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ABSTRACT 

 

The objectives of this research is to analyze the different between of no-

hedging (open position), forward contract hedging and money market hedging 

which listed on PT. MTG in 2012 until 2014 periods. Data used in this research 

were obtained from bank’ annual report and PT MTG. Analyze technique used for 

this research is hedging. 

The result of this research shows that Forward Contract Hedge have an 

efficient to payable of Import. No-Hedging (Open Position) and Money Market 

Hedge don’t have an efficient to payable of Import. 

Keywords: no-hedging (open position), forward contract hedge, money market 

hedge. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang kegiatannya menimbulkan paparan valuta asing risiko 

menggunakan berbagai instrumen dan teknik untuk lindung nilai eksposur ini 

(lihat, misalnya, Stanley dan Block, 1980, dalam Imad A. Moosa, 2004; Khoury 

dan Chan, 1988, dalam Imad A. Moosa). Beberapa perusahaan mungkin tidak 

melakukan lindung nilai atau hedging mungkin sebagian tergantung pada persepsi 

mereka mengenai perilaku nilai tukar (Dolde, 1993). Selain itu, keputusan lindung 

nilai dapat disesuaikan dengan mencerminkan ekspektasi perubahan nilai tukar. 

Banyak perusahaan berusaha mengelola currency exposure melalui 

hedging. Hedging adalah mengambil suatu posisi, memperoleh suatu cash flow, 

aset, atau kontrak (termasuk kontrak forward) yang akan naik atau turun nilainya 

dan mengimbanginya dengan suatu penurunan atau kenaikan nilai suatu posisi 

yang ada. Maka dari itu, hedging melindungi pemilik dari kerugian yang dapat 

menimpa aset yang ada. Namun, hedging juga mengeliminasi keuntungan apapun 

dari kenaikan dalam nilai aset yang di-hedge. 

Kontrak forward merupakan perangkat hedging yang biasa dipakai untuk 

meng-hedge kewajiban-kewajiban masa depan periodik yang didenominasi dalam 

valuta asing. Apabila kurs spot di masa depan melebihi kurs forward hari ini, 

maka perusahaan yang melakukan hedging akan menghemat uang karena 

mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, apabila kurs spot di masa depan lebih 
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kecil daripada kurs forward hari ini, maka perusahaan multinasional tersebut akan 

kehilangan uang jika melakukan hedging. Dalam hal ini, hedging periodik 

menggunakan kontrak forward akan merugikan dalam sejumlah periode dan 

menguntungkan dalam sejumlah periode lainnya. 

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 mata 

uang negara lainnya atau valuta asing ini juga dapat digunakan sebagai salah satu 

indikator stabilitas perekonomian suatu negara secara makro. 

 

Sumber dari website resmi Bank Indonesia: www.bi.go.id 

 
Gambar 1.1  Kurs USD pada Rupiah Periode Tahun 2012-2014 

 

Tingkat sebuah mata uang memiliki dampak langsung pada aspek-aspek 

ekonomi seperti pada perdagangan barang internasional suatu negara seperti 

ekspor dan impor. Secara umum mata uang yang lemah akan meningkatkan 

ekspor dan membuat impor lebih mahal sehingga mengurangi defisit perdagangan 

suatu negara ataupun meningkat (surplus) dari waktu ke waktu. Sebaliknya jika 

mata uang yang menguat secara signifikan dapat mengurangi daya saing ekspor 
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dan membuat impor lebih murah. Hal ini dapat menyebabkan defisit perdagangan 

akan terus berlanjut dan kemudian bisa saja terjadi melemahnya mata uang 

(depresiasi) untuk penyesuaian keadaan. Namun sebelum penyesuaian ini terjadi, 

sektor industri yang sangat berorientasi pada ekspor dapat hancur terlebih dahulu 

karena mata uang yang menguat (apresiasi). 

Seperti bagian lain dari data ekonomi penting, laporan produk domestik 

bruto memegang banyak beban yang berat bagi para pedagang mata uang. Ini 

berfungsi sebagai bukti pertumbuhan dalam ekonomi produktif, sedangkan sinyal 

kontraksi yang mulai redup. Akibatnya, para pedagang mata uang akan cenderung 

mencari tingkat yang lebih tinggi dari PDB atau pertumbuhan dalam kepercayaan 

bahwa suku bunga akan mengikuti arah yang sama. Jika ekonomi sedang 

mengalami tingkat pertumbuhan yang baik, manfaatnya akan menetes ke bawah 

kepada para konsumen – meningkatkan kemungkinan pengeluaran ekspansi. Pada 

akhirnya pengeluaran yang lebih tinggi menyebabkan kenaikan harga, yang mana 

bank sentral berusaha untuk menjinakkan melalui kenaikan suku bunga. 

Selama tahun ini, pasar mata uang selalu digerakkan oleh pemerintah 

mengenai prospek dan kebijakan moneter. Tidak ada yang bisa mempengaruhi 

arah pasar begitu besar selain bank sentral. Pada dasarnya, bank sentral turut 

berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun melalui kebijakan moneter. 

Bank sentral juga bertugas mengendalikan tingkat inflasi, yaitu dengan 

menetapkan suku bunga SBI. Terjadinya perubahaan suku bunga SBI tentunya 

akan mempengaruhi realisasi APBN. Beberapa pos APBN yang potensial akan 
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berubah akibat pergerakan suku bunga SBI diantaranya adalah besaran program 

subsidi bunga kredit dan pembayaran bunga utang dalam negeri pemerintah. 

Suku bunga dalam negeri Indonesia sendiri diduga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal maupun internal. Faktor-faktor eksternal yang diduga 

mempengaruhi suku bunga dalam negeri dalam kasus ini antara lain suku bunga 

luar negeri dan kurs mata uang asing terhadap rupiah, maka akan mempengaruhi 

pada perusahaan yang melakukan ekspor impor. 

Selain itu, adapula salah satu perusahaan yang bergerak di bidang ekspor 

impor, yaitu, PT Mitra Tama Gemilang (MTG). PT MTG ini merupakan 

perusahaan yang melakukan impor barang dimana barang tersebut akan diolah 

kembali dan dijual ke perusahaan lainnya. Perusahaan ini biasanya melakukan 

impor dimana jatuh temponya selama 90 hari atau 3 bulan. Mata uang yang 

digunakan PT MTG sebagai acuan yaitu dollar Amerika (USD). Selama ini, PT 

MTG tidak pernah melakukan lindung nilai (hedging) dalam membayar hutang 

impornya dikarenakan kurang akan pengetahuan untuk melakukan hedging. 

Untuk itu, penulis ingin melakukan sebuah perhitungan di transaksi masa lampau 

dan masa yang akan datang atau yang belum jatuh tempo untuk memberikan 

gambaran manakah yang sebaiknya dilakukan oleh PT MTG ini, melakukan 

hedging atau tetap seperti biasa dengan tidak melakukan hedging, dan teknik 

hedging manakah yang terbaik bagi perusahaan tersebut. 

Adapula bank yang bekerja sama dengan PT MTG ini yaitu Bank Mandiri 

dan Bank BNI. Penulis juga ingin meneliti dalam penggunaan teknik hedging jika 

melakukan kerja sama dengan Bank Mandiri dan Bank BNI. 
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Maka dari itu, penulis ingin membuat penelitian yang berjudul “Analisis 

Perbandingan Dalam Penggunaan Teknik Hedging Pada Foreign Exchange Di 

Bank Mandiri dan Bank BNI Pada PT. MTG”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan yang dipaparkan dalam latar belakang penulis, berikut yang 

menjadi perumusan masalah dalam studi kasus ini di PT MTG untuk transaksi 

yang sudah jatuh tempo (masa lampau): 

1. Bagaimana menentukan nilai hutang impor pada PT MTG dalam 

Rupiah jika digunakan teknik forward contract hedge? 

2. Bagaimana menentukan nilai hutang impor pada PT MTG dalam 

Rupiah jika digunakan money market hedge? 

3. Bagaimana perbandingan jumlah nilai hutang impor pada PT MTG 

dalam Rupiah jika digunakan forward contract hedge dan money 

market hedge?  

4. Dan manakah yang terbaik bagi perusahaan, melakukan hedging atau 

tidak melakukan hedging? Apabila teknik hedging, teknik manakah 

yang terbaik bagi perusahaan? 

Adapula perumusan masalah pada tranksaksi PT MTG yang belum jatuh 

tempo sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan nilai hutang impor pada PT MTG dalam 

Rupiah jika digunakan forward contract hedge pada saat jatuh tempo? 
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2. Bagaimana menentukan nilai hutang impor pada PT MTG dalam 

Rupiah jika digunakan money market hedge pada saat jatuh tempo? 

3. Bagaimana menentukan nilai hutang impor pada PT MTG dalam 

Rupiah jika tidak menggunakan teknik hedging pada saat jatuh 

tempo? 

4. Bagaimana perbandingan jumlah nilai hutang impor pada PT MTG 

dalam Rupiah jika tanpa menggunakan hedging, dan jika dengan 

menggunakan forward hedging dan money market hedging? Dan 

manakah yang terbaik bagi perusahaan, melakukan teknik hedging 

atau tidak melakukan teknik hedging? Apabila teknik hedging, teknik 

manakah yang terbaik bagi perusahaan? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Sebagai pembatasan masalah, maka penulis hanya membahas mengenai 

transaksi hutang impor pada PT MTG periode tahun 2012 sampai dengan 2014. 

Penulis meneliti dalam setiap transaksi dimana berjatuh tempo setiap 3 bulan. 

Penulis hanya menggunakan 2 (dua) teknik hedging yaitu, forward 

contract hedge dan money market hedge, dan tanpa menggunakan teknik hedging. 

Perhitungan kedua teknik hedging dan no-hedging pada tulisan ini 

dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel. Proses ini dimulai 

dengan menganalisis harga hutang impor perusahaan dengan dilanjutkan proses 

kedua teknik yang dimana kebutuhan datanya diambil dari situs resmi 

www.bi.go.id. Sedangkan data tingkat suku bunga yang digunakan penelitian ini 
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dari situs resmi www.bni.co.id dan www.bankmandiri.co.id. Treasury Bills dari 

situs resmi www.treasury.gov. Adapula suku bunga deposito dan suku bunga 

pinjaman dari Bank Mandiri dan Bank BNI. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka diharapkan dapat tercapai 

beberapa tujuan, yaitu :  

1. Mengetahui dan menganalisis besarnya nilai mata uang pada masa 

lampau (sudah terjadi) dan pada saat jatuh tempo jika perusahaan 

diasumsikan menggunakan teknik forward contract hedge.  

2. Mengetahui dan menganalisis besarnya nilai mata uang pada masa 

lampau (sudah terjadi) dan pada saat jatuh tempo jika perusahaan 

diasumsikan menggunakan teknik money market hedge. 

3. Mengetahui dan menganalisis besarnya nilai mata uang pada saat 

jatuh tempo jika perusahaan diasumsikan tidak menggunakan teknik 

hedging. 

4. Mengetahui dan menganalisis perbandingan besarnya nilai mata uang 

pada saat jatuh tempo jika bank diasumsikan menggunakan teknik 

forward contract hedge dan money market hedge, dan tanpa 

menggunakan teknik hedging.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak : 

1. 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). 

2. Bagi perusahaan yang bersangkutan, yaitu PT MTG, diharapkan 

dapat menjadikan penilitian ini sebagai keputusan manajer 

keuangan yang tepat dalam memilih melakukan teknik hedging 

atau tanpa hedging, dan apabila teknik hedging, maka teknik 

hedging manakah yang sebaiknya dipilih oleh PT MTG. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian 

tinjuana umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka 

pemikiran serta hipotesis penelitian. 
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BAB III : Metodologi penelitian 

Berisi uraian variable penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data  serta metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : Hasil dan Analisis 

Bab ini akan menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data, 

interpretasi hasil olah data serta pembahasan atau argumentasi hasil penelitian. 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi tentang jawaban dari permasalahn yang diangkat dalam 

penelitian, dan menyatakan implikasi teoritis dari penelitian  ini.  
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Keuangan 

A. Pengertian Manajemen Keuangan 

Pada dasarnya manajemen keuangan mempunyai dua unsur kata yaitu 

“Manajemen” dan “Keuangan”. Manajemen keuangan merupakan salah satu 

fungsi operasional perusahaan yang sangat penting diantara fungsi-fungsi 

opersional perusahaan lainnya seperti Manajemen Pemasaran, Manajemen 

Produksi, Manajemen Stratejik, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan lain 

sebagainya. 

Pengertian keuangan menurut Lawrence J. Gitman dalam bukunya 

Principles of Managerial Finance (2003) menyatakan bahwa, “Finance can be 

defined as the art and science of managing money. Virtually all individuals and 

organizations, earna or raise money and spend or invest money. Finance is 

concerned with the process, institutions, markets, and instruments involved in the 

transfer of money among and between individuals, businesses, and governments.” 

Artinya bahwa keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu 

pengetahuan dari pengelolaan uang. Setiap individu dan organisasi menghasilkan 

uang dan membelanjakan atau menginvestasikan uang. Keuangan berhubungan 

dengan proses, institusi, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam perpindahan 

atau transfer uang antar individu, bisnis, dan pemerintah. 
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Pengertian manajemen keuangan menurut Suad dan Enny (2012), 

“perusahaan memerlukan berbagai kekayaan (mesin, gedung, kendaraan 

bermotor, persediaan bahan baku, dan sebagainya) untuk menjalankan operasinya. 

Untuk itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai kebutuhan 

untuk operasi tersebut. Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan 

sering disebut sebagai Manajemen Keuangan.” 

Pengertian manajemen keuangan menurut Irham Fahmi (2012), 

“manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang 

membahas, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana seoarang manajer 

keuangan dengan mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari 

dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan 

profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan suistainability 

(keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.” 

B. Fungsi Manejemen Keuagan 

Fungsi manajemen keuangan menurut Irham Fahmi (2012), “Ilmu 

manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer perusahaan dalam 

setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Artinya seorang manajer keuangan 

boleh melakukan terobosan dan kreativitas berfikir, akan tetapi semua itu tetap 

tidak mengesampingkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu manajemen 

keuangan.” 

Maka dari itu, seorang berbagai pihak baik yang berada di posisi 

marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan akan mampu 
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menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana jika dengan 

memahami ilmu manajemen keuangan secara baik dan benar. 

Adapula fungsi manajemen keuangan menurut Suad dan Enny (2012), 

“Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan 

pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut 

sering disebut sebagai manajer keuangan. Meskipun demikian, kegiatan keuangan 

tidaklah terbatas dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan seperti Direktur 

Keuangan, Manajer Keuangan, Kepala Bagian Keuangan, dan sebagainya.” 

Lain halnya dengan Irham, menurut Suad dan Enny justru tidak hanya 

manajer keuangan, namun jabatan lainnya yang mempunyai jabatan lebih tinggi 

dari manajer pun dengan bidang yang sama, yaitu keuangan, boleh melaksanakan 

kegiatan yang menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian 

keuangan. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan dana dan mencari 

pendanaan. Dua kegiatan utama (atau fungsi) tersebut disebut sebagai fungsi 

keuangan. 

C. Tujuan Manajemen Keuangan 

Ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan menurut Irham Fahmi 

(2012) yaitu sebagai berikut: 

a. Memaksimumkan nilai perusahaan. 

b. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali 

c. Memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. 
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Dari tiga tujuan ini yang paling utama adalah yang pertama, yaitu 

memaksimumkan nilai perusahaan. Pemahaman memaksimumkan nilai 

perusahaan adalah bagaimana pihak manajemen perusahaan mampu memberikan 

nilai yang maksimum pada saat perusahaan tersebut masuk ke pasar. 

Sama halnya menurut Suad dan Enny, yaitu “untuk bisa mengambil 

keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan 

tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan 

membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif, tujuan keputusan keuangan 

adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan.” 

 

2.1.2 Valuta Asing 

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

(Valas) merupakan suatu jenis perdagangan/transaksi yang memperdagangkan 

mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan 

pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. 

Menurut Hamdy Hady (2010) valuta asing atau biasa disebut valas adalah, 

"valuta asing atau foreign currency diartikan sebagai mata uang asing dan alat 

pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi 

ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank 

sentral.” Peranan penting valas dalam era globalisasi antara lain ditandai oleh 

ketertaitan yang semakin tinggi di antara pelaku yang terlibat di dalam transaksi 

ekonomi internasional. 
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Perdagangan valuta asing (forex trading) adalah sebuah aktifitas yang 

melibatkan banyak pihak dalam satu waktu bersamaan, walaupun tidak secara 

langsung bertatap muka. Hal ini membuat kegiatan forex trading tidak dibatasi 

oleh ruang dan waktu. Pada dasarnya konsep perdagangan valuta asing sama 

dengan konsep perdagangan, dimana ketika ada permintaan (demand) maka akan 

ada penawaran (supply), dan begitu juga sebaliknya, penawaran muncul karena 

adanya permintaan. 

 

2.1.3 Pasar Valuta Asing 

Pasar valuta asing (valas) membutuhkan suatu wadah untuk melakukan 

transaksi pembayaran internasional. Secara geografis pasar  valas ini menjangkau 

seluruh bagian dunia dimana harga-harga mata uang senantiasa bergerak setiap 

saat. Menurut Hamdy Hady (2010), definisi dari bursa atau pasar valas yaitu, 

“bursa atau pasar valas diartikan sebagai tempat atau wadah atau sistem dimana 

perorangan, perusahaan dan bank dapat melakukan transaksi keuangan 

internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan 

atau penawaran atas valas atau foreign exchange,” yaitu artinya pasar valas 

merupakan mediasi untuk melakukan transaksi keuangan internasional dengan 

melakukan permintaan dan penawaran atas valas. 

Selain itu Fabozzi (1998) juga menyebutkan bahwa dalam pasar valas 

transaksi dilakukan secara over-the-counter (bertemu muka langsung atau melalui 

telepon antara para broker, dealer dan pihak lainnya) dimana pasar over-the-

Analisis Perbandingan..., Harum Hillia, Ma.-IBS, 2015



15 
 

counter ini biasanya didominasi oleh bank-bank internasional yang bertindak 

sebagai dealer. 

Menurut Eiteman, Stonehill, dan Moffett (2010), “pasar valuta asing 

menyediakan struktur fisik dan institusional di mana uang dari salah satu negara 

ditukarkan dengan mata uang negara lain, kurs / nilai tukar di antara mata uang 

ditentukan, dan transaksi valuta asing secara fisik diselesaikan.” 

Transaksi dalam pasar valas dapat dilakukan dengan dasar: 

a. Spot 

Transaksi pembelian dan penjualan valas ditetapkan dan diserahkan dalam 

jangka waktu dua hari kerja. Kurs yang dipakai untuk melakukan transaksi 

spot disebut spot rate dan biasanya disesuaikan dengan kurs yang 

dikeluarkan oleh bank sentral. Para pelaku pasar spot (bank, money 

changer, dan lain lain) pada umumnya tidak membebankan premi dari 

transaksi perdagangan untuk pasar spot tetapi mendapat keuntungan dari 

rentang antara kurs jual dan kurs beli. 

b. Forward 

Transaksi penjualan dan pembelian valas dengan memakai kurs forward. 

Kurs forward adalah kurs yang ditetapkan sekarang atau pada saat ini, 

tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang (future period). Adapun 

waktu yang berlakunya seperti 30 hari, 60 hari, 90 hari dan seterusnya. 

c. Swap 

Transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan secara bersama dari 

mata uang yang sama terhadap mata uang lain untuk jatuh tempo yang 
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berbeda. Transaksi ini melibatkan dua pihak. Pihak pertama dapat 

membeli satu mata uang dari pihak kedua pada saat ini dan pihak pertama 

kemudian menjual mata uang dari pihak kedua pada saat mendatang. Nilai 

tukar untuk membeli dan menjual mata uang tersebut telah ditentukan pada 

saat transaksi awal dilakukan. 

 

2.1.4 Pihak-pihak Yang Terlibat dalam Transaksi Valas 

Menurut Eiteman, Stonehill, dan Moffett (2010) terdapat lima kategori 

partisipan yang beroperasi di dalam pasar valas, yaitu: 

1. Bank dan non bank foreign exchange dealers 

Bank dan non bank foreign exchange dealers keduanya beroperasi dalam 

interbank dan klien. Mereka mengambil keuntungan dari pembelian valas 

pada posisi bid price dan menjualnya kembali dalam posisi ask price. 

Dealers membeli dan menjual valas yang dimonitor mereka secara 

spesifik dan menjaga posisi dari mata uang ini. Mereka berdagang dengan 

bank lainnya dalam suatu pusat moneter maupun dengan pusat moneter 

lainnya dalam rangka untuk menjaga posisi dari mata uang yang telah 

ditetapkan oleh bank. Batasan perdagangan menjadi penting karena 

mereka berfungsi sebagai pusat keuntungan. 

2. Individu dan perusahaan yang melakukan transaksi komersial dan 

investasi. 
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Importir eksportir, investor portfolio internasional, perusahaan 

multinasional dan turis serta pemain lainnya menggunakan pasar valas 

untuk memudahkan pelaksanaan transaksi komersial dan investasi. 

3. Spekulan dan Arbitragers 

Spekulan dan arbitragers mencari keuntungan dari perdagangan itu 

sendiri. Mereka bertransaksi untuk kepentingan mereka sendiri, tanpa 

didasari oleh kebutuhan kliennya. Selain mendapatkan keuntungan dari 

perbedaan bid-ask, mereka juga mencari keuntungan dari pergerakan mata 

uang. Arbitragers mencoba mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai 

tukar dalam pasar yang berbeda. 

4. Bank Sentral dan Treasuries 

Bank sentral dan treasuries menggunakan pasar valas untuk memperoleh 

atau membelanjakan cadangan valas yang dimiliki oleh negaranya untuk 

mempengaruhi harga dari mata uang negaranya yang diperdagangkan. 

Mereka bertindak untuk mendukung nilai tukar mata uang negaranya 

karena kebijakan yang telah ditetapkan ataupun karena perjanjian yang 

telah disepakati. Jadi motivasi lebih kepada upaya untuk menjaga nilai 

tukar daripada mencari keuntungan karena itu harus rela mengalami 

kerugian. 

5. Foreign Exchange Brokers 

Foreign Exchange Brokers adalah agen yang mempermudah perdagangan 

antara dealer dengan mengambil komisi atas transaksi tersebut. Mereka 

mempunyai hubungan dengan ratusan dealer di seluruh dunia melalui 
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saluran telepon, tapi kadang ada juga yang hanya mempunyai hubungan 

dengan beberapa dealer dari bank tertentu saja. 

 

2.1.5 Kondisi Paritas Internasional 

Menurut Eiteman, Stonehill, Moffett (2010), kondisi paritas internasional 

disebut sebagai teori ekonomi yang menghubungkan nilai tukar, tingkat harga, 

dan tingkat bunga secara bersama-sama. Di mata banyak pihak, kondisi paritas 

internasional ini membentuk inti teori keuangan yang dianggap unik ke bidang 

keuangan internasional. 

Bila produk atau jasa yang identik dapat dijual dalam dua pasar yang 

berlainan, dan tidak ada pembatasan sama sekali pada penjualan atau biaya 

transportasi untuk memindahkan produk itu di antara pasar-pasar, harga produk 

seharusnya sama di kedua pasar tersebut. Ini disebut, hukum satu harga (law of 

one price). 

Bila hukum satu harga benar adanya untuk seluruh barang dan jasa, nilai 

tukar paritas daya beli (PPP) dapat ditemukan dari rangkaian harga manapun. 

Dengan membandingkan harga-harga produk yang identik yang ditentukan dalam 

mata uang yang berbeda, kita dapat menentukan nilai tukar PPP atau nilai tukar 

“riil” yang ada jika pasar efisien. Ini merupakan versi absolut dari teori paritas 

daya beli. 

Jika asumsi tentang versi absolut dari teori PPP di atas lebih dilonggarkan, 

kita amati apa yang diistilahkan sebagai paritas daya beli relatif (relative 

purchasing power parity). PPP relatif ini menyatakan bahwa PPP tidak secara 
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khusus membantu menentukan seperti apa nilai tukar spot pada hari ini, tetapi 

bahwa perubahan relatif harga-harga di antara dua negara selama suatu periode 

waktu menentukan perubahan nilai tukar selama periode itu. Secara lebih spesifik, 

bila nilai tukar spot di antara dua negara dimulai dengan ekuilibrium, perubahan 

apa pun dalam tingkat inflasi diferensial di antara kedua negara tersebut 

cenderung di-offset dalam jangka panjang oleh perubahan yang sama pada nilai 

tukar spot dengan arah berlawanan. 

Pengujian yang ekstensif terhadap versi absolut maupun relatif dari paritas 

daya beli dan hukum satu harga yang telah dilakukan mempunyai dua kesimpulan 

umum: (1) PPP berlaku dengan baik dalam jangka panjang tetapi buruk untuk 

periode waktu yang lebih pendek; dan (2) teori itu berlaku lebih baik untuk negara 

yang tingkat inflasinya relatif tinggi dan yang pasar modalnya yang kurang 

berkembang. 

Menurut Madura (2012), asumsikan bahwa indeks harga dalam negeri (h) 

dan luar negeri (f) adalah sama. Sekarang asumsikan bahwa dari waktu ke waktu 

negara asal mengalami tingkat inflasi 𝐼ℎ sedangkan negara asing mengalami 

tingkat inflasi 𝐼𝑓. 

𝑒𝑓 =
1 + 𝐼ℎ

1 + 𝐼𝑓
− 1 

Dimana 𝑒𝑓 menerangkan perubahan persentasi dalam nilai mata uang 

asing. Menurut teori PPP, perubahan persentase dalam mata uang asing (𝑒𝑓) harus 

mengubahnya untuk mempertahankan paritas dalam indeks harga baru dari kedua 
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negara. Rumus ini mencerminkan hubungan antara tingkat inflasi relatif dan nilai 

tukar sesuai dengan PPP. Perhatikan bahwa jika 𝐼ℎ > 𝐼𝑓, 𝑒𝑓 akan positif. Ini 

berarti bahwa mata uang asing akan meningkat ketika inflasi negara asal melebihi 

inflasi di negara asing. Sebaliknya, jika 𝐼ℎ < 𝐼𝑓 maka 𝑒𝑓 akan negatif. Ini berarti 

bahwa mata uang asing akan depresiasi ketika inflasi di negara asing melebihi 

inflasi negara asal. 

Adapula teori paritas tingkat bunga (interest rate parity−IRP) menurut 

Eiteman, Stonehill, dan Moffet (2010) menjelaskan hubungan antara pasar valuta 

asing dan pasar uang internasional. Teori itu menyatakan: “Perbedaan tingkat 

bunga nasional untuk sekuritas dengan risiko dan jatuh tempo yang serupa harus 

sama, namun berlawanan tanda, dengan diskonto atau premi nilai tukar forward 

untuk valuta asing, kecuali untuk biaya-biaya transaksi.” IRP mempunyai rumus 

sebagai berikut: 

𝑃 =
1 + 𝑖ℎ

1 + 𝑖𝑓
− 1 

Lain halnya dengan rumus PPP, rumus IRP ini menggunakan tingkat 

bunga dimana 𝑖ℎ merupakan tingkat bunga dalam negeri sedangkan 𝑖𝑓 merupakan 

tingkat bunga di negara asing. Dengan demikian, mengingat dua suku bunga, 

forward rate dalam kondiri IRP dapat diturunkan. 
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2.1.6 Forward Contract Hedging dan Money Market Hedging 

Hedging 

Hedging bisa menjadi salah satu teknik dalam menangani turunnya mata 

uang asing. Menurut Eiteman (2010), “hedge is the purchase of contract 

(including forward foreign exchange) or tangible good that will rise in value and 

offset a drop in value of another contract or tangible good. Hedgers are 

undertaken to reduce risk by protecting an owner from loss.” Artinya, hedge 

merupakan pembelian suatu kontrak (termasuk forward exchange) atau barang 

nyata yang nilainya akan meningkat dan kerugian dari jatuhnya nilai tersebut dari 

kontrak lain atau barang nyata. Maka dari itu hedging melindungi pemilik dari 

kerugian yang dapat menimpa aset yang ada. Namun, hedging juga mengeliminasi 

keuntungan apapun dari kenaikan dalam nilai aset yang di-hedge. 

Menurut Madura (2012) mempunyai ringkasan perbandingan teknik 

hedging seperti pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Perbandingan..., Harum Hillia, Ma.-IBS, 2015



22 
 

Tabel 2.1 

Macam-macam Teknik Hedging 

Teknik Hedging Untuk Melindungi Nilai 

Hutang 

Untuk Melindungi Nilai 

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 

membeli sejumlah uang 

dalam mata uang asing 

yang dibutuhkan untuk 

membiayai hutang. 

Menegosiasikan sebuah 

forward kontrak untuk 

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 

Meminjam mata uang 

yang menjadi denominasi 

piutang, lalu 

mengkonversikannya ke 

dalam mata uang lokal 
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hutang lalu 

menginvestasikan dana 

tersebut sampai dana 

tersebut dapat membiayai 

hutang yang dimiliki. 

dan menginvestasikannya. 

Setelah itu, melakukan 

pembayaran pinjaman 

tersebtu dengan kas 

masuk (cash inflow) 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 

merepresntasikan mata 

uang dan jumlah uang 

yang berhubungan dengan 

piutang yang akan 

diterima. 

Sumber dari buku International Corporate Management oleh Jeff Madura 

 

Forward Contract Hedging 

Forward Market adalah bursa valas dimana dilakukan transaksi penjualan 

dan pembelian valas dengan kurs forward. Menurut Petros Jecheche (2012), “A 

forward contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a 

specified point of time in the future”. Artinya, kontrak forward adalah perjanjian 

antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset pada suatu titik waktu tertentu 
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di masa depan, jadi kurs forward yang digunakan yaitu kurs yang ditetapkan 

sekarang atau pada saat ini tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang. 

Forward contract merupakan suatu kontrak dimana salah satu pihak setuju 

untuk membeli komoditas dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di masa 

depan dan pihak lainnya setuju untuk melaksanakan penjualan ini. Penyerahan 

fisik lalu terjadi. Forward contract dapat juga diartikan perjanjian antara dua 

pihak, salah satupihak diwajibkan (diharuskan) menyerahkan sejumlah tertentu 

(contract size) dari aktiva tertentu (deliverable item) pada tanggal tertentu yang 

akan datang (Settlement date) dan pihak lainnya wajib membayar sesuai dengan 

jumlah tertentu yang disebut invoice amount  yang dikenakan atas aktiva pada 

tanggal penyerahan. Tujuan dari kontrak adalah untuk melindungi kedua belah 

pihak dari fluktuasi nilai aktiva yang mungkin terjadi selama kurun waktu 

tertentu, yaitu sejak kontrak ditandatangani hingga penyerahan atau pembayaran 

dilakukan. 

Ada dua jenis forward contract yaitu, long forward contract dan short 

forward contract. Long forward contract khususnya dilakukan oleh perusahaan 

yang memastikan/menetapkan fixed-price exporting atau importing contract  

untuk jangka panjang dan ingin melindungi cash flow nya dari fluktuasi valas. 

Biasanya long term forward contract hanya diberikan pada transaksi payable. 

Sedangkan short forward contract biasanya hanya diberikan pada transaksi 

receivable. 

Teknik hedging dengan menggunakan forward contract ini banyak 

dilakukan oleh perusahaan besar atau MNC untuk melindungi receivable atau 
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payable-nya yang relatif besar terhadap resiko fluktuasi valas. Namun, beberapa 

perusahaan lainnya yang mempunyai kegiatan ekspor impor pun juga bisa 

menggunakan teknik forward contract hedging ini untuk mengecilkan resiko. 

Adapula rumus untuk forward contract hedging menurut Hamdy Hady 

(2012) adalah: 

 

Dimana rumus untuk menghitung forward point yang memiliki 2 rumus ini 

sebagai berikut: 

Formula 1 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (𝑓𝑝) = (𝐵 − 𝐴) × (𝑆𝑅 × 𝑇) 

Formula 2 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (𝑓𝑝) = 𝑆𝑅 × (𝐵 − 𝐴) × 𝑇 

A merupakan base currency interest rate 

B merupakan counter currency interest rate 

SR merupakan spot rate 

T merupakan time in days 

 

Money Market Hedging 

Money Market Hedging yaitu Hedging (Lindung Nilai) melalui transaksi 

keuangan internasional dengan memperhitungkan nilai present value dari hutang 

atau piutang dan memperhatikan perkembangan trend perubahan FR & SR atau 

apresiasi/depresiasi valas yang digunakan dalam transaksi bisnis internasional 

(A/P & A/R) sesuai dengan Matrik Prinsip Hedging. 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝐹𝑅) = 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝑆𝑅) +  𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (𝑓𝑝) 
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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 (2012), 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. 

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

I. Menentukan nilai mata uang sebuah transaksi valuta asing pada saat jatuh 

tempo. 

II. Mencari present value (PV) dari nilai mata uang yang 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
] 

𝑃𝑉𝑟,𝑛 =  
𝐹𝑉𝑟,𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

Dimana: 

PV = present value  

FV = future value  

r = tingkat suku bunga deposito USD (dalam 1 bulan atau 3 bulan dan 

seterusnya)  

n = jangka waktu (dalam bulan) 
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III. 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 

IV. Setelah jangka waktu yang ditentukan jatuh tempo maka perusahaan harus 

membayar sebesar pinjaman dan bunga dalam mata uang lokal. 

𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑙𝑜𝑎𝑛 × (1 + 𝑟)𝑛 

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

adalah suku bunga depostio USD berjangka. Alasan saya dalam menggunakan 

suku bunga ini, karena dalam melakukan teknik money market hedge kita harus 

melakukan kegiatan penyimpanan atau deposito dari PV nilai mata uang yang 

untuk dibayar yang telah dihitung sesuai dengan denominasinya dan jangka waktu 

jatuh temponya. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul 

penelitian yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis, yaitu sebagai: 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Metode Hasil 

Feti Sisca Angelina 

(2008) 

Teknik hedging: forward 

contract dan money 

market 

Money Market Hedging 

lebih efisien 

dibandingkan forward 

contract hedging 

Ade Meillyani (2005) Teknik hedging: forward 

contract dan money 

market 

Forward contract 

hedging lebih efisien 

dibandingkan money 

market hedging, namun 

keduanya tidak dapat 

meminimalkan risiko 

fluktuasi nilai tukar 

Rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat. 

Ni Wayan Eka 

Mitariami 

I.B. Panji Sedana 

I.B. Badjra 

(2013) 

Teknik Hedging: forward 

contract hedging dan 

currency swap 

Currency swap lebih 

efisien dibandingkan 

forward contract hedging 

Sumber: penelitian terdahulu, diolah, 2014 

 

2.3 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan tinjauan pustaka, Forward contract merupakan kontrak 

perjanjian antara seller dengan buyer dalam hal mana masing-masing pihak 

sepakat bahwa pada jangka waktu tertentu atau tanggal tertentu (excercise date) 

saling menyerahkan sejumlah uang dalam mata uang tertentu (excercise price) 
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sebagai penukaran terhadap sejumlah besar uang tertentu namun dalam mata uang 

lain pada tingkat kurs tukar yang telah disepakati sebelumnya. Namun, kontrak ini 

bukan merupakan kontrak terbaik untuk menghindari resiko, jika kurs yang telah 

ditetapkan lebih kecil dari kurs sebenarnya, maka bisa hutang yang harus dibayar 

akan lebih besar sehingga dapat merugikan perusahaan tersebut, untuk itu perlu 

adanya teknik Hedging. 

Forward Hedge merupakan kontrak Forward dimana kontrak tersebut juga 

menggunakan teknik hedging sebagaimana kontrak Forward juga bisa mengalami 

kerugian jika kurs yang ditetapkan lebih kecil dari kurs sebenarnya, agar 

terhindari dari resiko tersebut, maka adanya kontrak forward yang disertai dengan 

teknik Hedging. 

Selain forward contract hedge, penulis juga ingin melakukan 

perbandingan menggunakan teknik money market hedge untuk mengetahui teknik 

mana yang sebaiknya suatu perusahaan dalam menghindari suatu resiko dalam 

bertransaksi valuta asing. 

Tujuan untuk menggunakan kedua teknik tersebut agar mengetahui 

seberapa besar nilai mata uang dalam hutang impor akibat dari fluktuatif mata 

uang asing. Selain itu, dengan 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. 

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa teknik hedging bisa menjadi 

tidak berguna apabila mata uang Rupiah menguat. Untuk itu perlu adanya 

melakukan perhitungan dengan tanpa menggunakan hedging dan membandingkan 
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diantara keduanya, manakah yang terbaik bagi perusahaan dengan menggunakan 

teknik hedging atau tanpa hedging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1   Skema Kerangka Pemikiran 

INPUT 
 Hutang impor perusahaan yang jatuh tempo 30 hari untuk periode 2012-2014 
 Spot Rate untuk periode 2012-2014 
 Forward Rate 30 hari untuk periode 2012-2014 
 Suku bunga deposito USD dan suku bunga pinjaman Rupiah pada Bank 

Mandiri dan Bank BNI untuk periode 2012-2014 

PROSES 

Open Position 
(Spot Rate Jatuh 
Tempo) X 
(Hutang Impor 
Jatuh Tempo) 

Forward Contract 
(Forward Rate Jatuh 
Tempo) X (Hutang 
Impor Jatuh Tempo) 

Money Market 
 Menentukan nilai hutang impor 

dalam US dollar saat jatuh 
tempo 

 Mencari present value dari 
hutang tersebut 

 Mentranslasi present value dari 
hutang tersebut ke Rupiah 

 Meminjam Rupiah sebesar 
present value dari hutang 
tersebut untuk diinvestasikan ke 
US Dollar supaya pada saat 
jatuh tempo dapat meneutupi 
nilai hutang impor 

 Membayar pinjaman ditambah 
dengan bunga pada saat jatuh 
tempo 

OUTPUT 
 Jumlah hutang impor tahun 2012-2014 yang harus dibayar dengan 

menggunakan open position 
 Jumlah hutang impor tahun 2012-2014 yang harus dibayar dengan 

menggunakan forward contract hedging 
 Jumlah hutang impor tahun 2012-2014 yang harus dibayar dengan 

menggunakan money market 
 Membandingkan antara penggunaan teknik hedging dan tanpa teknik 

hedging 
 Membandingkan penggunaan forward contract dan money market mana 

yang lebih menguntungkan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Objek Penelitian 

Metode penelitian ini dilakukan di PT MTG. Alasan penulis memilih 

perusahaan ini karena penulis mempunyai suatu hubungan dengan perusahaan 

yang penulis bekerja. Perusahaan ini melakukan transaksi impor dimana 

melakukan perdagangan antar 2 negara yang mengharuskan menggunakan valuta 

asing dalam transaksinya. Selain itu, penulis juga melakukan teknik money market 

hedging  di 2 Bank Umum Milik Negara di Indonesia yang melakukan transaksi 

valuta asing, diantaranya yaitu Bank Mandiri dan Bank BNI. Alasan penulis 

memilih Bank Mandiri dan Bank BNI karena perusahaan sejak lama bekerja sama 

dengan bank tersebut. Untuk itu penulis ingin mengetahui apakah terjadi 

perbedaan atau kesamaan dalam melakukan kedua teknik hedging dengan bank 

lainnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

yaitu suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan 

antarfenomena yang diselidiki. Terdapat beberapa metode dalam deskriptif ini, 

penelitian ini menggunakan metode penilitan komparatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk membandingkan pengaruh sebab akibat dengan menganalisa 
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faktor-faktor penyebab  terjadinya ataupun munculnya fenomena tertentu 

(Nazir,1988). 

Adapula jenis penelitian dari paper ini adalah penelitian studi kasus dan 

lapangan (case and field study). Menurut Creswell (2007), “Case study research 

is a qualitative research approach in which the investigator explore a bounded 

system (a case) or multiple bounded system (cases) over time through detailed, 

indepth  data collection involving multiple source information (e.g., observations, 

interviews, audiovisual material, and document and reports), and reports a case 

description and case-based themes”. Artinya, penelitian studi kasus adalah 

pendekatan penelitian kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi sistem dibatasi 

(kasus) atau beberapa sistem dibatasi (kasus) dari waktu ke waktu melalui rinci, 

pengumpulan data mendalam yang melibatkan beberapa informasi sumber 

(misalnya, observasi, wawancara, materi audiovisual, dan dokumen dan laporan), 

dan laporan deskripsi kasus dan tema berbasis kasus, atau dengan kata lain, 

penelitian yang dilakukan terhadap suatu object, yang disebut ‘kasus’, yang 

dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan 

berbagai macam sumber data. 

 

3.2 Data yang akan Dihimpun 

Data yang akan dihimpun adalah data sekunder yang telah dikelompokkan 

dan kemudian diolah oleh penulis. Data sekunder ini berupa laporan bulanan dari 

perusahaan, dimulai dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 

2014. Selain itu, adapula data suku bunga deposito berjangka 1 bulan USD pada 

Analisis Perbandingan..., Harum Hillia, Ma.-IBS, 2015



33 
 

bank Mandiri dan bank BNI, kurs IDR terhadap USD pada tanggal transaksi yang 

diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia di www.bi.go.id periode 2012. Treasury 

Bills dari situs resmi www.treasury.gov.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang untuk melakukan penelitian ini diperoleh dengan menggunakan 

teknik studi kepustakaan (library research) dan media internet. Studi kepustakaan 

merupakan penelitian dengan menggunakan literatur yang berhubungan dengan 

skripsi ini seperti buku-buku ilmiah yang diperoleh di perpustakaan, makalah, 

artikel, serta beberapa informasi yang bersumber dari internet yang berkaitan erat 

khususnya dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. 

 

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 

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 harga saham perusahaan. 
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3. Menentukan spot rate jatuh tempo untuk transaksi impor yang belum jatuh 

tempo (masa depan) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑒𝑓 =
1 + 𝐼ℎ

1 + 𝐼𝑓
− 1 

 

𝑒𝑓 merupakan perubahan persentasi dalam nilai mata uang asing 

𝐼ℎ merupakan inflasi dalam negeri (dalam penelitian ini di Indonesia) 

𝐼𝑓 merupakan inflasi luar negeri (dalam penelitian ini di Amerika Serikat) 

Formula ini akan digunakan untuk menghitung hutang impor pada 

perusahaan apabila tidak menggunakan hedging pada saat jatuh tempo. 

Untuk menghitung hutang yang akan jatuh tempo akan menggunakan 

inflasi di Indonesia untuk Rupiah dan inflasi di Amerika Serikat untuk 

Dollar. 

4. 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 kedua dari Hamdy Hady (2012): 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (𝑓𝑝) = 𝑆𝑅 × (𝐵 − 𝐴) × 𝑇 
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Menurut Eiteman, Stonehill, dan Moffett (2010) agar terbebas dari 

resiko maka menggunakan Treasury Bill (T-Bill) dimana istilah umum 

yang digunakan di Indonesia adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

Dalam hal ini, T-Bill atau SBI berperan untuk dapat mengendalikan inflasi 

karena dipengaruhi tingkat suku bunga. Maka penulis menggunakan T-Bill 

pada Dollar Amerika dan SBI pada Rupiah Indonesia untuk menghitung 

perbedaan suku bunga dua valuta tersebut. 

 

Ini merupakan nilai hutang impor yang diterima oleh perusahaan 

pada saat jatuh tempo. 

5. Menggunakan money market hedge sebagai alternatif lain dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Melihat nilai hutang impor pada saat jatuh tempo. 

b. Mencari PV dari nilai hutang impor untuk kemudian diinvestasikan 

ke dalam tabungan USD dengan tingkat suku bunga yang telah 

ditentukan. 
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c. Menjadikan PV dari nilai hutang impor dengan kurs spot pada saat 

transaksi terjadi yang dikenal dengan sebutan nilai hutang impor 

dalam USD dikonversikan ke dalam rupiah. 

 

d. Setelah jangka waktu yang ditentukan jatuh tempo, perusahaan 

akan membayar senilai hutang impor dalam mata uang asing dan 

bunga. 

 

 

6. Menghitung nilai penutupan nilai hutang impor dari masing-masing 

perusahaan pada saat jatuh tempo, baik dengan menggunakan teknik 

forward contract hedge, teknik money market hedge, maupun tanpa 

menggunakan teknik hedging. 

7. Membandingkan nilai hutang impor masing-masing perusahaan pada saat 

jatuh tempo jika perusahaan menggunakan teknik forward contract hedge 

dan money market hedge serta menganalisis teknik mana yang lebih 

menguntungkan dan lebih merugikan bagi perusahaan. 

 

  

𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑙𝑜𝑎𝑛 𝑥 (1 + 𝑟)𝑛 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

Nama   : PT Mitra Tama Gemilang (MTG) 

Alamat   : Jl. Gaharu No. 10A, Delta Silicon 2, Lippo Cikarang, 

                           Jawa Barat, Indonesia. 

Berdiri Sejak  : 13 Februari 2007 

Bergerak di bidang : Manufaktur 

 

PT Mitra Tama Gemilang (MTG) merupakan perusahaan swasta yang 

bergerak dibidang manufaktur berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon 2, 

Cikarang Selatan, Bekasi. Perusahaan MTG berdiri sejak 13 February tahun 2007 

Perusahaan ini mempunyai transaksi dalam melakukan impor untuk dijual 

kembali ke perusahaan lainnya. Barang yang diimpor akan dibentuk sesuai 

keinginan konsumen. Barang tersebut berupa spare parts seperti gear, shaft, pin, 

dan lainnya. 
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4.2 Analisis Besarnya Nilai Hutang Impor Pada Masa Lampau 

Menggunakan Teknik Forward Contract Hedge dan Money Market Hedge 

4.2.1 Open Position 

PT. MTG memiliki hutang valas akibat transaksi impor yang dilakukannya 

sangat rentan terhadap fluktuasi antara nilai tukar rupiah dengan Dollar Amerika, 

sebagai mata uang denominasi dari hutang impornya. Adanya fluktuasi nilai tukar 

mata uang rupiah terhadap Dollar Amerika akan menyebabkan terjadinya 

fluktuasi nilai transaksi hutang impor PT. MTG apabila ditranslasi ke dalam mata 

uang Rupiah. Dalam bagian ini akan dianalisis besarnya pengaruh fluktuasi nilai 

tukar terhadap Dollar Amerika terhadap nilai hutang impor yang harus dibayar 

perusahaan pada saat transaksi terjadi. 

Pada saat transaksi, hutang impor perusahaan dihitung berdasarkan jumlah 

hutang impor saat transaksi dikalikan dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

Amerika pada saat transaksi terjadi yaitu saat PT. MTG mengirimkan purchasing 

order-nya ke para pemasoknya. Sebagai contoh pada tanggal 30 Januari 2012, 

MTG mengorder sejumlah barang kepada pemasoknya dimana total harga barang 

tersebut adalah sebesar US$ 38,840 dan spot rate pada saat transaksi sebesar Rp 

9,045 sehingga bila dikonversikan ke Rupiah, total hutang impor PT. MTG pada 

tanggal tersebut adalah sebesar Rp 351,307,800. Adapun jumlah hutang impor 

lainnya yang telah dikonversi pada saat transaksi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 : 

Transaksi Hutang Impor PT. MTG yang Jatuh Tempo 3 Bulan 

Selama Periode Tahun 2012 – 2014 

No. Tanggal 

Transaksi 

Nilai Hutang Impor 

(USD) 

Spot Rate 

Transaction 

Nilai Hutang Impor 

(Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

30-01-2012 

28-03-2012 

29-05-2012 

31-07-2012 

25-09-2012 

31-01-2013 

27-03-2013 

28-03-2013 

09-05-2013 

27-08-2013 

30-01-2014 

31-03-2014 

27-06-2014 

05-08-2014 

30-09-2014 

38.840,00 

48.286,00 

46.930,00 

53.944,00 

55.880,00 

43.056,00 

14.875,00 

26.540,00 

56.316,00 

64.656,00 

59.030,00 

36.450,00 

78.258,00 

56.798,00 

64.104,00 

9,045,00 

9.226,00 

9.522,00 

9.532,00 

9.628,00 

9.746,00 

9.676,00 

9.670,00 

9.685,00 

10.829,00 

12.165,00 

11.347,00 

12.042,00 

11.674,00 

12.151,00 

351.307.800,00 

445.486.636,00 

446.867.460,00 

514.194.208,00 

538.012.640,00 

419.623.776,00 

143.930.500,00 

256.641.800,00 

545.420.460,00 

700.159.824,00 

718.099.950,00 

413.598.150,00 

942.382.836,00 

663.059.852,00 

778.927.704,00 

 Jumlah 449.323,00 Total 7.877.713.579,00 

Sumber: Data Transaksi PT. MTG, diolah kembali oleh penulis 

 

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa pada periode tahun 2012 

dan 2014 terjadi 15 transaksi dimana seluruh transaksi tersebut memiliki 

karakteristik hutang jangka pendek. PT. MTG  harus melunasi hutang-hutang 

tersebut 90 hari atau 3 bulan setelah tanggal transaksi. 

Pada saat jatuh tempo, perusahaan akan membayar hutang valasnya 

dengan spot rate yang berlaku saat itu, yaitu 90 hari setelah tanggal transaksi. 

Spot rate yang berlaku 90 hari mendatang dapat lebih tinggi ataupun lebih rendah 

tergantung bagaimana besarnya supply dan demand terhadap mata uang Rupiah 
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terhadap Dollar Amerika yang terjadi di pasar valas. Fluktuasi tersebut akan 

mempengaruhi nilai hutang yang harus dibayarkan perusahaan. 

Perusahaan dapat melakukan open position atau membayar hutang 

impornya berdasarkan spot rate pada saat jatuh tempo. Dengan open position 

perusahaan tidak dapat memperoleh kepastian berapa jumlah cash flow yang harus 

dikeluarkan untuk membayar hutang impornya dalam Rupiah. 

Adapun perhitungan dari nilai hutang tersebut bila perusahaan tidak 

melakukan hedging (open position) adalah dengan cara mengalikan nilai transaksi 

impor (US$) dengan Spot rate pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh, transaksi 

yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2012 sebesar US$ 38,840 akan dilunasi 

oleh PT. MTG pada tanggal 30 April 2012. Diketahui bahwa spot rate pada 

tanggal 30 April 2012 adalah sebesar Rp 9,236/US$. Sehingga Jumlah hutang 

impor yang harus dibayarkan oleh PT. MTG pada saat jatuh tempo adalah sebesar 

US$ 38,840 x Rp 9,236/US$ = Rp 358,726,240,- 

Dari Jumlah tersebut dapat di simpulkan bahwa spot rate jatuh tempo lebih 

besar daripada spot rate transaksi yang memberi arti bahwa Rupiah terdepresiasi 

terhadap US Dollar sehingga jumlah hutang impor yang harus dibayar PT. MTG 

menjadi lebih besar. Untuk transaksi lainnya dapat dihitung dengan cara yang 

sama seperti di atas serta dapat dilihat hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 : 

Perhitungan Nilai Hutang Impor PT. MTG yang Jatuh Tempo 3 Bulan 

Selama Periode Tahun 2012 -2014 dengan Menggunakan Open Position 

No. Tanggal 

Transaksi 

Nilai 

Hutang 

Impor 

(USD) 

Tanggal Jatuh 

Tempo 

Spot Rate 

Jatuh Tempo 

Nilai Hutang Impor 

Open Position (Rp) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

30-01-2012 

28-03-2012 

29-05-2012 

31-07-2012 

25-09-2012 

31-01-2013 

27-03-2013 

28-03-2013 

09-05-2013 

27-08-2013 

30-01-2014 

31-03-2014 

27-06-2014 

05-08-2014 

30-09-2014 

38.840,00 

48.286,00 

46.930,00 

53.944,00 

55.880,00 

43.056,00 

14.875,00 

26.540,00 

56.316,00 

64.656,00 

59.030,00 

36.450,00 

78.258,00 

56.798,00 

64.104,00 

30-04-2012 

29-06-2012 

31-08-2012 

31-10-2012 

01-01-2013 

01-05-2013 

24-06-2013 

01-07-2013 

09-07-2013 

02-12-2013 

30-04-2014 

29-06-2014 

29-09-2014 

31-10-2014 

28-12-2014 

9.236,00 

9.527,00 

9.608,00 

9.663,00 

9.733,00 

9.681,00 

9.981,00 

9.884,00 

10.010,00 

11.886,00 

11.474,00 

12.042,00 

12.059,00 

12.022,00 

12.405,00 

358.726.240.,00 

460.020.722,00 

450.903.440,00 

521.260.872,00 

543.880.040,00 

416.825.136,00 

148.467.375,00 

262.321.360,00 

563.723.160,00 

768.501.216,00 

677.310.220,00 

438.930.900,00 

943.713.222,00 

682.825.556,00 

795.210.120,00 

 Jumlah 449,323,00  Total 8.032.619.579,00 

Sumber : Data transaksi PT. MTG, diolah kembali oleh penulis 

 

Dengan melihat hasil perhitungan di atas total hutang impor PT. MTG bila 

tidak melakukan hedging (open position) adalah sebesar Rp 8.032.619.579,-. 

Dengan demikian jumlah hutang impor PT. MTG menjadi lebih besar jika 

dibandingkan dengan total hutang impor pada saat tanggal transaksi. Hal ini 

disebabkan pada saat hutang impornya yang bernilai besar jatuh tempo, Rupiah 

terdepresiasi terhadap Dollar Amerika. Sebagai contoh hutang impor tanggal 30 

January 2012 dimana PT. MTG memiliki hutang sebesar USD 38.840 kepada 
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pemasoknya. Pada saat jatuh tempo yaitu 30 April 2012 Rupiah melemah shingga 

nilai tukarnya pada saat itu adalah sebesar Rp 9.236 / US$ dibandingkan spot rate 

pada saat transaksi adalah sebesar Rp 9.045 / US$. 

Secara keseluruhan, akibat selisih dari spot rate jatuh tempo dengan spot 

rate transaksi terdapat perubahan aliran kas keluar, dimana PT. MTG memperoleh 

penambahan jumlah hutang impor yang harus dibayar sebesar Rp 154.905.983,-. 

Berikut perhitungan secara keseluruhan transaksi dalam melihat perubahan aliran 

kas keluar akibat selisih spot rate jatuh tempo dengan spot rate transaksi: 
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Tabel 4.3 : 

Perubahan Aliran Kas Keluar Akibat Selisih Spot Rate Jatuh Tempo dengan 

Spot Rate Transaksi dari Nilai Hutang Impor PT. MTG yang Jatuh Tempo 3 

Bulan Selama Periode Tahun 2012 - 2014 

Tanggal 

Transaksi 

Spot 

Rate 

Transa

ksi 

(Rp) 

Tanggal 

Jatuh 

Tempo 

Spot 

Rate 

Jatuh 

Tempo 

(Rp) 

Nilai 

Hutang 

Impor 

($) 

Selisi

h Spot 

Rate 

Perubahan 

Aliran Kas 

Keluar (Rp) 

Rupiah 

Terapresia

si / 

depresiasi 

dari US$ 

30-01-12 

28-03-12 

29-05-12 

31-07-12 

25-09-12 

31-01-13 

27-03-13 

28-03-13 

09-05-13 

27-08-13 

30-01-14 

31-03-14 

27-06-14 

05-08-14 

30-09-14 

9.045 

9.226 

9.522 

9.532 

9.628 

9.746 

9.676 

9.670 

9.685 

10.829 

12.165 

11.347 

12.042 

11.674 

12.151 

30-04-12 

29-06-12 

31-08-12 

31-10-12 

01-01-13 

01-05-13 

24-06-13 

01-07-13 

09-07-13 

02-12-13 

30-04-14 

29-06-14 

29-09-14 

31-10-14 

28-12-14 

9.236 

9.527 

9.608 

9.663 

9.733 

9.681 

9.981 

9.884 

10.010 

11.886 

11.474 

12.042 

12.059 

12.022 

12.405 

38.840 

48.286 

46.930 

53.944 

55.880 

43.056 

14.875 

26.540 

56.316 

64.656 

59.030 

36.450 

78.258 

56.798 

64.104 

191 

301 

86 

131 

105 

(65) 

305 

214 

325 

1.057 

(691) 

695 

17 

348 

254 

7.418.440 

14.534.086 

4.035.980 

7.066.664 

5.867.400 

(2.798.640) 

4.536.875 

5.679.560 

18.302.700 

68.341.392 

(40.789.730) 

25.332.750 

1.330.386 

19.765.704 

16.282.416 

Depresiasi 

Depresiasi 

Depresiasi 

Depresiasi 

Depresiasi 

Apresiasi 

Depresiasi 

Depresiasi 

Depresiasi 

Depresiasi 

Apresiasi 

Depresiasi 

Depresiasi 

Depresiasi 

Depresiasi 

Jumlah 743.963  154.905.983   

Sumber : Data transaksi PT. MTG, diolah kembali 

 

 

 

 

 

Analisis Perbandingan..., Harum Hillia, Ma.-IBS, 2015



44 
 

 

4.2.2 Penggunaan Teknik Forward Contract Hedging 

Dengan adanya fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang 

tidak dapat diperkirakan, PT. MTG harus mencari cara untuk dapat memberikan 

kepastian berapa cash flow yang harus dikeluarkan untuk hutang impor yang 

harus dibayarnya pada saat jatuh tempo. PT. MTG dapat memperoleh kepastian 

berapa jumlah hutang impor yang harus dibayar dengan menerapkan salah satu 

strategi hedging yaitu dengan menggunakan forward contract. 

Dengan teknik forward contract hedging, PT. MTG melakukan suatu 

kesepakatan dengan bank devisanya tentang nilai tukar yang digunakan PT. MTG 

untuk membeli Dollar Amerika pada saat jatuh tempo. Baik PT. MTG maupun 

bank devisa tersebut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perjanjian tersebut 

pada saat jatuh tempo. Jangka waktu transaksi forward contract disesuaikan oleh 

PT. MTG dengan jangka waktu pembayaran hutang impor yaitu 90 hari. 

Dalam penelitian ini, penulis tidak melakukan forward rate dengan 

kesepakatan bank devisa, penulis melakukan percobaan perhitungan dengan 

rumus yang telah ada. Cara menghitung hutang impor dengan menggunakan 

teknik forward contract hedging adalah dengan cara mengalikan nilai hutang 

impor (US$) dengan masing-masing forward rate (Rp/US$) yang diestimasi 

dalam rumusan sebagai berikut: 
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𝑓𝑟 = 𝑠𝑟 + {(𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑈𝑆$ 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑅𝑝) × (
90

360
) × 𝑠𝑟} 

fr merupakan forward rate 

sr merupakan spot rate transaction 

Selisih interest rate Indonesia dan interest rate Amerika Serikat 

Dalam hal tersebut, penulis menggunakan suku bunga SBI untuk interest 

rate Indonesia dan T-Bills untuk interest rate Amerika Serikat. Sebagai contoh 

untuk transaksi yang dilakukan PT. MTG pada tanggal 30 Januari 2012 sebesar 

US$ 38.840, spot rate yang berlaku adalah sebesar Rp 9.045 / US$. Sedangkan 

besarnya Forward Rate pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 30 April 2012 

diketahui sesuai perhitungan adalah sebesar Rp 9.179,54 / US$ dimana suku 

bunga SBI sebesar 6% dan T-Bills 0,05% sehingga mendapatkan perhitungan 

Forward Rate sebagai berikut: 

 

 

 

Sehingga besar hutang impor PT. MTG pada saat jatuh tempo adalah 

sebesar US$ 38.840 x Rp 9.179,54 / US$ = Rp 356.533.503,53. Untuk transaksi 

hutang impor lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

 

 

𝑓𝑟 = 𝑅𝑝9.045/$ + {(6% − 0,05%) × (
90

360
) × 𝑅𝑝9.045/$} 

      = 𝑅𝑝9.179,54/$ 
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Tabel 4.4 : 

Perhitungan Nilai Hutang Impor PT. MTG yang Jatuh Tempo 3 Bulan 

Selama Periode Tahun 2012 - 2014 Menggunakan Teknik Forward Contract 

Hedging 

Tanggal 

Transaksi 

Nilai Hutang 

Impor ($) 

Tanggal 

Jatuh Tempo 

Forward Rate 

(Rp) 

Nilai Hutang Impor 

Forward Contract (Rp) 

30-01-12 

28-03-12 

29-05-12 

31-07-12 

25-09-12 

31-01-13 

27-03-13 

28-03-13 

09-05-13 

27-08-13 

30-01-14 

31-03-14 

27-06-14 

05-08-14 

30-09-14 

38.840 

48.286 

46.930 

53.944 

55.880 

43.056 

14.875 

26.540 

56.316 

64.656 

59.030 

36.450 

78.258 

56.798 

64.104 

30-04-12 

29-06-12 

31-08-12 

31-10-12 

01-01-13 

01-05-13 

24-06-13 

01-07-13 

09-07-13 

02-12-13 

30-04-14 

29-06-14 

29-09-14 

31-10-14 

28-12-14 

9.179,54 

9.356,55 

9.656,74 

9.666,40 

9.763,75 

9.884,39 

9.812,92 

9.807,31 

9.823,25 

11.004,16 

12.392,49 

11.558,34 

12.266,88 

11.892,01 

12.378,22 

356.533.504 

451.790.272 

453.190.635 

521.444.346 

545.598.618 

425.582.434 

145.967.117 

260.286.114 

553.206.337 

711.484.909 

731.528.419 

421.301.416 

959.981.835 

675.442.495 

793.493.652 

Jumlah 743.963 Jumlah 8.006.832.101 

Sumber : Data transaksi PT. MTG, diolah kembali 

 

Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 

sampai dengan 2014 total uang yang harus dikeluarkan PT. MTG untuk 

membayar hutang impornya pada saat jatuh tempo dengan menggunakan teknik 

hedging forward contract adalah sebesar Rp 8.006.832.101,-. Dengan demikian 

jumlah hutang impor PT. MTG menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan 
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total hutang impor pada saat jatuh tempo dengan menggunakan spot rate 

transaksi. 

Hal ini disebabkan pada saat hutang impornya yang bernilai besar jatuh 

tempo, forward rate-nya ternyata lebih besar dari pada nilai tukar spot rate pada 

saat transaksi dilakukan. Sebagai contoh hutang impor tanggal 27 Agustus 2013 

dimana PT. MTG memiliki hutang sebesar US$ 64.656 kepada pemasoknya. Pada 

saat jatuh tempo yaitu 2 Desember 2013 forward rate yang disepakati adalah 

sebesar Rp 10.983,58 / US$ dibandingkan spot rate pada saat transaksi adalah 

sebesar Rp 10.829,00 / US$. 

Namun jika forward rate dibandingkan dengan spot rate pada saat jatuh 

tempo maka PT. MTG akan mendapatkan total hutang impor dengan 

menggunakan teknik hedging forward contract lebih kecil dari pada total hutang 

impor tanpa hedging (open position), yaitu sebesar Rp 70.964.084,63. Untuk 

perhitungan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 : 

Perubahan Aliran Kas Keluar Akibat Selisih Forward Rate Jatuh Tempo 

dengan Spot Rate Jatuh Tempo dari Nilai Hutang Impor PT. MTG yang 

Jatuh Tempo 3 Bulan Selama Periode Tahun 2012 - 2014 

Tanggal 

Transaksi 

Nilai 

Hutang 

Impor ($) 

Tanggal 

Jatuh 

Tempo 

Spot 

Rate 

Jatuh 

Tempo 

Forward 

Rate 

Selisih 

FR 

dengan 

SR (Rp) 

Perubahan Aliran Kas 

Keluar (Rp) 

30-01-12 

28-03-12 

29-05-12 

31-07-12 

25-09-12 

31-01-13 

27-03-13 

28-03-13 

09-05-13 

27-08-13 

30-01-14 

31-03-14 

27-06-14 

05-08-14 

30-09-14 

38.840 

48.286 

46.930 

53.944 

55.880 

43.056 

14.875 

26.540 

56.316 

64.656 

59.030 

36.450 

78.258 

56.798 

64.104 

30-04-12 

29-06-12 

31-08-12 

31-10-12 

01-01-13 

01-05-13 

24-06-13 

01-07-13 

09-07-13 

02-12-13 

30-04-14 

29-06-14 

29-09-14 

31-10-14 

28-12-14 

9.236 

9.527 

9.608 

9.663 

9.733 

9.681 

9.981 

9.884 

10.010 

11.886 

11.474 

12.042 

12.059 

12.022 

12.405 

9.179,54 

9.356,55 

9.656,74 

9.666,40 

9.763,75 

9.884,39 

9.812,92 

9.807,31 

9.823,25 

11.004,16 

12.392,49 

11.558,34 

12.266,88 

11.892,01 

12.378,22 

(56) 

(170) 

49 

3 

31 

203 

(168) 

(77) 

(187) 

(882) 

918 

(484) 

208 

(130) 

(27) 

(2.192.736) 

(8.230.450) 

2.287.195 

183.474 

1.718.578 

8.757.298 

(2.500.258) 

(2.035.246) 

(10.516.823) 

(57.016.307) 

54.218.199 

(17.629.484) 

16.268.613 

(7.383.061) 

(1.716.468) 

Jumlah 743.963 Jumlah 25.787.478 

Sumber : Data transaksi PT. MTG, diolah kembali 
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4.2.3 Penggunaan Teknik Money Market Hedging 

Cara yang digunakan dalam money market hedging adalah dengan 

melakukan pinjam meminjam dua mata uang yang berbeda. PT. MTG memiliki 

hutang dalam Dollar Amerika, karena pendapatan PT. MTG menggunakan 

Rupiah agar ia memiliki kepastian nilai tukar maka ia harus meminjam Rupiah 

untuk diinvestasikan ke dalam Dollar Amerika pada saat sekarang (Present 

Value), sehingga pada saat jatuh tempo investasi Dollar Amerika tersebut akan 

berjumlah sama dengan hutang impor yang harus dibayarkan. Pada saat jatuh 

tempo perusahaan akan membayar hutang dalam mata uang Rupiah ditambah 

biaya bunga. 

Sebagai contoh pada tanggal 30 Januari 2012, perusahaan mempunyai 

hutang sebesar US$ 38.840 dengan jatuh tempo 90 hari. Data yang diketahui spot 

rate saat transaksi adalah sebesar Rp 9045 / US$, tingkat suku bunga deposito 

US$ 3 bulanan berdasarkan data dari Bank Mandiri dan Bank BNI adalah 0,38% 

dan 0,25%, dan tingkat suku bunga pinjaman Rupiah berdasarkan dari data Bank 

Mandiri dan Bank BNI adalah 12% dan 11,6% selama setahun. 

Langkah-langkah perhitungan untuk hutang pada tanggal 30 Januari 2012 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai hutang pada saat jatuh tempo sebesar US$ 38.840. 

2. Mencari nilai sekarang (present value) dari hutang jatuh tempo tersebut 

𝑈𝑆$38.840

(1 + 0,38%)
= 𝑈𝑆$38.692,97 

𝑈𝑆$38.840

(1 + 0,25%)
= 𝑈𝑆$38.743,14 
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Nilai sekarang (present value) dari hutang jatuh tempo berdasarkan dari 

data Bank Mandiri sebesar US$ 38.692,97 dan dari data Bank BNI sebesar 

US$ 38.743,14. 

3. Meminjam Rupiah untuk diinvestasikan ke dalam Dollar Amerika agar 

pada saat jatuh tempo dapat menutupi nilai hutang dengan cara 

mengkonversikan jumlah yang diinvestasikan tersebut ke dalam Rupiah. 

𝑈𝑆$38.692,97 ×
𝑅𝑝9.045

𝑈𝑆$
= 𝑅𝑝349.977.884,04 

𝑈𝑆$38.743,14 ×
𝑅𝑝9.045

𝑈𝑆$
= 𝑅𝑝350.431.720,70 

PT. MTG akan meminjam pada Bank Mandiri sebesar Rp 349.977.884,04 

atau pada Bank BNI sebesar Rp 350.431.720,70 untuk ditranslasikan ke 

dalam Dollar Amerika di Bank Mandiri sebesar US$38.692,97 dan di 

Bank BNI sebesar US$38.743,14, dan pada saat jatuh tempo investasi 

tersebut akan menjadi US$ 38.840 yang didapat dari investasi awal 

ditambah bunga sehingga perusahaan dapat membayar utangnya. 

4. Membayar pinjaman ditambah bunga pada saat jatuh tempo. 

𝑅𝑝349.977.884,04 × [1 + (
12%

4
)] = 𝑅𝑝360.477.220,56 

𝑅𝑝350.431.720,70 × [1 + (
11,6%

4
)] = 𝑅𝑝360.594.240,60 

Jadi besarnya pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan pada saat 

jatuh tempo di Bank Mandiri adalah sebesar Rp 360.477.220,56 dan di 

Bank BNI adalah sebesar Rp 360.594.240,60. 

Untuk Transaksi lainnya dapat dilihat di tabel bawah ini: 

Analisis Perbandingan..., Harum Hillia, Ma.-IBS, 2015



51 
 

Tabel 4.6 : 

Perhitungan Nilai Hutang Impor PT. MTG yang Jatuh Tempo 3 Bulan 

Selama Periode Tahun 2012 - 2014 Menggunakan Teknik Money Market 

Hedging Pada Bank Mandiri 

Tanggal 

Transaksi 

Nilai 

Hutang 

Impor 

($) 

Spot Rate 

Transaksi 

Suku 

Bunga 

Deposito 

US$ / 3 

bulan 

Present 

Value 

Transaksi 

($) 

Jumlah 

Pinjaman Saat 

Transaksi (Rp) 

Suku 

Bunga 

Pinjaman 

Rp / 

tahun 

Nilai Hutang + 

Bunga Pinjaman 

(Rp) 

30-01-12 

28-03-12 

29-05-12 

31-07-12 

25-09-12 

31-01-13 

27-03-13 

28-03-13 

09-05-13 

27-08-13 

30-01-14 

31-03-14 

27-06-14 

05-08-14 

30-09-14 

38.840 

48.286 

46.930 

53.944 

55.880 

43.056 

14.875 

26.540 

56.316 

64.656 

59.030 

36.450 

78.258 

56.798 

64.104 

9.045 

9.226 

9.522 

9.532 

9.628 

9.746 

9.676 

9.670 

9.685 

10.829 

12.165 

11.347 

12.042 

11.674 

12.151 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

0,38% 

38.692,97 

48.165,59 

46.752,34 

53.739,79 

55.668,46 

42.893,01 

14.818,69 

26.439,53 

56.102,81 

64.411,24 

58.806,54 

36.312,01 

77.961,75 

56.582,98 

63.861,33 

349.977.884,04 

443.800.195,26 

445.175.791,99 

512.247.666,87 

535.975.931,46 

418.035.242,08 

143.385.634,59 

255.670.253,04 

543.355.708,31 

697.509.288,70 

715.381.500,30 

412.032.426,78 

938.815.337,72 

660.549.762,90 

775.978.983,86 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

360.477.220,56 

457.114.201,12 

458.531.065,75 

527.615.096,87 

552.055.209,40 

430.576.299,34 

147.687.203,63 

263.340.360,63 

559.656.379,56 

718.434.567,36 

736.842.945,31 

424.393.399,58 

966.979.797,85 

680.366.255,79 

799.258.353,38 

Jumlah 743.963 Jumlah 8.083.328.356,13 

Sumber : Data transaksi PT. MTG dan Bank Mandiri Pusat, diolah kembali 
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Tabel 4.7 : 

Perhitungan Nilai Hutang Impor PT. MTG yang Jatuh Tempo 3 Bulan 

Selama Periode Tahun 2012 -2014 Menggunakan Teknik Money Market 

Hedging Pada Bank BNI 

Tanggal 

Transaksi 

Nilai 

Hutang 

Impor 

($) 

Spot Rate 

Transaksi 

Suku 

Bunga 

Deposito 

US$ / 3 

bulan 

Present 

Value 

Transaksi 

($) 

Jumlah 

Pinjaman Saat 

Transaksi (Rp) 

Suku 

Bunga 

Pinjaman 

Rp / 

tahun 

Nilai Hutang + 

Bunga Pinjaman 

(Rp) 

30-01-12 

28-03-12 

29-05-12 

31-07-12 

25-09-12 

31-01-13 

27-03-13 

28-03-13 

09-05-13 

27-08-13 

30-01-14 

31-03-14 

27-06-14 

05-08-14 

30-09-14 

38.840 

48.286 

46.930 

53.944 

55.880 

43.056 

14.875 

26.540 

56.316 

64.656 

59.030 

36.450 

78.258 

56.798 

64.104 

9.045 

9.226 

9.522 

9.532 

9.628 

9.746 

9.676 

9.670 

9.685 

10.829 

12.165 

11.347 

12.042 

11.674 

12.151 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

0,25% 

38.743,14 

48.265,59 

46.812,97 

53.809,48 

55.740,65 

42.948,63 

14.837,91 

26.473,82 

56.175,56 

64.494,76 

58.882,79 

36.359,10 

78.062,84 

56.656,36 

63.944,14 

350.431.720,70 

444.375.696,76 

445.753.077,31 

512.911.928,18 

536.670.962,59 

418.577.332,67 

143.571.571,07 

256.001.795,51 

544.060.309,23 

698.413.789,53 

716.309.177,06 

412.566.733,17 

940.032.754,11 

661.406.336,16 

776.985.240,90 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

11,6% 

360.594.240,60 

457.262.591,96 

458.679.916,55 

527.786.374,10 

552.234.420,51 

430.716.075,32 

147.735.146,63 

263.425.847,58 

559.838.058,19 

718.667.789,42 

737.082.143,19 

424.531.168,43 

967.293.703,98 

680.587.119,91 

799.517.812,88 

Jumlah 743.963 Jumlah 8.085.952.409,26 

Sumber : Data transaksi PT. MTG dan Bank BNI Pusat, diolah kembali 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 

2014 total biaya yang harus dikeluarkan PT. MTG akan sangat dipengaruhi oleh 

besarnya tingkat suku bunga pinjaman Rupiah dan deposito Dollar Amerika. 

Total hutang impor yang harus dibayar oleh PT. MTG untuk tahun 2012 dan 2013 

dengan menggunakan teknik Money Market Heding jika pada Bank Mandiri 
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adalah sebesar Rp8.083.328.356,13 dan jika pada Bank BNI adalah sebesar 

Rp8.085.952.409,26. 

 

4.3 Analisis Besarnya Nilai Hutang Impor Pada Saat Jatuh Tempo 

Menggunakan Teknik Forward Contract Hedge dan Money Market Hedge 

dengan Tanpa Hedging (Open Position) 

4.3.1 Open Position 

Berdasarkan penelitian yang sudah terjadi, penulis juga ingin mengulas 

mengenai perhitungan yang belum terjadi. Sebagai contoh pada transaksi terakhir 

yang dilakukan oleh PT. MTG yang belum memasuki jatuh tempo, yaitu pada 

tanggal 29 November 2014 berjatuh tempo tanggal 2 Maret 2015 berjumlah 

$64.264,00. Jika dikonversikan ke dalam rupiah maka sebesar Rp779.843.640,00. 

Berdasarkan data di situs resmi Bank Indonesia dan Inflation United State, 

Inflasi di Inonesia dan Amerika Serikat pada bulan November 2014 sebesar 

6,23% dan 1,32% berdasarkan tahunan. Jika kita hitung berdasarkan rumus PPP 

(Purchasing Power Parity), maka menjadi: 
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𝑃𝑃𝑃 = (
1 + 𝐼ℎ,𝑛

1 + 𝐼𝑓,𝑛
)

𝑛

− 1 

         =
{

1 + (
0,0623

4 )

1 + (
0,0132

4 )
}

4

 − 1 

         = (
1,0156

1,0033
)

4

− 1 

         = 0,0498 

         = 4,98% 

Maka, perubahan persentasi nilai mata uang Rupiah sebesar 4,98%. Jika 

dihitung berdasarkan spot rate transaksi, maka di dapatkan ekspektasi untuk spot 

rate pada saat jatuh tempo sebesar Rp12.739,86,-. 

Berdasarkan perhitungan di atas, Rupiah mengalami depresiasi sehingga 

menghasilkan hutang lebih banyak yang harus dibayar dibandingkan hutang pada 

saat transaksi dimana hutang yang harus dibayar menjadi Rp818.714.140,78 

($64.264 × 𝑅𝑝12.739,86). Maka, akibat selisih dari spot rate jatuh tempo 

dengan spot rate transaksi terdapat perubahan aliran kas keluar, dimana PT. MTG 

memperoleh penambahan jumlah hutang impor yang harus dibayar sebesar 

Rp38.870.500,78. 

 

4.3.2 Penggunaan Teknik Forward Contract Hedging 

PT. MTG juga memiliki transaksi yang belum jatuh tempo, seperti contoh 

pada transaksi di akhir bulan November 2014 yang berjatuh tempo pada awal 

bulan Maret 2015. Jumlah nilai hutang impor PT. MTG pada tanggal 29 
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November 2014 sebesar $64.264,00 dan diketahui jika suku bunga SBI dan T-

Bills sebesar 7,75% dan 0,02%. Berdasarkan rumus untuk mengestimasi forward 

rate, maka didapat angka sebagai berikut: 

𝑓𝑟 = 𝑠𝑟 + {(𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒) × (
90

360
) × 𝑠𝑟} 

      = 𝑅𝑝12.135 + {(7,75% − 0,02%) × (
90

360
) × 𝑅𝑝12.135} 

      = 𝑅𝑝12.135 + 𝑅𝑝234,51 

      = 𝑅𝑝12.369,51 

Berdasarkan perhitungan bahwa estimasi forward rate untuk 3 bulan 

kedepan sebesar Rp12.369,51/$. Dalam kasus ini bahwa Rupiah terdepresiasi oleh 

Dollar Amerika sehingga terdapat perubahan aliran kas keluar sebesar 

Rp38.262.889. Maka total estimasi hutang impor berdasarkan teknik forward 

contract hedging pada saat jatuh tempo sebesar: 

𝐹ℎ = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟 × 𝑓𝑟 

𝐹ℎ = $64.264 ×
𝑅𝑝12.369,51

$
 

𝐹ℎ = 𝑅𝑝794.914.118 

Jadi besarnya estimasi pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan MTG 

pada saat jatuh tempo menggunakan teknik forward contract hedging adalah 

sebesar Rp 794.914.118. 

 

4.3.3 Penggunaan Teknik Money Market Hedging 

Jika sebelumnya menggunakan teknik forward contract hedging, maka 

penulis juga ingin mengulas mengenai estimasi total hutang impor dengan 
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menggunakan teknik money market hedging. Berdasarkan current issue saat ini, 

terdapat perubahan suku bunga pinjaman terhadap Rupiah di Bank Mandiri dan 

Bank BNI. Pada kesempatan kali ini, penulis mendapatkan data langsung dari 

bank tersebut. Perubahan yang didapat hampir rata-rata di beberapa bank 

mempunyai kesamaan, khususnya bank Mandiri dengan bank BNI ini. Pada bank 

Mandiri dan bank BNI mempunyai suku bunga pinjaman rupiah yang sama, yaitu 

sebesar 13%. 

 

Berikut ini langkah-langkah perhitungan untuk hutang pada tanggal 29 

November 2014: 

1. Menentukan nilai hutang pada saat jatuh tempo sebesar US$ 64.264. 

2. Mencari nilai sekarang (present value) dari hutang jatuh tempo tersebut 

𝑈𝑆$64.264

(1 + 0,38%)
= 𝑈𝑆$64.020,72 

𝑈𝑆$64.264

(1 + 0,25%)
= 𝑈𝑆$64.103,74 

Nilai sekarang (present value) dari hutang jatuh tempo berdasarkan dari 

data Bank Mandiri sebesar US$ 64.103,74 dan dari data Bank BNI sebesar 

US$ 64.103,74. 

3. Meminjam Rupiah untuk diinvestasikan ke dalam Dollar Amerika agar 

pada saat jatuh tempo dapat menutupi nilai hutang dengan cara 

mengkonversikan jumlah yang diinvestasikan tersebut ke dalam Rupiah. 

𝑈𝑆$64.020,72 ×
𝑅𝑝12.135

𝑈𝑆$
= 𝑅𝑝776.891.452,48 
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𝑈𝑆$64.103,74 ×
𝑅𝑝12.135

𝑈𝑆$
= 𝑅𝑝777.898.892,77 

PT. MTG akan meminjam pada Bank Mandiri sebesar Rp 776.891.452,48 

atau pada Bank BNI sebesar Rp 777.898.892,77 untuk ditranslasikan ke 

dalam Dollar Amerika di Bank Mandiri sebesar US$64.020,72 dan di 

Bank BNI sebesar US$64.103,74, dan pada saat jatuh tempo investasi 

tersebut akan menjadi US$ 64.264 yang didapat dari investasi awal 

ditambah bunga sehingga perusahaan dapat membayar utangnya. 

4. Membayar pinjaman ditambah bunga pada saat jatuh tempo. 

𝑅𝑝776.891.452,48 × [1 + (
12%

4
)] = 𝑅𝑝800.198.196,05 

Jadi besarnya estimasi pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan pada 

saat jatuh tempo di Bank Mandiri menggunakan teknik money market 

hedging adalah sebesar Rp 800.198.196,05. 

𝑅𝑝777.898.892,77 × [1 + (
11,6%

4
)] = 𝑅𝑝800.457.960,66 

Jadi besarnya estimasi pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan MTG 

pada saat jatuh tempo di Bank Mandiri menggunakan teknik money market 

hedging adalah sebesar Rp800.457.960,66. 

 

4.4 Perbandingan Nilai Hutang Impor Menggunakan Forward Contract 

Hedging dan Money Market Hedging dengan Tanpa Hedging (Open 

Position) 

Tujuan Penggunaan hedging adalah agar manajemen mendapat kepastian 

cash flow yang harus dikeluarkan untuk membayar hutang mereka yang 
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menggunakan valuta asing. Dengan mendapatkan kepastian diharapkan dapat 

meminimalkan risiko kerugian karena fluktuasi nilai tukar. Tetapi dalam 

pelaksanaannya terkadang hasil dengan menggunakan strategi hedging tidak 

seperti yang diharapkan. Banyak faktor yang mempengaruhi suatu teknik hedging 

seperti forward rate yang sangat bergantung pada fluktuasi nilai tukar suatu mata 

uang, tingkat suku bunga deposito, tingkat suku bunga pinjaman dan lain 

sebagainya. 

Penggunaan forward contract hedging akan menguntungkan apabila 

Rupiah terdepresiasi terhadap Dollar Amerika pada saat hutang valas jatuh tempo 

sehingga kurs spot jatuh tempo lebih besar daripada forward rate. Dalam forward 

contract, perusahaan berkewajiban untuk merealisasikan perjanjian kontraknya 

dengan bank devisa walaupun penggunaan forward contract tersebut akan 

merugikan perusahaan. 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya pada masa lampau, dapat dilihat 

bahwa apabila perusahaan tidak melakukan teknik hedging (open position) maka 

nilai hutang yang harus di bayar PT. MTG adalah sebesar Rp8.032.619.579,00 

dan apabila perusahaan melakukan teknik forward contract hedging maka nilai 

hutang yang harus dibayar PT. MTG sebesar Rp8.006.832.101,00 dan 

berdasarkan perhitungan pada masa datang, ada pula estimasi total hutang impor 

PT. MTG apabila perusahaan tidak melakukan teknik hedging (open position) 

yang harus dibayar pada saat jatuh tempo sebesar Rp818.714.140,78,- dan apabila 

perusahaan melakukan teknik forward contract hedge yang harus dibayar pada 

saat jatuh tempo sebesar Rp794.914.118. 
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Tabel 4.8: 

Perbandingan Nilai Hutang Jatuh Tempo 3 Bulan dengan Menggunakan 

Open Position dan Forward Contract Hedging Periode Tahun 2012-2014 dan 

Pada Tanggal 1 Maret 2015 

Tanggal 

Transaksi 

Nilai Hutang 

Impor ($) 

Nilai Hutang 

Impor Open 

Position (Rp) 

Nilai Hutang 

Impor Forward 

Contract (Rp) 

Efisiensi / 

(inefisiensi) 

dalam Rp 

30-01-12 

28-03-12 

29-05-12 

31-07-12 

25-09-12 

31-01-13 

27-03-13 

28-03-13 

09-05-13 

27-08-13 

30-01-14 

31-03-14 

27-06-14 

05-08-14 

30-09-14 

38.840 

48.286 

46.930 

53.944 

55.880 

43.056 

14.875 

26.540 

56.316 

64.656 

59.030 

36.450 

78.258 

56.798 

64.104 

358.726.240 

460.020.722 

450.903.440 

521.260.872 

543.880.040 

416.825.136 

148.467.375 

262.321.360 

563.723.160 

768.501.216 

677.310.220 

438.930.900 

943.713.222 

682.825.556 

795.210.120 

356.533.504 

451.790.272 

453.190.635 

521.444.346 

545.598.618 

425.582.434 

145.967.117 

260.286.114 

553.206.337 

711.484.909 

731.528.419 

421.301.416 

959.981.835 

675.442.495 

793.493.652 

2.192.736 

8.230.450 

(2.287.195) 

(183.474) 

(1.718.578) 

(8.757.298) 

2.500.258 

2.035.246 

10.516.823 

57.016.307 

(54.218.199) 

17.629.484 

(16.268.613) 

7.383.061 

1.716.468 

Jumlah 743.963 8.032.619.579 8.006.832.101 25.787.478 

29-11-14 64.264 818.714.140 794.914.118 23.800.022 

Sumber : Data transaksi PT. MTG, diolah kembali 
 

Dari tabel hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa penggunaan teknik 

hedging dapat meminimalkan resiko fluktuasi nilai tukar khususnya Rupiah 

terhadap Dollar Amerika. Sehingga menghasilkan efisiensi bagi perusahaan. Ke-

efisiensian tersebut di dapat karena forward rate yang dihitung lebih besar dari 

spot rate jatuh tempo. 
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Gambar 4.1: Perbandingan Nilai Hutang Impor Pada Saat Menggunakan Teknik Forward 

Contract Hedging dan tidak Menggunakan Teknik Hedging (Open Position) 

 

Bila PT. MTG menggunakan teknik money market hedging maka jumlah 

hutang impor yang harus dibayar apabila menggunakan suku bunga deposito 

(dollar Amerika) dan suku bunga pinjaman (Rupiah) di Bank Mandiri adalah 

sebesar Rp8.083.328.356,13 dan di Bank BNI sebesar Rp8.085.952.409,26, dan 

jumlah estimasi nilai hutang impor PT. MTG pada tanggal 5 Agustus 2014 di 

Bank Mandiri dan Bank BNI pada saat jatuh tempo adalah sebesar 

Rp800.198.196,05,- dan Rp800.457.960,66,-. 

Maka, keputusan yang tepat untuk manajer perusahaan yaitu memilih 

bekerja sama dengan Bank Mandiri dikarenakan jumlah yang dibayar lebih sedikit 

dibandingkan Bank BNI. Jumlah tersebut di dapatkan oleh karena Bank Mandiri 

mempunya suku bunga yang lebih tinggi dari Bank BNI. 
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Tabel di bawah ini akan menunjukkan jumlah efisiensi dan inefisiensi dari 

hutang impor jika dibandingkan antara open position dengan teknik money market 

hedging jika manajer perusahaan memilih bekerja sama dengan Bank Mandiri. 

 

Tabel 4.9 : 

Perbandingan Nilai Hutang Impor yang Jatuh Tempo 3 Bulan dengan 

Menggunakan Open Position dan Money Market Hedging Periode Tahun 

2012 - 2014 dan Pada Tanggal 1 Maret 2015 Pada Bank Mandiri 

Tanggal 

Transaksi 

Nilai Hutang 

Impor ($) 

Nilai Hutang 

Open Position 

(Rp) 

Nilai Hutang 

Money Market 

Hedging (Rp) 

Efisiensi / 

(Inefisiensi) 

dalam Rp 

30-01-12 

28-03-12 

29-05-12 

31-07-12 

25-09-12 

31-01-13 

27-03-13 

28-03-13 

09-05-13 

27-08-13 

30-01-14 

31-03-14 

27-06-14 

05-08-14 

30-09-14 

38.840 

48.286 

46.930 

53.944 

55.880 

43.056 

14.875 

26.540 

56.316 

64.656 

59.030 

36.450 

78.258 

56.798 

64.104 

358.726.240 

460.020.722 

450.903.440 

521.260.872 

543.880.040 

416.825.136 

148.467.375 

262.321.360 

563.723.160 

768.501.216 

677.310.220 

438.930.900 

943.713.222 

682.825.556 

795.210.120 

360.477.220,56 

457.114.201,12 

458.531.065,75 

527.615.096,87 

552.055.209,40 

430.576.299,34 

147.687.203,63 

263.340.360,63 

559.656.379,56 

718.434.567,36 

736.842.945,31 

424.393.399,58 

966.979.797,85 

680.366.255,79 

799.258.353,38 

(1.750.980,56) 

2.906.520,88 

(7.627.625,75) 

(6.354.224,87) 

(8.175.169,40) 

(13.751.163,34) 

780.171,37 

(1.019.000,63) 

4.066.780,44 

50.066.648,64 

(59.532.725,31) 

14.537.500,42 

(23.266.575,85) 

2.459.300,21 

(4.048.233,38) 

Jumlah 743.963 8.032.619.579 8.083.328.356,13 (50.708.777,13) 

29-11-14 64.264 818.714.140 800.198.196,05 18.515.944 

Sumber : Data transaksi PT. MTG, diolah kembali 
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Dari tabel hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa penggunaan teknik 

money market hedging tidak dapat meminimalkan resiko fluktuasi nilai tukar 

khususnya Rupiah terhadap Dollar Amerika. Sehingga menghasilkan inefisiensi 

bagi perusahaan. Ketidak-efisienan tersebut selain disebabkan oleh fluktuasi nilai 

tukar yang cenderung stabil juga di pengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga 

deposito Dollar Amerika dan tingkat suku bunga pinjaman Rupiah. 

 

Gambar 4.2 : Perbandingan Nilai Hutang Impor Pada Saat Menggunakan Teknik Money 

Market Hedging dan tidak Menggunakan Teknik Hedging (Open Position) 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah diperoleh dengan menggunakan dua 

teknik hedging, forward contract dan money market, pada teknik forward hedging 

memberikan keuntungan bagi PT. MTG karena dengan menggunakan hedging 

jumlah hutang impor yang dibayar perusahaan lebih kecil jika dibandingkan tidak 

menggunakan teknik hedging (open position). Jika PT. MTG ingin mendapatkan 
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kepastian cash flow yang dikeluarkan untuk membayar hutang impornya maka 

yang digunakan adalah teknik forward contract hedging. 

Selain memberikan efisiensi, namun ada pula kelemahan jika menggunakan 

teknik forward contract hedging ini, berdasarkan pendapat Hamdy Hady (2010) 

beberapa kelemahan teknik analisa data dengan menggunakan hedging adalah: 

1. Sulit menentukan tingkat income atau earning yang relatif tepat untuk 

masing–masing subsidiary. 

2. Forward contract tidak selalu dapat dilakukan atau tersedia untuk semua 

mata uang. 

3. Gain atau loss dari hedging forward contract akan dicerminkan oleh 

perbedaan antara forward rate atau future spot rate yang pada akhirnya 

akan tercermin pula pada translation gain atau translation loss. Akan 

tetapi, dalam hal terjadi translation loss tidak akan diperoleh pemotongan 

pajak. Sebaliknya, dimana hal terjadi translation gain tetap akan 

dikenakan pajak. 

4. Keterbatasan keempat strategi hedging, forward contract ataupun hedging 

money market atas transaction exposure memungkinkan meningkatnya 

transaction exposure. Misalnya dalam situasi valas dari subsidiary 

mengalami apresiasi dalam satu tahun fiskal sehingga perusahaan 

mendapatkan translation gain. Jika perusahaan menetapkan suatu hedging 

strategy pada awal tahun fiskal, tentu strategi ini akan menimbulkan suatu 

translation loss yang akan mengkompensasikan atau off – setting terhadap 

translation gain diatas. 

Analisis Perbandingan..., Harum Hillia, Ma.-IBS, 2015



64 
 

4.5 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil survery wawancara penulis di PT. MTG, perusahaan 

PT. MTG ini ingin penulis melakukan sebuah penelitian dengan membandingkan 

teknik hedging antara forward contract hedging dan money market hedging serta 

jika tidak menggunakan kedua teknik hedging tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya perusahaan perlu melakukan 

suatu perubahan demi mendapatkan keuntungan secara finansial dengan 

melakukan teknik hedging, dengan begitu akan lebih efisien dalam mengelola 

keuangan suatu perusahaan. Seperti contoh, harga yang mungkin bisa mencapai 

Rp14.000 dengan hedging menjadi Rp13.000 bisa mendapatkan keuntungan 

Rp1.000 secara finansial, sehingga Rp1.000 tersebut dapat digunakan untuk 

transaksi impor berikutnya. 

Selain itu, perusahaan juga dapat menghemat biaya kedepan dengan tidak 

perlu mengkhawatirkan nilai rupiah yang terdepresiasi akibat menguatnya dollar 

Amerika. 

Adapula manajer yang perlu diperhatikan bahwa perlu adanya 

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Pasar Derivatif agar manajer dapat 

memutuskan teknik yang tepat untuk perusahaan. Selain teknik forward hedging, 

perusahaan juga bisa melakukan teknik money market hedging dengan mencari 

Bank yang bisa memberikan special rate atau mencari tingkat suku bunga 

deposito Dollar yang paling tinggi dan/atau mencari tingkat suku bunga pinjaman 

Rupiah yang rendah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis perbandingan penggunaan teknik hedging yaitu 

forward contract hedging dan money market hedging dalam menilai hutang impor 

PT. MTG, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diantara kedua teknik hedging, maka teknik forward hedging yang lebih 

efisien digunakan oleh perusahaan dibandingkan dengan teknik money 

market hedging. 

2. Pada teknik money market hedging, untuk Bank yang bisa memberikan 

nilai hutang impor pada perusahaan PT. MTG lebih rendah adalah Bank 

Mandiri, karena bisa memberikan tingkat suku bunga deposito yang tinggi 

sehingga nilai hutang impor yang dihasilkan akan jauh lebih murah 

dibandingkan pada saat jatuh tempo. 

3. Sedangkan nilai hutang impor yang harus dibayarkan oleh PT. MTG pada 

saat jatuh tempo selama periode Januari 2012 sampai dengan Desember 

2014 dan bulan Maret 2015 jika tidak menggunakan hedging menjadi 

lebih besar nilai yang harus dibayarkan dibandingkan jika perusahaan 

tersebut menggunakan teknik hedging. 

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

bagi perusahaan PT. MTG dalam menilai hutang impor adalah jika 

perusahaan menggunakan teknik forward contract hedging. Dimana 
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dengan teknik forward contract hedging, perusahaan dapat memperoleh 

penghematan atau keuntungan secara finansial sebesar Rp 76.496.254,74 

(Rp8.083.328.356,13 dengan teknik money market hedging, dikurangi 

dengan Rp8.006.832.101 dengan teknik forward contract hedging) selama 

periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2014 dan Rp5.284.077,71 

(Rp800.198.196,05 dengan teknik money market hedging, dikurangi 

dengan Rp794.914.118 dengan teknik forward contract hedging) untuk 

transaksi yang jatuh tempo pada awal bulan Maret 2015. 

 

5.2 Saran 

Untuk menilai hutang impor perusahaan PT. MTG, sebaiknya 

menggunakan teknik forward contract hedging, karena dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, dengan penggunaan teknik forward contract hedging ini 

perusahaan dapat berhemat dan memperoleh keuntungan secara finansial jika 

dibandingkan dengan penggunaan teknik money market hedging. Hal utama lain 

yang bisa didapatkan jika perusahaan melakukan teknik hedging adalah 

perusahaan 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 menegosiasi dengan bank 

devisanya agar mendapatkan special rate sehingga perusahaan akan membayar 

hutang impor lebih sedikit. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran I: Data Perusahaan PT. MTG 

Transaksi impor di PT. MTG 

No. Tanggal Transaksi Tanggal Jatuh Tempo Nilai Hutang ($) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

30-01-2012 

28-03-2012 

29-05-2012 

31-07-2012 

25-09-2012 

31-01-2013 

27-03-2013 

28-03-2013 

09-05-2013 

27-08-2013 

30-01-2014 

31-03-2014 

27-06-2014 

05-08-2014 

30-09-2014 

29-11-2014 

30-04-2012 

29-06-2012 

31-08-2012 

31-10-2012 

01-01-2013 

01-05-2013 

24-06-2013 

01-07-2013 

09-07-2013 

02-12-2013 

30-04-2014 

29-06-2014 

29-09-2014 

31-10-2014 

28-12-2014 

01-03-2015 

38.840,00 

48.286,00 

46.930,00 

53.944,00 

55.880,00 

43.056,00 

14.875,00 

26.540,00 

56.316,00 

64.656,00 

59.030,00 

36.450,00 

78.258,00 

56.798,00 

64.104,00 

64.264,00 

Jumlah 808.227,00 
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Lampiran II: Data Suku Bunga SBI, T-Bills, Inflasi Indonesia dan Inflasi 

Amerika Serikat 

Data suku bunga SBI dari website resmi www.bi.go.id 

No. Tanggal Transaksi Suku Bunga SBI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

30-01-2012 

28-03-2012 

29-05-2012 

31-07-2012 

25-09-2012 

31-01-2013 

27-03-2013 

28-03-2013 

09-05-2013 

27-08-2013 

30-01-2014 

31-03-2014 

27-06-2014 

05-08-2014 

30-09-2014 

29-11-2014 

6,00% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

6,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,75% 
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Data T-Bills dari website resmi www.treasury.gov 

No. Tanggal Transaksi T-Bills 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

30-01-2012 

28-03-2012 

29-05-2012 

31-07-2012 

25-09-2012 

31-01-2013 

27-03-2013 

28-03-2013 

09-05-2013 

27-08-2013 

30-01-2014 

31-03-2014 

27-06-2014 

05-08-2014 

30-09-2014 

29-11-2014 

0,05% 

0,09% 

0,09% 

0,11% 

0,11% 

0,07% 

0,09% 

0,07% 

0,04% 

0,03% 

0,02% 

0,05% 

0,03% 

0,03% 

0,02% 

0,02% 

 

Inflasi Indonesia pada tanggal 29 November 2014 sebesar 6,23% dari 

website resmi www.bi.go.id dan inflasi Amerika Serikat pada tanggal 29 

November 2014 sebesar 1,32% dari website resmi www.inflation.eu. 
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Lampiran III: Perhitungan Forward Rate Berjatuh Tempo 3 Bulan 

Data dari website resmi www.bi.go.id dan www.treasury.gov yang kemudian 

diolah kembali oleh penulis. 

No. Tanggal 

Transaksi 

Spot Rate 

(a) 

BI Rate 

(b) 

T-Bills 

(c) 

Forward Rate  

{a + [ ( b –c ) X ( 90 / 360 ) X a]} 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

30-01-2012 

28-03-2012 

29-05-2012 

31-07-2012 

25-09-2012 

31-01-2013 

27-03-2013 

28-03-2013 

09-05-2013 

27-08-2013 

30-01-2014 

31-03-2014 

27-06-2014 

05-08-2014 

30-09-2014 

29-11-2014 

Rp9.045 

Rp9.226 

Rp9.522 

Rp9.532 

Rp9.628 

Rp9.746 

Rp9.676 

Rp9.670 

Rp9.685 

RP10.829 

Rp12.165 

Rp11.347 

Rp12.042 

Rp11.674 

Rp12.151 

Rp12.135 

6,00% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

6,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,75% 

0,05% 

0,09% 

0,09% 

0,11% 

0,11% 

0,07% 

0,09% 

0,07% 

0,04% 

0,03% 

0,02% 

0,05% 

0,03% 

0,03% 

0,02% 

0,02% 

Rp9.179,54 

Rp9.356,55 

Rp9.656,74 

Rp9.666,40 

Rp9.763,75 

Rp9.884,39 

Rp9.812,92 

Rp9.807,31 

RP9.823,25 

Rp11.004,16 

Rp12.392,49 

Rp11.558,34 

Rp12.266,88 

Rp11.892,01 

Rp12.378,22 

Rp12.369,51 
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