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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. 

 

1. 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). 

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 
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ini, maka perusahaan yang melakukan hedging akan menghemat uang karena 

mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, apabila kurs spot di masa depan lebih 

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. 

Adapula penulis ingin meneliti di 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. 

Selain itu, 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. 

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”. 

 

2. LANDASAN TEORI 

2.1 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 
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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. 

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 

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. 

2.2 Kondisi Paritas Internasional 

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

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

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



4 
 

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. 

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. 

2.3 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. 

Forward Contract Hedging 

Forward contract merupakan suatu kontrak dimana salah satu pihak 

setuju untuk membeli komoditas dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di 
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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 

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 sebagai berikut: 

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 

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝐹𝑅) = 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑒 (𝑆𝑅) +  𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 (𝑓𝑝) 
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Money Market Hedging 

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) 

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. 
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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. 

2.1 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) 

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. 
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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 diantara keduanya, manakah yang terbaik bagi perusahaan 

dengan menggunakan teknik hedging atau tanpa hedging. 

 

3. 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. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 

yaitu suatu metode pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Adapula jenis penelitian dari paper ini adalah penelitian studi kasus dan 

lapangan (case and field study). Menurut Creswell (2007), 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 
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berjangka 1 bulan USD pada 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. 

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) 
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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 

 

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. 
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b. Mencari PV dari nilai hutang impor untuk kemudian diinvestasikan 

ke dalam tabungan USD dengan tingkat suku bunga yang telah 

ditentukan. 

 
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. 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Nama   : PT Mitra Tama Gemilang (MTG) 

𝑃𝑎𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝑙𝑜𝑎𝑛 𝑥 (1 + 𝑟)𝑛 
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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. 

4.2 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 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. 
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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. 

Tabel 4.1: 

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 

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 

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 

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 

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) 

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



14 
 

05-08-14 

30-09-14 

56.798 

64.104 

682.825.556 

795.210.120 

675.442.495 

793.493.652 

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. 

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. 

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. 
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Tabel 4.2 : 

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 

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 
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tingkat suku bunga deposito Dollar Amerika dan tingkat suku bunga pinjaman 

Rupiah. 

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 

kepastian cash flow yang dikeluarkan untuk membayar hutang impornya maka 

yang digunakan adalah teknik forward contract hedging. 

4.3 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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5. 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. 

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 

 

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. 

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 

6,00% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

6,50% 

7,50% 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

31-03-2014 

27-06-2014 

05-08-2014 

30-09-2014 

29-11-2014 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,75% 

 

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. 

 

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. 

30-01-2012 

28-03-2012 

29-05-2012 

31-07-2012 

Rp9.045 

Rp9.226 

Rp9.522 

Rp9.532 

6,00% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

0,05% 

0,09% 

0,09% 

0,11% 

Rp9.179,54 

Rp9.356,55 

Rp9.656,74 

Rp9.666,40 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

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 

Rp9.628 

Rp9.746 

Rp9.676 

Rp9.670 

Rp9.685 

RP10.829 

Rp12.165 

Rp11.347 

Rp12.042 

Rp11.674 

Rp12.151 

Rp12.135 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

5,75% 

6,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,50% 

7,75% 

0,11% 

0,07% 

0,09% 

0,07% 

0,04% 

0,03% 

0,02% 

0,05% 

0,03% 

0,03% 

0,02% 

0,02% 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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




