdasarkan ilustrasi – ilustrasi diatas, dapat dilihat bahwa CV. X berada 

dalam kondisi yang tidak pasti, dimana adanya perubahan nilai tukar IDR 

terhadap USD mengakibatkan berubahnya nilai hutang impor yang harus 

dibayarkan pada saat jatuh tempo. Dari ilustrasi di atas juga, dapat dilihat jika 

mata uang IDR mengalami apresiasi terhadap USD, maka nilai hutang impor 

yang harus dibayarkan perusahaan pada saat jatuh tempo akan mengalami 

penurunan nilai. Sebaliknya jika mata uang IDR mengalami depresiasi terhadap 

USD, maka nilai hutang impor yang harus dibayarkan perusahaan pada saat jatuh 

tempo akan mengalami peningkatan nilai. Sehingga resiko perusahan akan 

meningkat, karena perusahaan tidak bisa memastikan berapa nilai hutang yang 

harus dibayarkannya pada saat jatuh tempo nanti. Hal ini dapat terjadi karena 
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perusahaan tidak melakukan tindakan apapun untuk melindungi atau membatasi 

resiko fluktuasi nilai tukar mata uang.  

Pada tabel 4.3 disajikan bagaimana nilai hutang impor CV. X pada saat 

jatuh tempo. Tabel tersebut menunjukkan berapa jumlah hutang impor yang harus 

dibayarkan perusahaan pada saat jatuh tempo tanpa perusahaan melakukan 

tindakan apapun untuk melindungi nilai hutangnya terhadap fluktuasi nilai tukar 

IDR terhadap USD. Sehingga seluruh hutang impor tersebut dibayarkan oleh 

perusahaan pada tanggal jatuh temponya untuk setiap transaksi. 

 

 

 

 

TABEL 4.2     

KURS SPOT TRANSAKSI DAN SAAT JATUH TEMPO PEMBAYARAN  

     

TANGGAL SPOT RATE TANGGAL  SPOT RATE APRESIASI / 

TRANSAKSI SAAT TRANSAKSI 
JATUH 

TEMPO 

SAAT JATUH TEMPO 

PEMBAYRAN 
(-DEPRESIASI) 

7-Jan-2010 9,274.00 8-Feb-2010 9,460.00 -186.00 

17-Feb-2010 9,326.00 17-Mar-2010 9,195.00 131.00 

22-Mar-2010 9,162.00 22-Apr-2010 9,072.00 90.00 

19-Apr-2010 9,091.00 19-May-2010 9,214.00 -123.00 

20-May-2010 9,251.00 21-Jun-2010 9,060.00 191.00 

21-Jun-2010 9,060.00 21-Jul-2010 9,097.00 -37.00 

22-Jul-2010 9,114.00 23-Aug-2010 9,023.00 91.00 

23-Aug-2010 9,023.00 23-Sep-2010 8,998.00 25.00 

21-Sep-2010 9,013.00 21-Oct-2010 8,977.00 36.00 

19-Oct-2010 8,974.00 19-Nov-2010 8,982.00 -8.00 

24-Nov-2010 9,018.00 23-Dec-2010 9,093.00 -75.00 

17-Dec-2010 9,079.00 17-Jan-2011 9,110.00 -31.00 

20-Jan-2011 9,113.00 21-Feb-2011 8,889.00 224.00 

17-Feb-2011 8,921.00 17-Mar-2011 8,837.00 84.00 

21-Mar-2011 8,795.00 21-Apr-2011 8,672.00 123.00 

20-Apr-2011 8,700.00 20-May-2011 8,578.00 122.00 

19-May-2011 8,587.00 20-Jun-2011 8,621.00 -34.00 

20-Jun-2011 8,621.00 20-Jul-2011 8,583.00 38.00 

     

Sumber : data Bank Indonesia (www.bi.go.id) yang sudah diolah oleh penulis  
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4.2.3. Analisis Nilai Transaksi Impor Bulanan CV. X Dengan Teknik Forward 

Contract 

Adanya kekhawatiran akan fluktuasi nilai tukar IDR terhadap USD, maka 

perusahaan harus bisa mengantisipasinya agar tidak menyebabkan kerugian 

secara finansial bagi perusahaan. Apalagi jika kita ketahui keadaan perekonomian 

global yang juga tidak menentu, maka resiko akan berfluktuasinya IDR terhadap 

USD juga tidak menentu. Untuk mengantisipasi resiko fluktuasi ini, perusahaan 

dapat melakukan beberapa teknik hedging. Salah satu teknik hedging tersebut 

adalah forward contract hedge. Dengan melakukan teknik ini, perusahaan dapat 

memperoleh kepastian akan nilai tukar yang akan digunakan dimasa yang akan 

datang dan perusahaan dapat menghindari resiko akibat fluktuasi nilai tukar mata 

uang IDR terhadap USD. Sehingga, nilai hutang impor yang harus dibayarkan 

perusahaan pada saat jatuh tempo juga dapat dipastikan jumlahnya. 

Perusahaan dapat memperoleh kepastian dengan menentukan forward 

rate atau kurs forward dari yang ditentukan oleh bank dengan rumus sebagai 

berikut. 

Kurs forward  =  kurs spot  +  forawrd point 

 

Forward point  =  kurs spot  x  perbedaan suku bunga dua valuta  x  jumlah hari  

Jumlah hari dalam 1 tahun 
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Keterangan : 

Forward point   = kurs yang digunakan dalam transaksi forward 

Kurs spot   = kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan 

Jumlah hari   = jangka waktu transaksi forward 

Perbedaan suku bunga dua valuta = suku bunga SBI 1 bulan – suku bunga 

internsional LIBOR USD 1 bulan 

Seperti yang terlihat pada tabel 4.4, pada transaksi tanggal 7 Januari 2010 

kurs spot yang berlaku adalah USD 1 = IDR 9,274.00, kurs forward yang didapat 

dari perihutngan dengan rumus forward rate diatas adalah IDR 9,321.40. Jika kita 

lihat, memang terjadi kenaikan nilai kurs yang kita pakai untuk menentukan nilai 

hutang impor CV. X. Namun dengan adanya kurs forward ini, perusahaan sudah 

dapat memastikan berapa kurs yang akan digunakan untuk melakukan transaksi 

pembayaran hutang impor pada saat jatuh tempo.  

Berikut perhitungan kurs forward untuk tanggal transaksi 7 Januari 2010. 

Kurs spot 7 Januari 2010 adalah USD 1 = IDR 9,274.00. Suku bunga 

internasional LIBOR 1 bulan untuk USD pada tanggal tersebut adalah 0.232 % 

dan suku bunga SBI 1 bulan-nya adalah 6.45 %, perbedaan suku bunga dua 

valuta adalah 6.218 % (suku bunga SBI 1 bulan – suku bunga internasional 

LIBOR USD 1 bulan = 6.45 %, - 0.232 %). Forward point dapat dihitung sebagai 

berikut : 

forward point  =   9,274.00 x 0.06218 x 30   =  IDR 47.40 

      365 

Sehingga dapat diketahui kurs forward untuk jangka waktu 30 hari adalah 

kurs spot ditambah dengan forward point, IDR 9,321.40 (IDR 9,274.00 + IDR 

47.40).  
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Dari perhitungan kurs forward di atas, maka untuk transaksi tertanggal 7 

Januari 2010 jumlah hutang impor yang harus dibayarkan perusahaan pada saat 

jatuh tempo tanggal 8 Februari 2010 jika perusahaan melakukan forward contract 

adalah IDR 748,367,851.29 (kurs forward 8 Februari 2010 x nilai transaksi impor 

7 Januari 2010 dalam USD = IDR 9,321.40 x USD 80,284.95).  

Dengan menggunakan forward contract ini, maka perusahaan bisa 

mengetahui secara pasti berapa kurs yang akan digunakan dimasa yang akan 

datang, sehingga nilai hutang impor yang harus dibayarkan dalam IDR pada saat 

jatuh tempo nanti dapat dipastikan.  

Hasil penghitungan terhadap nilai hutang transaksi impor CV. X dengan 

menggunakan forward contract periode Januari 2010 s/d Juni 2011 dapat dilihat 

pada tabel 4.4. Tabel ini merupakan sebuah asumsi perhitungan jika perusahaan 

melakukan forward contract dalam nilai hutang impornya. 

Total nilai hutang impor CV. X selama periode Januari 2010 s/d Juni 

2011 pada saat jatuh tempo dengan asumsi perusahaan melakukan forward 

contract untuk melindungi setiap nilai hutang transaksi impornya adalah IDR 

3,510,391,259.17.  
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4.2.4. Analisi Transaksi Impor Bulanan CV. X  Dengan Teknik Money Market 

Hedge 

Selain teknik forward contract, adapula teknik lain yang bisa digunakan 

untuk melindungi nilai hutang transaksi impor CV. X yaitu money market hedge. 

Teknik money market hedge ini pada dasarnya adalah meminjam mata 

uang lokal untuk membayar hutang dan mengkonversikannya ke valuta asing 

serta menginvestasikan mata uang asing tersebut hingga hutangnya jatuh tempo. 

Lalu hutang yang sudah jatuh tempo tersebut dibayarkan dengan mata uang asing 

yang telah diinvestasikan hingga tanggal jatuh tempo hutang yang dimiliki 

perusahaan. Ada 4 langkah yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan dalam 

melakukan teknik ini. Keempat langkah tersebut adalah : 

1. Menentukan terlebih dahulu nilai hutang yang harus dibayarkan pada 

saat jatuh tempo dalam mata uang asing (dalam hal ini USD). 

2. Mencari PV (present value) dari nilai hutang impor peruusahaan 

dalam USD tersebut, kemudian menginvestasikan nilai PV tersebut 

dalam simpanan berjangka USD dengan tingkat bunga yang sudah 

ditentukan dan jangka waktu yang sama dengan jatuh tempo hutang 

impor tersebut. 

PVr,n =  FVr,n  [ 1  /  ( 1 + r )
n
 ]  

   =   FVr,n       

( 1 + r )
n
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Dimana : 

PV = present value 

FV = future value 

r = tingkat suku bunga 

n = jangka waktu (dalam bulan) 

3. Mengkonversikan nilai PV hutang impor tersebut yang dalam USD 

menjadi denominasi IDR. Nilai hutang impor dalam IDR inilah yang 

nantinya akan menjadi nilai yang harus kita pinjam untuk membeli 

sejumlah USD yang ekuivalen dengan nilai PV hutang impor dalam 

denominasi USD. 

 

  Loan =  present value  x  spot rate 

 

4. Setelah dana pinjaman dalam IDR sudah didapat, maka hal 

selanjutnya adalah kita harus membayar pinjaman IDR tersebut 

sejumlah pokok pinjaman + bunga pinjaman.  

 

Payement  =  loan  x  ( 1 + r )
n 

 

Sebagai ilustrasi, pada transakasi tanggal 7 Januari 2010 besarnya nilai 

hutang impor yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo 30 hari kedepan 

adalah USD 80,284.95. Suku bunga simpanan berjangka 1 bulan USD bulan 

Januari 2010 adalah 2.41 %. Suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) IDR bulan 

Januari 2010 adalah 13.75 % per tahun, sehingga suku bunga KMK IDR bulan 

Januari 2010 per 1 bulan adalah 1.145833333 % (13.75 %  /  12).  
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Langkah pertama adalah menentukan besarnya nilai hutang impor pada 

saat jatuh tempo dalam USD. Besarnya nilai hutang impor saat jatuh tempo 

adalah USD 80,284.95.  

Langkah kedua, mencari PV (present value) dari nilai hutang impor 

peruusahaan dalam USD tersebut,  

PVr,n =  FVr,n  [ 1  /  ( 1 + r )
n
 ]  

 = USD 80,284.95 [ 1  /  ( 1 + 2.41 % )
1
 ] 

 = USD 78,395.62 

Kemudian menginvestasikan nilai PV tersebut (USD 78,395.62) dalam simpanan 

berjangka USD 1 bulan dengan tingkat bunga 2.41 %. Dengan menginvestasikan 

nilai PV tersebut pada simpanan berjangka USD dengan suku bunga sebesar 2.41 

% selama 1 bulan, maka dalam jangka waktu 1 bulan kedepan nilai investasi PV 

tersebut yang sebesar USD 78,395.62 akan menjadi USD 80,284.95. 

Langkah ketiga adalah menghitung besarnya IDR yang harus disediakan 

atau dipinjam untuk memperoleh USD sebesar nilai PV yang sudah dihitung, 

yaitu sebsesar USD 78,395.62. Caranya adalah dengan mengalikan nilai PV 

dalam USD dengan kurs spot saat transaksi berlangsung, yaitu kurs spot tanggal 7 

Januari 2010. Maka jumlah IDR yang harus dipinjam untuk membeli USD 

78,395.62 adalah IDR 727,040,939.65 (USD 78,395.62 x IDR 9,274.00).  

Langkah keempat adalah menghitung berapa uang yang harus dibayarkan 

atas pinjaman IDR sebesar IDR 727,040,939.65 untuk membeli USD 78,395.62 

dengan kurs USD 1 = IDR 9,274.00. Suku bunga kredit IDR bulan Januari 2010 
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adalah 13.75 % per tahun, sehingga suku bunga kredit IDR bulan Januari 2010 

per 1 bulan adalah 1.145833333 % (13.75 % /  12). Sehingga perhitungan 

pembayaran pinjaman IDR bisa dilihat sebagai berikut,  

IDR 727,040,939.65 x (1 + 1.145833333 %) = IDR 735,371,617.09 

Jadi setelah 1 bulan, perusahaan harus membayar pinajaman IDR + bunga 

pinjaman sebesar IDR 735,371,617.09. 

Hasil penghitungan terhadap nilai hutang transaksi impor CV. X dengan 

menggunakan money market hedge periode Januari 2010 s/d Juni 2011 dapat 

dilihat pada tabel 4.5. Tabel ini merupakan sebuah asumsi perhitungan jika 

perusahaan melakukan money market hedge dalam nilai hutang impornya. 

Total nilai hutang impor CV. X selama periode Januari 2010 s/d Juni 

2011 pada saat jatuh tempo dengan asumsi perusahaan melakukan money market 

hedge adalah IDR 3,465,476,192.31. 
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4.2.5. Analisis Perbandingan Pembayaran Hutang Impor CV. X Berdasarkan 

Penggunaan Forward Contract dan Money Market Hedge 

Penggunaan teknik hedging bertujuan untuk melindungi nilai hutang 

impor dari resiko akan fluktuasi nilai tukar mata uang lokal terhadap mata uang 

asing serta memberikan kepastian akan nilai hutang yang harus dibayarkan 

perusahaan dimasa yang akan datang akibat dilakukannya transaksi internasional.  

Tabel 4.6 menunjukkan hasil dari total nilai hutang impor CV. X jika 

perusahaan diasumsikan menggunakan teknik forward contract hedge dan money 

market hedge. Berdasarkan tabel 4.6 juga dapat dilihat jika diasumsikan 

perusahaan menggunakan forward contract hedge dalam menilai dan melindungi 

nilai hutang impornya dari resiko fluktuasi nilai tukar IDR terhadap USD, maka 

total nilai hutang impor yang harus dibayarkan CV. X selama periode Januari 

2010 s/d Juni 2011 adalah IDR 3,510,391,259.17. Sedangkan jika perusahaan 

diasumsikan menggunakan teknik money market hedge untuk menilai dan  

melindungi nilai hutang impornya dari resiko fluktuasi nilai tukar IDR terhadap 

USD, maka total nilai hutang impor yang harus dibayarkan CV. X selama periode 

Janurai 2010 s/d Juni 2011 adalah IDR 3,465,476,192.31. 

Dari hasil perhitungan tersebut, jika CV. X diasumsikan menggunakan 

teknik money market hedge untuk menilai serta melindungi nilai hutang 

impornya pada saat jatuh tempo maka perusahaan akan mendapatkan hasil yang 

lebih menguntungkan jika dibandingkan bila perusahaan diasumsikan 

menggunakan teknik forward contract. Dengan teknik money market hedge, 

perusahaan dapat berhemat atau mendapatkan keuntungan sebesar IDR 

44,915,066.85 (IDR 3,510,391,259.17 – IDR 3,465,476,192.31) selama periode 

Januari 2010 s/d Juni 2011. Sebaliknya, jika perusahaan diasumsikan 
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menggunakan teknik forward contract, maka selama periode Januari 2010 s/d 

Juni 2011 perusahaan akan membayar total hutang impornya lebih besar IDR 

44,915,066.85.  

Dari hasil perhitungan ini, maka teknik money market hedge mampu 

memberikan kepastian akan nilai hutang impor yang harus dibayarkan 

perusahaan di masa yang akan datang serta dapat melindungi nilai hutang impor 

perusahaan dari resiko fluktuasi nilai tukar IDR terhadap USD yang paling 

optimal, bahkan dengan teknik money market hedge perusahaan mampu 

berhemat dan mendapatkan keuntungan secara finansial.  

Sedangkan dengan teknik forward contract, perusahaan memang 

mendapatkan total nilai hutang impor yang lebih besar, namun dengan teknik 

forward contract perusahaan mendapatkan suatu kepastian akan nilai kurs yang 

akan digunakan dimasa yang akan datang, dimana kurs yang akan digunakan 

tersebut menentukan berapa besarnya nilai hutang impor yang dimiliki 

perusahaan pada jatuh tempo. Berdasarkan hal ini, maka penulis memiliki 

pendapat jika perusahaan diasumsikan menggunakan teknik forward contract 

maka nilai hutang impor yang harus dibayarkan perusahaan pada saat jatuh tempo 

lebih besar jika dibandingkan apabila perusahaan diasumsikan menggunankan 

teknik money market hedge. Namun setidaknya, dengan menggunakan teknik 

hedging, perusahaan dapat menentukan besarnya nilai hutang impor yang harus 

dibayarkan oleh perusahaan secara pasti tanpa takut akan terjadinya fluktuasi 

nilai tukar. 
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TABEL 4.6   

ANALISIS PERBANDINGAN PEMBAYARAN HUTANG IMPOR  

PENGGUNAAN FORWARD CONTRACT, MONEY MARKET HEDGE 

PERIODE JANUARI 2010 s/d JUNI 2011  

   

   

METODE  NILAI HUTANG IMPOR (Rp) SELISIH (Rp) 

FORWARD CONTRACT 3,510,391,259.17 
44,915,066.85 

MONEY MARKET HEDGE 3,465,476,192.31 

   

      

Sumber : data transaksi impor CV. X dan data Bank Indonesia (www.bi.go.id) yang sudah diolah 

penulis 

 

Tabel 4.7 memperlihatkan perbandingan hasil nilai hutang impor yang 

lebih rinci antara penggunaan forward congtract dan money market hedge selama 

periode Januari 2010 s/d Juni 2011.  
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4.2.6. Perbandingan dengan Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian terdahulu memberikan beberapa hasil yang berbeda-beda. 

Berdasarkan penelitian Ade Meillyani S (2006) dengan judul “Analisis 

Perbandingan Penggunaan Forward Contract Hedging Dengan Money Market 

Hedging Terhadap Hutang Impor studi kasus PT. X”, disimpulkan bahwa baik 

forward contract maupun money market, ternyata tidak dapat meminimalkan 

risiko fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar America seperti yag 

diharapkan oleh manajemen PT X. Meskipun demikian, berdasarkan nilai 

inefisiensi yang dihasilkan, forward contract hedging menghasilkan inefisiensi 

yang lebih kecil jika dibandingkan dengan money market. Di mana bila memilih 

teknik forward contract hedging, manajemen PT X akan lebih untung sebesar Rp. 

220.964.826.9. 

Sedangkan berdasarkan penelitian Letvia Madani (2010) dengan judul 

“Analisis Perbandingan Penggunaan Forward Contract Hedging Dengan Money 

Market Hedging Dalam Pembayaran Hutang Impor PT. Semen Padang 

(persero)”, disimpulkan bahwa penggunaan forward contract hedging lebih 

efisien dibandingkan dengan money market hedging, maka peneliti menyarankan 

agar perusahaan lebih memaksimalkan penggunaan forward contract hedging 

dalam mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar valuta asing terhadap hutang 

impor. 

Berdasarkan penelitian menurut Feti Sisca Angelina (2008) dengan judul 

“Perbandingan Penggunaan Forward Contract Hedging Dengan Money Market 

Hedging Dalam Pembayaran Hutang Impor PT. PINDAD (Persero)”, berdasarkan 

analisis uji satu pihak dengan menggunakan distribusi t dengan tingkat 

signifikansi 5% dan n = 22. Ini berarti penggunaan money market hedging tidak 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Aditya Putranto, Ma.-IBS, 2011



lebih efisien dibandingkan dengan forward contract hedging. Faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut adalah besarnya swap rate dan fluktuasi nilai tukar 

rupiah yang stabil terhadap dollar Amerika pada tahun transaksi yang diteliti. 

Jika dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya, maka 

penelitian penulis memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil penelitian yang 

penulis dapat, maka teknik yang lebih menguntungkan bagi perusahaan adalah 

teknik money market hedge. Jika dibandingkan dengan penggunaan teknik 

forward contract hedge, maka dengan teknik money market hedge perusahaan 

dapat berhemat atau mendapatkan keuntungan sebesar IDR 44,915,066.85 (IDR 

3,510,391,259.17 – IDR 3,465,476,192.31) selama periode Januari 2010 s/d Juni 

2011. Sebaliknya, jika perusahaan diasumsikan menggunakan teknik forward 

contract, maka selama periode Januari 2010 s/d Juni 2011 perusahaan akan 

membayar total hutang impornya lebih besar IDR 44,915,066.85. Jadi dapat 

disimpulkan, bahwa dalam penelitian penulis ini teknik money market hedge 

lebih menguntungkan dalam menilai hutang impor, karena hasil yang didapat 

lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai hutang impor yang didapat dari hasil 

perhitungan menggunakan teknik forward contract hedge. 

 

4.3. Implikasi Manajerial 

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa teknik yang lebih 

menguntungkan dalam menilai hutang impor perusahaan CV. X terhadap 

fluktuasi nilai tukar IDR terhadap USD adalah teknik money market hedge.  

Untuk melakukan money market hedge, perusahaan dapat melakukannya 

sendiri, karena menurut Madura (2008), “To hedge payables - Borrow local 

currency and convert to currency denomination payables. Invest this fund until 
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they are needed to cover the payables”. Artinya, untuk melakukan money market 

hedge terhadap hutang, maka yang harus kita lakukan adalah meminjam mata 

uang lokal dan mengkonversikannya ke mata uang asing yang menjadi nominasi 

dari hutang yang kita miliki sampai saat jatuh tempo. Setelah itu dana tersebut 

diinvestasikan sampai dana tersebut cukup untuk menutupi atau jumlahnya sama 

dengan hutang yang harus dibayarkan. 

Agar hasilnya lebih maksimal, perusahaan dapat melakukan penyimpanan 

berjangka USD di bank yang memberikan suku bunga simpanan berjangka USD 

yang paling tinggi dan meminjam IDR untuk membeli sejumlah USD yang 

dibutuhkan untuk membayar  hutang pada saat jatuh tempo dari bank yang 

memberikan suku bunga kredit investasi paling rendah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis perbandingan penggunaan teknik forward contract 

hedge dan money market hedge dalam menilai hutang impor CV. X, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berkut : 

1. Nilai hutang impor CV. X yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo 

selama periode Januari 2010 s/d Juni 2011 jika perusahaan diasumsikan 

menggunakan teknik forward contract adalah IDR 3,510,391,259.17. 

2. Nilai hutang impor yang harus dibayarkan CV. X pada saat jatuh tempo 

selama periode Januari 2010 s/d Juni 2011 jiaka perusahaan diasumsikan 

menggunakan teknik monrey market hedge adalah IDR 3,465,476,192.31. 

3. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa teknik yang lebih menguntungkan 

bagi CV. X dalam menilai hutang impor perusahaannya adalah jika 

perusahaan menggunakan teknik money market hedge. Dimana dengan 

teknik money market hedge, perusahaan dapat memperoleh penghematan 

atau keuntungan secara finansial sebesar IDR 44,915,066.85 (IDR 

3,510,391,259.17 – IDR 3,465,476,192.31) selama periode Januari 2010 

s/d Juni 2011. 
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5.2.Saran  

Untuk menilai hutang impor perusahaannya, CV. X sebaikanya 

menggunakan teknik money market hedge, karena dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, dengan penggunaan teknik money market hedge ini 

perusahaan dapat berhemat dan memperoleh keuntungan secara finansial jika 

dibandingkan dengan penggunaan teknik forward contract hedge. Hal utama lain 

yang bisa didapatkan jika perusahaan melakukan teknik hedging adalah 

peusahaan bisa mendapat kepastian akan nilai kurs yang akan digunakan di masa 

yang akan datang dan atau perusahaan dapat menentukan secara pasti berapa nilai 

hutang impor perusahaan pada saat jatuh tempo serta menghindari perusahaan 

dari resiko fluktuasi nilai tukar valuta asing. 

Agar hasilnya lebih maksimal, perusahaan dapat melakukan penyimpanan 

berjangka USD di bank yang memberikan suku bunga deposito berjangka USD 

yang paling tinggi dan meminjam IDR untuk membeli sejumlah USD yang 

dibutuhkan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo dari bank yang 

memberikan suku bunga kredit modal kerja paling rendah. 

Bagi kalangan akademik, penulis menyarankan agar penelitian berikutnya 

menggunakan teknik–teknik hedging yang lain, seperti future hedge atau 

currency option. Sehingga didapatkan hasil dan opsi atau pilihan yang lebih 

bervariasi. 
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LAMPIRAN 1 

TRANSAKSI IMPOR BULANAN CV. X 

PERIODE JANUARI 2010 - JUNI 2011 

(DALAM USD)  

  

TANGGAL TRANSAKSI 

NILAI TRANSAKSI 

(USD) 

7-Jan-2010 80,284.95 

17-Feb-2010 4,872.78 

22-Mar-2010 1,653.96 

19-Apr-2010 7,269.94 

20-May-2010 21,559.08 

21-Jun-2010 2,132.13 

22-Jul-2010 52,135.45 

23-Aug-2010 9,789.75 

21-Sep-2010 6,106.06 

19-Oct-2010 41,692.84 

24-Nov-2010 1,716.23 

17-Dec-2010 22,028.93 

20-Jan-2011 11,087.07 

17-Feb-2011 15,324.20 

21-Mar-2011 11,542.71 

20-Apr-2011 17,849.60 

19-May-2011 63,601.16 

20-Jun-2011 17,880.91 

  

  

TOTAL TRANSAKSI IMPOR CV. 

X 388,527.73 
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LAMPIRAN 2 

NILAI TUKAR IDR TERHADAP USD  

PERIODE JANUARI 2010 s/d JULI 2011  

    

TANGGAL SPOR RATE TANGGAL SPOT RATE 

7-Jan-2010 9,274.00 8-Feb-2010 9,460.00 

17-Feb-2010 9,326.00 17-Mar-2010 9,195.00 

22-Mar-2010 9,162.00 22-Apr-2010 9,072.00 

19-Apr-2010 9,091.00 19-May-2010 9,214.00 

20-May-2010 9,251.00 21-Jun-2010 9,060.00 

21-Jun-2010 9,060.00 21-Jul-2010 9,097.00 

22-Jul-2010 9,114.00 23-Aug-2010 9,023.00 

23-Aug-2010 9,023.00 23-Sep-2010 8,998.00 

21-Sep-2010 9,013.00 21-Oct-2010 8,977.00 

19-Oct-2010 8,974.00 19-Nov-2010 8,982.00 

24-Nov-2010 9,018.00 23-Dec-2010 9,093.00 

17-Dec-2010 9,079.00 17-Jan-2011 9,110.00 

20-Jan-2011 9,113.00 21-Feb-2011 8,889.00 

17-Feb-2011 8,921.00 17-Mar-2011 8,837.00 

21-Mar-2011 8,795.00 21-Apr-2011 8,672.00 

20-Apr-2011 8,700.00 20-May-2011 8,578.00 

19-May-2011 8,587.00 20-Jun-2011 8,621.00 

20-Jun-2011 8,621.00 20-Jul-2011 8,583.00 

 

 Sumber : www.bi.go.id 
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LAMPIRAN 3 

SUKU BUNGA KREDIT IDR PADA BANK UMUM 

BERDASARKAN KREDIT MODAL 

KERJA  

PERIODE JANUARI 2010 s/d JUNI 2011  

   

Periode Tingkat Bunga (per tahun) Tingkat Bunga (per bulan) 

Jan-10 13.75 1.145833333 

Feb-10 13.68 1.14 

Mar-10 13.54 1.128333333 

Apr-10 13.42 1.118333333 

May-10 13.26 1.105 

Jun-10 13.17 1.0975 

Jul-10 13.21 1.100833333 

Aug-10 13.19 1.099166667 

Sep-10 13 1.083333333 

Oct-10 13.01 1.084166667 

Nov-10 12.96 1.08 

Dec-10 12.83 1.069166667 

Jan-11 12.75 1.0625 

Feb-11 12.72 1.06 

Mar-11 12.32 1.026666667 

Apr-11 12.3 1.025 

May-11 12.24 1.02 

Jun-11 12.24 1.02 

 

 Sumber : www.bi.go.id 
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 LAMPIRAN 4 

SUKU BUNGA SBI  

PERIDOE JANUARI 2010 s/d JULI 2011 

  

Periode Jk. Waktu 1 Bulan (%) 

Jan-10 6.45 

Feb-10 6.41 

Mar-10 6.27 

Apr-10 6.2 

May-10 6.3 

Jun-10 6.26 

Jul-10 6.26 

Aug-10 6.26 

Sep-10 6.26 

Oct-10 6.26 

Nov-10 6.26 

Dec-10 6.26 

Jan-11 6.26 

Feb-11 6.26 

Mar-11 6.26 

Apr-11 6.26 

May-11 6.26 

Jun-11 6.26 

 

Sumber : www.bi.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUKU BUNGA DEPOSITO 
BERJANGKA USD PADA BANK 
UMUM 
PERIODE JANUARI 2010 s/d JULI 
2011 

  
Periode Jk. Waktu 1 Bulan (%) 

Jan-10 2.41 

Feb-10 2.36 

Mar-10 2.52 

Apr-10 2.34 

May-10 2.32 

Jun-10 2.17 

Jul-10 2.2 

Aug-10 2.07 

Sep-10 2.04 

Oct-10 2.07 

Nov-10 2.06 

Dec-10 2.05 

Jan-11 1.21 

Feb-11 1.14 

Mar-11 1.21 

Apr-11 1.19 

May-11 1.22 

Jun-11 1.23 
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LAMPIRAN 5 

SUKU BUNGA INTERNASIONAL 
LIBOR USD 

PERIODE JANUARI 2010 s/d JULI 2011 

  
Tanggal Jk. Waktu 1 Bulan (%) 

7-Jan-2010 0.232 

17-Feb-2010 0.228 

22-Mar-2010 0.245 

19-Apr-2010 0.255 

20-May-2010 0.341 

21-Jun-2010 0.347 

22-Jul-2010 0.33 

23-Aug-2010 0.264 

21-Sep-2010 0.256 

19-Oct-2010 0.256 

24-Nov-2010 0.253 

17-Dec-2010 0.26 

20-Jan-2011 0.26 

17-Feb-2011 0.263 

21-Mar-2011 0.253 

20-Apr-2011 0.212 

19-May-2011 0.195 

20-Jun-2011 0.185 

 

 Sumber : Wallstreet Journal berdasarkan yang dirilis oleh BBA 

   (British Bankers Association) 
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