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I. RUANG LINGKUP MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL 

 

I. PERUSAHAAN MULTINASIONAL 

Perusahaan Multinasional (Multinational Corparation) adalah Perusahaan yang memproduksi 

dan menjual produknya di dua negara atau lebih, sehingga dalam aktivitas utamanya melibatkan 

lebih dari dua mata uang yang berbeda. 

 

Pada umumnya perusahaan multinasional memiliki kantor pusat di suatu negara dan didukung 

oleh beberapa anak perusahaan di beberapa negara. Diantara anak perusahaan dan kantor 

pusatnya dihubungkan dengan sarana telekomunikasi yang canggih guna menjamin integrasi 

operasi secara efektif dan efisien. 

 

Perkembangan sarana dan teknologi komunikasi sangat besar peranannya dalam terciptanya 

perusahaan multinasional, sepuluh tahun yang lalu suatu kejadian disuatu tempat tidak dapat 

sisaksikan pada saat yang sama oleh manusia dibelahan bumi lain, tetapi kini dunia menjadi 

terasa sangat kecil. Contoh dengan adanya perkembangan sarana dan teknologi misalnya adalah 

perusahaan multinasional pembuatan mobil yang didukung oleh beberapa anak perusahaan dan 

ratusan perusahaan lain sebagai penyedia suku cadang bukan utama. Dengan teknologi informasi 

yang demikian maju, berbagai fasilitas diberbagai negara dapat diintegrasikan secara baik untuk 

menjamin ketepatan produksi dan kualitas produk. Pengujian mutu tidak lagi dilakukan diakhir 

proses, melainkan dilakukan diawal proses sejak komponen mobil dibuat dan selama proses 

produksi hingga komponen tersebut berada dilokasi perakitan. Keseluruhan proses itu dilakukan 

secara computerized sehingga dapat dijamin ketepatan dan kualitas produknya. 

Enterprenuership atau kewirausahaan menjadi modal utama dalam perdagangan internasional. 

Penciptaan nilai tambah dapat dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki 

kewirausahaan dengan memanfaatkan peluang yang ada.  

 

Pemanfaatan teknologi komunikasi yang maju seperti internet dan electronic commerce atau 

pemasaran berbasis elektronik kini memberikan keunggulan tersendiri. Perusahaan multinasional 

dapat memanfaatkan multi media dan internet untuk memasarkan produknya keseluruh dunia. 

Pembeli di belahan bumi lain dapat memperoleh informasi tentang produk dan jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan multinasional tanpa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. 
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II. PERKEMBANGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL 

Dalam perkembangannya perusahaan multinasional dapat dibedakan menjadi tiga dasar motif 

utama pendirian perusahaan tersebut. 

 

Pertama adalah perusahaan multinasional yang memperluas usahanya dalam rangka mencari 

bahan baku atau raw material seeker. Sebagai contoh perusahaan-perusahaan yang bergerak 

dibidang penambangan dan ekstrasi memperluas perusahaannya dan menjadi perusahaan 

multinasional karena tujuan utamanya adalah mencari bahan baku. 

Misalnya, PT. Freeport yang melakukan eksplorasi timah dan emas di Irian Jaya, Mobil Oil yang 

mengusahakan pengeboran minyak dikawasan Sumatera, dll. 

 

Kedua adalah perusahaan multinasional adalah yang bermotif mencari pasar atau market seeker. 

Perusahaan semacam ini go internasional karena memang pasar domestic tidak cukup luas 

sehingga untuk memenuhi kapasitas penuh dan economic of scalenya, perusahaan terpaksa 

menjadi perusahaan multinasional.  

Contoh : Samsung yang memproduksi handphone dari korea. Jika hanya mengandalkan pasar 

domestic maka samsung tidak cukup kuat karena jumlah penduduk yang sedikit. 

 

Ketiga adalah perusahaan multinasional yang beroperasi secara internasional dalam usaha untuk 

meminimumkan biaya atau sering disebut dengan cost minimizer. Perusahaan semacam ini go 

internasional karena ingin memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dan memperoleh keringanan 

berupa pembebasan pajak, melakukan transfer price, memperoleh biaya tenaga kerja yang murah 

atau bahkan meminimumkan biaya investasi – rendahnya harga tanah. 

Tidak jarang pula perusahaan multinasional memindahkan fasilitas produksinya semata-mata 

meminimumkan biaya pengelolaan limbah. Jika dinegara asalnya dengan persyaratan yang 

sangat ketat mengakibatkan tingginya biaya pengelolaan limbah maka sering kali dipindahkan 

ke negara lain dimana persyaratan pengelolaan limbahnya relative rendah. 

Contoh : perusahaan Nike, Reebok dan perusahaan lain pembuat mainan anak-anak di Indonesia 

semata-mata ingin menfaatkan biaya bahan baku yang rendah dan upah tenaga kerja yang secara 

relative lebih rendah dibandingkan di Amerika Serikat. 
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III. PERBEDAAN ANTARA MANAJEMEN KEUANGAN DAN  MANAJEMEN 

KEUANGAN INTERNASIONAL 

Pada prinsipnya manajemen keuangan internasional memiliki dan menggunakan prinsip dasar 

yang sama dengan manajemen keuangan atau corporate finance. Tiga bidang utama dalam 

corporate finance yaitu keputusan investasi dan keputusan pendanaan dan kebijakan deviden 

juga dibahas dalam manajemen keuangan internasional. 

Hanya saja dalam corporate finance lebih ditekankan untuk perusahaan domestic yang tidak 

menghadapi resiko perubahan nilai tukar atau foreign exchange rate dalam kegiatannya. 

Disamping itu juga karena perusahaan domestic hanya melibatkan satu mata uang dan meskipun 

memiliki anak perusahaan tetapi masih berada dalam satu negara maka tidak terjadi masalah 

perrpajakan dan akuntansi khususnya dalam pembuatan laporan keuangan rekonsliasi. 

 

Namun demikian baik manajemen keuangan maupun manajemen keuangan internasional 

keduanya memiliki tujuan normative yang sama yaiut memaksimumkan kemakmuran pemegang 

saham melalui maksimisasi nilai perusahaan. Maksimisasi nilai perusahaan dapat dicapai dengan 

memaksimumkan harga saham perusahaan. Perusahaannya menjadi lebih komplek Karen anilai 

perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham untuk perusahaan tidak saja dipengaruhi oleh 

harga saham untuk perusahaan multinasional tidak saja dipengaruhi oleh perubahan laba tetapi 

lebih banyak lagi factor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

 

IV. TUJUAN MANAJEMEN KEUANGAN 

Dalam mata kuliah manajemen keuangan atau corporate finance telah dibahas bahwa tujuan 

normative yang ingin dicapai adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau 

maksimize shareholders wealth. Maksimisasi kemakmuran pemilik atau pemegang saham 

perusahaan dicapai melalui maksimisasi nilai perusahaan. Sedangkan nilai perusahaan akan 

memaksimum jika harga saham maksimum.  

Tujuan ini secara teoritis dan peraktis memang sangat realistis, bukankah pemilik perusahaan 

yang menanamkan modalnya dalam perusahaan menginginkan modalnya bertambah besar 

sehingga kekayaannya meningkat terus ? bukankah investor yang kekayaanya meningkat sejalan 

dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti kemakmurannya juga meningkat sejalan dengan 

meningkatnya nilai perusahaan berarti kemakmuran juga meningkat? Tentu saja tujuan ini 

didasarkan pada asumsi bahwa pasar modal efisien yang berarti alokasi dana dilakukan secara 

efisien dan harga saham selalu mencerminkan keuntungan yang diharapkan oleh investor dan 

resiko investasi. 
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Pasar modal dikatakan efisien jika harga saham secara instant merefleksikan seluruh informasi 

baik yang public maupun informasi personal, sehingga tidak seorang investor/pelaku pasar yang 

secara konsisten dapat mengalahkan pasar. Dengan kata lain tidak ada pelaku pasar yang dapat 

secara konsisten memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan informasi personal. 
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II. SISTEM PENENTUAN KURS VALAS 

 

I. SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM MONETER INTERNASIONAL 

 

A. Standar Emas (1876 – 1913) 

cara penentuan nilai suatu mata uang dengan standar emas relatif sederhana. Nilai 

mata uang suatu negara akan ditentukan oleh berapa nilai uang dari setiap satuan 

berat emas tertentu. 

 

Sebagai contoh : 

Amerika Serikat mengumumkan bahwa 1 ons emas dapat dibeli dengan US$20.67, 

sementara itu, Inggris mematok pada tingkat ₤ 4.2474/ons. Dengan demikian kurs 

dolar/pouns adalah : 

 

US $ 20.67/ons 

   =   US$4.86656/₤ 

₤ 4.2474 /ons  

 

 Keuntungan : 

1. Stabilnya Kurs Valuta Asing 

Kurs yang terjadi sekitar kurs paritas artayasa : yang tingginya tidak berubah-

ubah  Gerak dibatasi oleh titik eksport & Import emas. 

Makin tinggi biaya transport (jauh), makih tinggi/ lebar jarak antara titik 

eksport dan import emas. 

2. Dalam system standar emas, deficit atau surplus neraca pembayaran tidak 

berlarut lama, otomatis menyusut kemudain kembali dalam keadaan 

seimbangan lagi. 

 

Kelemahan : 

1. Stabilitas dalam kurs valas diikuti dengan ketidakstabilan tingkat harga. 

 Apabila terjadi aliran emas masuk, maka tingkat harga dan kegiatan 

cenderung untuk naik, sebaliknya :  

apabila terjadi aliran emas keluar “Gold Outflow” maka kecendrungan akan 

terjadi penurunannya tingkat harga dan naiknya tingkat pengangguran. 
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2. Mekanisme penyeimbang kembali neraca pembayaran dalam praktek sering 

tidak selancar yang diungkapkan dalam teori. 

 

B. Kurun Waktu Antar Perang Dunia (1914 – 1944) 

Perang Dunia I      Sistem Standar Emas Internasional berhenti 

Selama perang  Banyak Negara memperaktekan system pengawasan devisa. (kurs 

valuta asing tidak lagi ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi oleh pemerintah 

sendiri). 

 

C. Sistem Bretton Woods (1946 – 1972) 

Pertemuan / persetujuan Bretton Woods (diwakili 44 negara) diselenggarakan di 

Bretton Woods, New Hampshire, AS. 

 

Persetujuan Bretton Woods, membentuk 3 (tiga) lembaga : 

1. Internatinal Monetary Fund (IMF) 

2. International Bank For Reconstruction And Development (IBRD) atau World 

Bank. 

3. International Trade Organization (ITO) 

 

Dalam persetujuan Bretton Woods disepakati bahwa semua Negara harus 

menetapkan nilai mata uangnya dalam emas, tetapi tidak diwajibkan 

mempertukarkan mata uangnya dengan emas. Hanya US$ yang dapat 

dikonversikan ke emas (US$35/ons emas). Oleh karena itu semua negara kan 

menetapkan nilai tukar mata uangnya terhadap US$, kemudian menghitung nilai 

pari emas mata uangnya untuk mendapatkan kurs terhadap US$ seperti yang 

dikehendaki. 

 

Telah disepakati bahwa semua negara akan berusaha mempertahankan nilai mata 

uangnya, kira-kira 1% dari nilai paritasnya. Caranya ialah dengan membeli atau 

menjual valuta asing atau emas sebesar yang diperlukan. 

 

D. Sistem Kurs Mengambang/ Floating Exchange Rate (1973 – sekarang) 

Berlaku sejak munculnya krisis moneter internasional, yang disebabkan oleh 

adanya krisis kepercayaan terhadap dollar Amerika/USD, hal ini karena terlalu 
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banyaknya USD beredar diluar USA, terutama di ERopa, sehingga jaminan emas 

yang berada pada Bank Sentral USA tidak lagi mencukupi. Sejak saat itu praktis 

system kurs tetap tidak berlaku lagi dan sebaliknya mulai berlaku system kurs 

mengambang/berubah. 

 

 

II. BEBERAPA MACAM SISTEM PENETAPAN KURS VALAS 

 

Berdasarkan perkembangan system moneter internasional sejak berlakunya Bretton Woods 

System pada tahun 1944, pada umumnya dikenal beberapa macam system penetapan kurs 

valas atau forex rate, yaitu : 

a. Sistem Kurs Tetap/stabil atau Fixed Exchange Rate System 

Diciptakan berdasarkan perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. 

 

b. Sistem Kurs Mengambang atau Floating Exchange Rate / FER 

Dalam hal ini nilai tukar suatu mata uang atau valas ditentukan oleh kekuatan 

permintaan dan penawaran pada bursa valas. 

FER terdiri dari : 

 Clean Float / Freely Floating System (Sistem Kurs Mengambang Murni) 

Apabila penentuan kurs valas di bursa valas tersebut terjadi tanpa campur 

tangan pemerintah. 

 Dirty Float / Managed Float System (System Kurs mengambang 

Terkendali) 

Apabila pemerintah turut campur tangan dalam mempengaruhi permintaan 

dan penawaran terhadap valas dibursa valas. 

System ini paling banyak dipergunakan berbagai negara didunia, termasuk 

Indonesia. 

  

c. Sistem Kurs Terkait / Pegged Exchange Rate System 

Sistem nilai tukar ini dilakukan dengan mengaitkan nilai mata uang suatu negara 

dengan nilai uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. 

 

System ini antara lain dilakukan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan 

nilai mata uangnya dengan mata uang prancis (FRF) dan beberapa negara lain yang 
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mengaitkan nilai mata uangnya dengan USD dan SDR. Disamping itu, beberapa 

negara eropa yang tergabung dalam EEC sejak April 1972 menjalankan juga 

pegged system ini yang dikenal sebagai snake system yang kemudian diubah 

menjadi European Monetary System (EMS).  

 

 

III. BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURS VALAS 

 

1. Perbedaan supplay dan demand foreign currency 

 Sumber-sumber supplay :  

 Ekspor barang yang menghasilkan valas/forex 

 Impor modal/capital import dan transfer valas lainnya dari luar ke dalam negeri. 

 Sumber-sumber demand : 

 Impor barang dan jasa yang menghasilkan valas / forex 

 Expor modal atau capital export dan transfer valas lainnya dari dalam ke luar 

negeri. 

 

2. Posisi Balance of Payment (BOP) 

BOP atau Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara 

sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, 

keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk 

suatu periode tertentu. 

 

3. Tingkat Inflasi 

Meningkatnya harga-harga barang dan ditandai dengan rendahnya nilai mata uang 

lokal terhadap mata uang asing. 

 

4. Tingkat bunga 

Semakin tinggi tingkat bunga, import modal semakin tinggi, kurs dalam negeri turun. 

 

5. tingkat Pendapatan 

 Seandainya kenaikan pendapatan masyarakat tinggi sedangkan kenaikan jumlah barang 

yang tersedia relatif kecil, tentu import barang akan meningkat. 
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 Peningkatan import ini akan membawa efek kepada peningkatan demand valas yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi kurs valas atau forex rate. 

 

6. Pengawasan Pemerintah 

Misal : kebijakan fiskal, moneter dan perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh 

terhadap kurs valas.  

 

7. Ekspektasi dan Spekulasi/Isu/Rumor 

Ekspektasi = harapan untuk inflasi terhadap USA akan menaik/menurun juga dapat 

mempengaruhi kurs valas. 
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III. KURS DAN BURSA VALUTA ASING 

 

I. VALUTA ASING (FOREX/FOREIGN CURRENCY) 

VALAS adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk 

melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri 

dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. 

 

Mata uang dalam pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan 

internasional terdiri dari 2 macam, yaitu : 

1. Hard Currency 

Mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran, nilainya relatif stabil / 

kadang-kadang mengalami apresiasi terhadap mata uang lain, cth : $USD, Yen (YJP), 

$AUD, DEM(German), Pouns (Inggris). 

2. Soft Currency 

Mata uang lemah yang kurang digunakan dan lebih sering mengalami depresiasi 

terhadap mata uang lain, cth : Rupiah (Indonesia), Peso (Filiphine), Rupe ( India). 

 

Kurs/Nilai Tukar (Exchange/Forex Rate) 

Kurs/Nilai tukar (Exchange/Forex Rate) adalah harga satu mata uang (yang diekspresikan) 

terhadap mata uang lainnya. 

 

Kurs terdiri dari : 

 Kurs Jual / Selling Rate atau Asking Rate 

 Kurs Beli / Buying Rate atau Bid Rate 

Spread adalah selisih antara kurs jual dengan kurs beli valas. 

Forex Quatation adalah sistem penulisan yang menyatakan harga atau nilai suatu valas 

yang dinyatakan dalam valas lainnya. 

 

Forex Quatation terdiri dari : 

1. Direct Quatation 

 Sejumlah mata uang lokal (domestic currency) yang dibutuhkan untuk membeli satu 

unit mata uang asing (foreign currency). 
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 Penulisannya dengan meletakan nilai mata uang dalam negeri didepan, dengan mata 

uang asing dibelakang. 

2. Indirect Quation 

 Sejumlah mata uang asing (foreign currency) yang dibutuhkan untuk membeli satu unit 

mata uang lokal (domestic currency). 

 Penulisan mata uang asing didepan, dan mata uang dalam negeri (lokal) dibelakang. 

 

Cadangan Devisa adalah Total Valas yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta dari suatu 

negara. 

 

Cadangan Devisa Suatu Negara, dikelompokan atas : 

1. Cadangan Devisa Resmi (Official Forex Reserve)  

 Negara     Bank Sentral/Bank Indonesia 

2. Cadangan Devisa Nasional (Country Forex Reserve) 

Seluruh devisa yang dimiliki perorangan, badan atau lembaga, terutama perbankan, yang 

secara moneter merupakan kekayaan nasional. 

 

 

II. MEKANISME TRANSAKSI VALUTA ASING 

 

Bursa atau Pasar Valas merupakan mekanisme dimana satu negara dapat 

memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. 

Diartikan juga sebagai suatu tempat dimana perorangan, perusahaan, bank dapat 

melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian/ 

permintaan dan penjualan/penawaran valuta asing. 

 

Peserta Pasar Valas 

Peserta utama dalam pasar valas dapat diketegorikan sebagai berikut: 

1. Bank-bank komersial besar 

2. Nasabah Komersial (Commercial Customers) 

3. Nasabah Kecil (Retail Customers) 

4. Bank Sentral 

5. Investment/Merchant bank (Money Market) 
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Tiga Prinsip Pokok dalam Bursa Valas antara lain: 

1. Pengertian kurs jual dan beli selalu dilihat dari sisi /pihak bank (money changer) atau 

pedagang valas 

2. Kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli atau sebaiknya kurs beli selalu lebih rendah 

dari dari kurs jual. 

3. Kurs jual/beli suatu mata uang (Valas) adalah sama dengan kurs beli/jual dari mata 

uang (valas) lawannya. 

 Jika kurs jual USD atas Rp=10.000 (Rp.10.000/USD), maka kurs beli Rp atas USD = 

1/10.400 (USD/Rp.10.000) artinya jika dealer menjual USD =Rp.10.000, maka sama 

artinya dealer membeli Rp atasUSD sebesar 1/10.000. 

 

Fungsi Bursa Valas adalah : 

 Menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional 

 Menyediakan fasilitas kredit jangka  pendek untuk pembayaran internasional 

 Memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan pengusaha atau pedagang valas untik 

menghindari risiko kerugian atas fluktuasi kurs valas. 
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Gambar Mekanisme Bursa Valas 

* Permintaan dan Penawaran Valas * 

  

            Mesin 

      

     E        USD 10.000      F 

               Bursa/Pasar Valas 

     Rp (Kurs beli bank)        USD (Kurs Jual Bank)  

USD 0.000125/Rp   Rp8.000/USD        

  USD      USD    

    Rp       Rp 

              

     Rp Kurs jual bank         USD(Kurs 

beli          bank) 

             USD 0.0001428/Rp        Rp.7.000/$ 

   

      H         USD 10.000    

 G    

      Garment 

 

               

           

Keterangan: 

M – A = Importir mesin di Jakarta 

X – B  = Eksportir mesin di New York 

M – C  = Importir Garment di New York 

X – D  = Eksportir garment di Jakarta 

B.I/B.S = Bank Indonesia/Bank Sentral 

EFGH = Bursa/Pasar Valas 

BANK  

BNI 

BANK  

BCA 

BI 

(BS) 

M – A 

JKT 

X – B 

N.Y 

 

M – C 

N.Y 

X – D 

JKT 
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IV. KURS DAN BURSA VALAS SPOT RATE , CROSS RATE DAN  

FORWARD RATE 

 

 

I. SPOT RATE DAN MARKET SPOT 

 

Spot = Titik  

Rate = Tingkat 

Spot Rate adalah tingkat nilai tukar (kurs) suatu nilai currency (mata uang suatu negara) 

terhadap currency mata uang lain pada suatu waktu dan tempat tertentu, maksimum 2 x 24 

jam. 

 

Bursa Spot (Spot Market) adalah tempat dimana dilakukan transaksi jual beli valas dengan 

menggunakan kurs spot. 

 

Dasar membaca nilai tukar currency 

Arti Notasi  : 

- Jual X/Y -> Nilai Tukar Jual Currency Y atas Currency X 

- Jual Y/X -> Nilai Tukar Jual Currency X atas Currency Y 

- Beli X/Y -> Nilai Tukar Beli Currency Y atas Currency X 

- Beli Y/X -> Nilai Tukar Beli Currency X atas Currency Y  

 

Dimana :  

X adalah Home Currency (Mata Uang dalam Negeri) 

Y adalah Foreign Currency (Mata Uang Luar Negeri / Asing) 

 

 

Misalkan diketahui nilai tukar valuta asing atas rupiah (IDR) pada tanggal 17 Februari 

2011 adalah sebagai berikut : 

 

 

 

  

Currency   Jual   Beli       Jual   Beli 
 

USD (United State Dollar)  Rp. 9.377/ USD  Rp. 8.377/USD  USD/Rp.9.377      USD/Rp. 9.377 

GBP (Great Britania Pouns) Rp. 15.108/ GBP  Rp. 13.493/GBP    GBP/Rp.13.493      GBP/Rp.15.108 

EURO (Mata Uang Eropa)  Rp. 12.749/ EURO  Rp. 11.388/EURO  EURO/Rp.11.388 EURO/Rp.12.749 

AUD (Australia Dollar)  Rp. 9.410/ AUD  Rp. 8.402/AUD  AUD/Rp.8.402  AUD/Rp.9.410 

SGD (Singapore Dollar)  Rp. 7.342/ SGD  Rp. 6.554/SGD  SGD/Rp.6.554  SGD/Rp.7.342 

HKD (Hongkong Dollar)  Rp. 1.204/ HKD  Rp. 1.076/HKD  HKD/Rp.1.076  HKD/Rp.1.204 

YJP (Jepang Yen)  Rp. 112/ YJP  Rp.100/YJP  YJP/Rp.100  YJP/Rp.112 
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Kurs Jual 1 (Satu) USD atas Rp = 9.377   (Rp. 9.377/USD) dan 

Kurs Beli 1 (Satu) USD atas Rp = 8.377   (Rp. 8.377/USD) 

 

Jika diketahui currency X dicari currency Y  -> Menggunakan notasi Y/X 

Jika diketahui currency Y dicari currency X  -> Menggunakan notasi X/Y 

 

 

 

Rumus      X  x  Y/X  =  Y 

      Y  x  X/Y  =  X 

 

 

Contoh : 

1. Berapa HKD, YJP, USD yang akan kita peroleh, jika kita menyerahkan Rp. 2.000.000 

? 

2. Berapa HKD, YJP, USD yang akan kita serahkan,untuk memperoleh Rp. 2.000.000 ? 

3. Berapa Rp yang akan kita terima, jika kita menyerahkan 700 EURO, 1200 YJP, 350 

USD? 

4. Berapa Rp yang harus kita serahkan untuk memperoleh 500 EURO, 1000 YJP, 250 

USD? 

5. Berapa AUD, SGD, GBP akan kita peroleh dengan menyerahkan Rp. 1.500.000? 

6. Tuan Andi akan berangkat ke Jepang dengan Budget biaya yang diperkirakan keluar 

adalah sebesar 750.000YJP, berapa Rupiah yang harus ditukarkan tuan Andi untuk 

mendapatkan uang yen tersebut? 

7. PT. ABC menerima pembayaran atas ekspot garment ke perancis senilai 35.000EURO, 

berapa nilai ekuivalen yang diterima dalam rupiah? 

8. PT. BBA mengimpor peralatan mesin dari negara Hongkong senilai 70.000HKD, 

berapa rupiah yang harus ditukarkan untuk pembayaran import tersebut? 

 

 

             

 

 

 

 

  



Manajemen Keuangan Internasional 17 

 

II. CROSS RATE  

 

Pada catatan  valas dalam negara X hanya mencantumkan kurs jual/beli valas negara Y 

atau Z dengan negara X tersebut,  misal : (X/Y, Y/X, X/Z, Z/X) 

Namun tidak tercantum kurs jual/beli negara Y dan Z (Y/Z, Z/Y), oleh karena itu kita 

harus cari dengan kurs silang (Cross Rate). 

 

X  = Home Currency 

Y = Foreign Currency 1 

Z = Foreign Currency 2 

 

Jual Y/Z  =  (Jual Y/X   x  Jual X/Z)    Konsumen beli Y/Z 

Beli Y/Z  =  (Beli Y/X  x  Beli X/Z) 

Jual Z/Y  =  (Jual Z/X   x  Jual X/Y) 

Beli Z/Y  =  (Beli Z/X   x  Beli X/Y) 

 

Contoh Soal : 

 

(dengan menggunakan data nilai tukar (kurs) yang sama dengan spot rate tanggal 17 

Februari 2011) 

 

1. Berapa Kurs Beli HKD atas GBP ? 

2. Berapa Kurs Jual EURO atas YJP? 

3. Tuan Robert menukarkan 150 HKD akan mendapatkan berapa USD? 

4. Nyonya Margareth menyerahkan 215USD akan menerima berapa AUD? 

5. Mr. James memerlukan 250 AUD, harus menyerahkan berapa HKD? 

6. Ms. Anne memerlukan 200 HKD harus menyerahkan berapa YJP? 

 

 

 

 

III. FORWARD RATE DAN FORWARD MARKET 

 

Forward Rate adalah Kurs yang ditetapkan sekarang (saat ini) tetapi diberlakukan untuk 

waktu yang akan datang ( lebih dari 2 x 24 jam, max 1 tahun) 

 

Forward Market  adalah bursa valas dimana dilakukan transaksi penjualan dan pembelian 

valas dengan kurs forward. 

 

Forward Contract adalah perjanjian dengan menggunakan kurs forward. 

 

Forward Rate dan Forward Market  timbul karena adanya ketidakpastian kurs valas 

(floating rate system). 
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Forward Premium/ Discount 

 

FR – SR     x   360 x 100% 

    SR    n 

 

 

Keterangan : 

FR = Forward Rate 

SR = Spot Rate 

n    = Hari untuk 360/n atau bulan untuk 12/n 

 

 

Berdasarkan rumus diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bila FR > SR atau valas yang diforward contract-kan mengalami Apresiasi, 

perhitungan dengan rumusan diatas akan menghasilkan bilangan positif yang 

berarti bahwa forward contract valas tersebut dilakukan dengan forward Premium. 

 

2. Bila FR < SR atau valas yang diforward contract-kan mengalami Depresiasi, 

perhitungan dengan rumusan diatas akan menghasilkan bilangan negatif yang 

berarti bahwa forward contract valas tersebut dilakukan dengan forward Discount. 

 

Perhitungan forward premium atau forward discount ini diperlukan bagi para pengusaha 

atau pedagang valas untuk mengantisipasi resiko kerugian atau spekulasi memperoleh 

keuntungan dengan membandingkannya dengan tingkat bunga atau resiko yang harus 

ditanggung jika tidak melakukan forward contract. 

 

Contoh : 

PT. ABC memiliki kewajiban jatuh tempo 17 Juni 2011 ( 4 bulan) sebesar 500.000 EURO, 

Spot Rate hari ini (17 Februari 2011) Rp. 12.749/EURO, Tawaran FR jatuh tempo adalah 

Rp. 13.500/EURO. 

Jadi Kontrak FR = 500.000 EURO x Rp. 13.500/EURO= Rp.6.750.000.000 diserahkan 4 

bulan mendatang. 

Jika beli SR = 500.000 EURO x Rp. 12.749 /EURO =  Rp.6.374.500.000 bayar sekarang, 

dan memiliki EURO selama 4 bulan. 

 

 

Perbandingan biaya : 

 

FR – SR     x   360 x 100% 

    SR       n 

 

13.500 – 12.749  x 12   x 100% =  17.672 %    (Forward Premium) 

12.749            4  
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V.HUBUNGAN KURS VALAS DENGAN INFLASI DAN TINGKAT BUNGA 

 

A. INTEREST RATE PARITY THEORY (IRP THEORY) 

 Adalah salah satu teori yang paling dikenal dalam keuangan internasional yang 

menerangkan bagaimana hubungan bursa valas (forex market) dengan pasar uang 

internasional (International money market). 

 Berdasarkan teori IRP akan dapat ditentukan/diperkirakan berapa perubahan kurs 

forward rate (FR) dibandingkan dengan spot rate (SR) bila terdapat perubahan tingkat 

bunga, misalnya antara home country dengan foreign country. 

 Menurut IRP, besarnya perubahan FR terhadap SR ditentukan oleh besarnya forwad 

rate premium arau discount yang timbul sebagai akibat dari perbedaan tingkat bunga 

antara home dan foreign country. 

 Dengan demikian pemilik dana akan menentukan dalam mata uang atau valas mana 

dananya akan diinvestasikan. 

 

Hubungan antara forward premium/discount dari suatu valas atau forex dan tingkat bunga 

dar pasar uang, menurut teori IRP dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

    An =      Ah      1+if   FR 

        SR 

 

 

 

Dimana :  

An  = jumlah uang dalam negeri yang akan diterima pada akhir      

           periode suatu investasi/deposito 

Ah = jumlah uang dalam negeri yang diinvestasikan atau  

           didepositokan 

If = interest rateau tingkat bunga foreign deposit 

SR = Spot Rate 

FR = Forward rate 
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Karena besarnya FR = SR (1 + p), atau p = FR/SR -1, dimana p = Forward rate premium 

atau discount, rumus dapat ditulis sebagai berikut: 

 

 

 

     An =      Ah   (1+if)      SR (1 + p)  Jadi:  

      SR 

 

 

 An =   Ah (1+if) (1 + p)  

 

 

 

ROR atau Rate of Return yang akan diperoleh dari investasi atau deposito yang dilakukan 

diluar negeri (rf) adalah sebesar : 

 

 

rf = An – Ah  jadi:   rf = (1+if) (1 + p) - 1  

Ah 

  

 

Secara teoritis, seorang investor akan menginvestasikan dana adalam valas apabila ROR 

dari luar (rf) minimal sama atau lebih tinggi dari tingkat bunga dalam negeri atau home 

country interest rate (ih) atau dengan kata lain: rf = ih. 

 

Rumus menjadi : 

 

(1+if) (1 + p) – 1 = ih     jadi          P =   
1 + ih     

- 1  

 
               1 + if  
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Dari rumusan perhitungan forward premium/discount diatas, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

 

 Bila ih > if maka akan siperoleh p > 0 atau positif ; berarti forward rate premium dan 

FR > SR 

 

 Bila ih < if maka akan siperoleh p < 0 atau negatif ; berarti forward rate discount dan 

FR < SR 

 

 

 Dengan demikian, dengan memperhatikan perbedaan tingkat bunga antara 2 negara, 

seorang investor akan dapat menentukan dalam mata uang apa sebaiknya dananya akan 

diinvestasikan. 

 

Contoh Soal : 

 

1. Diketahui Bunga Rupiah (Rp) sebesar 8% dan bunga USD 3%, Spot Rate sebesar 

Rp.9400/USD, berapakah Forwar Rate Satu Tahun Kemudian secara perhitungan 

teoritis factor bunga saja? 

 

 

2. Misalkan diketahui bunga pertahun Rupiah 6%, tingkat bunga di Singapore adalah 

3.1%, diketahui Spot rate pada tanggal 14 Maret 2011 adalah sebesar Rp.7250/SGD, 

dan diketahui nilai awal (Ah) Rp.10.000.000,-, maka hitunglah : 

A. Nilai P (Premium atau Discount) 

B. Forward Rate ? 

C. Rate Of Return? 

D. Nilai Akhir (An) Mata Uang tersebut?  
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B. PURCHASING POWER PARITY TEORY (PPP THEORY) 

 

 Pengaruh tingkat inflasi terhadap kurs valas dapat diperjelaskan berdasarkan teori 

Purchasing Power Parity atau Paritas Daya Beli atau Keseimbangan/ Kesamaan 

Daya Beli. 

 

 Diperkenalkan oleh Gustav Cassel    Perang Dunia II 

 

 Penjelasan teori ini berdasarkan pada “LOW OF ONE PRICE”/LOP   dikenal 

dengan teori PPP ABSOLUT 

 Misal : Harga 1 Kg Apel USA di 2 tempat sebagai berikut : 

 Jakarta Rp.5000,- = New York USD1 

 Harga 1 Kg Apel = Rp.5000 / USD  = Kurs Valas 

 

 Kurs Valas berdasarkan teori PPP Absolut tidak sesuai dengan kurs valas yang 

ditetapkan pemerintah. 

 Karena akan terjadi Overvaluation dan Undervaluation. 

 

 

C. TEORI PPP RELATIF 

 

 Menyatakan bahwa harga suatu produk yang sama akan tetap berbeda karena 

ketidaksempurnaan pasar yang disebabkan oleh factor biaya transport, tarif dan 

kuota. 

 

 Menurut teori PPP Relatif, kurs valas / forex rate akan berubah untuk 

mempertahankan purchasing power/kekuatan daya beli. 

 

 Perubahan kurs valas/forex rate dapat dihitung sebagai berikut : 
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Misalkan :  

 Price Index Home Country    = Ph 

 Inflation Rate Home Country    = Ih 

 Price Index Foreign Country     = Pf 

 Inflation Rate Foreign Country    = If 

 Persentase (%) perubahan kurs valas   = ef 

 

Dengan demikian jika ada inflasi, harga barang dimasing2 negara menjadi 

 

 Price Home Country    Ph (1 + ih) 

 Price Foreign Country   Pf (1 + if) (1 + ef) 

 

 

 Berdasarkan Law of One Price maka : 

New Price Index Foreign Country = New Price Index Home Country 

 

Pf   =   Ph   ef = 1 + ih / 1 + if - 1  

 

       

 Rumus/ formula ini menunjukan bagaimana hubungan antara tingkat inflasi 

dikedua negara dengan kurs valas berdasarkan teori PPP. 

 

 Dari rumusan diatas dapat disimpulkan : 

 Jika ih > if maka ef > 0 (Positif), sehingga kurs valas/forex rate Apresiasi 

 Jika ih < if maka ef < 0 (Negatif), sehingga kurs valas/forex rate Depresiasi 
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Contoh : 

Tingkat inflasi di Indonesia = 9% pertahun 

Tingkat inflasi di USA  = 3%pertahun 

Spot rate (01/09/2010) = Rp. 10.000/USD 

Menurut teori PPP Pertumbuhan Kurs Valas  Forward rate 1tahun yad berapa? 

 

Jawab :  ef = 1 + 9% / 1 + 3% - 1 = 1.09/1.03 -1 = 5.8% 

 

 FR diperkirakan (01/09/2011) =    Rp.10.000 (1 + 5.8%)  

     =   Rp. 10.580 

 

 Berarti : USD Apresiasi terhadap rupiah sebesar 5.8%/tahun 

 

 

berdasarkan uraian diatas maka dengan menggunakan teori PPP dapat diperoleh 

rumus/formula yang dapat digunakan untuk memperkirakan kurs valas yang akan dating, 

yang dikenal sebgai Forward Rate, yaitu 

FR =    SR ( 1 + (ih – if) ) 

Jadi : FR Rp/USD = 10.000 (1 + (9% - 3%))  

    = 10.000 (1 + 6%) = Rp.10.600/USD 

 

 

Contoh Soal : 

1. Jika Diketahui Tingkat Inflasi Indonesia (IRP) sebesar 12%, Tingkat Inflasi Australia 

(AUD) sebesar 5%, Spot Rate Rp. 9.425/AUD, berapakah Forward Rate 1 tahun YAD dari 

perhitungan teoritis faktor inflasi aja. 

 

 

2. Jika Anda memiliki dana Rp.100.000.000,- dan diketahui data Spot Rate (SR) 

Rp.9400/USD dan Rp. Rp. 7500/SGD, dan data tambahan lain : 

Currency   Tingkat Inflasi  Tingkat Bunga   

Rupiah   12%   7% 

USD    3%   4% 

SGD    4%   3.5% 
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Dalam Mata uang apa dana anda paling menguntungkan (Nilai Riel/ Nilai Akhir) Jika di 

Depositokan? 

 

 

3. Jika Memiliki dana tunai sebesar USD 100.000 dalam mata uang apa anda 

menghasilkan tingkat pengembalian riel tertinggi jika diketahui  

4.  

Currency    Tingkat Inflasi  Tingkat Bunga  Spot Rate  

Rupiah    9%   7%   

USD     3%   3%   Rp. 9400/USD 

SGD    2%   4%  Rp. 7500/SGD 

 

 

 

D. INTERNATIONAL FISHER EFFECT TEORI (IFE THEORY) 

 Diciptakan oleh seorang ekonom yg bernama Irving Fisher 

 

 Menyatakan  : Tingkat bungan nominal (i) disetiap negara  akan 

sama dengan Real Rate Return (r)  ditambah dengan tingkat inflasi yang 

diharapkan yaitu :  I = r + I 

 

 Menutur teori ini, tingkat bunga di 2  negara berbeda dapat terjadi karena adanya 

perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan. 

 

 Teori IFE hampir sama dengan teori IRP yang menggunakan perbedaan tingkat 

bunga untuk menerangkan mengapa terjadi perubahan kurs valas. 

 

 Teori IFE berkaitan erat dengan teori PPP karena tingkat bunga erat kaitannya 

dengan tingkat inflasi. 

 

 Dapat dikatakan bahwa perbedaan tingkat bunga yang terjadi antara beberapa 

negara dapat disebabkan oleh perbedaan tingkat inflasi. 
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 Teori IFE mempelajari tentang hubungan antara persentase (%) perubahan SR 

dengan perbedaan tingkat bunga (i) pasar uang di berbagai negara. 

 

 IFE Theory menyatakan : “ SR akan berubah dengan persentase (%) yang sama 

tetapi berlawanan dengan perbedaan atau selisih tingkat bunga antara 2 (dua) 

negara “ 

 Rumus : SR2 – SR1 / SR1 x 100  =   I ($) – I (Y) 

 

 Selanjutnya menurut teori ini actual or Effective Return (r) dari investasi pada surat 

berharga di pasar luar negeri. 

 Tergantung pada :   a. Foreign Interest (if) 

        b. persentase perubahan nilai forex (ef) 

 

dengan demikian : efektive return dipasar uang atau bank luar negeri dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

r   =  (1 + if)  (1 + ef) – 1 

karena r = ih maka  (1 + if)  (1 + ef) – 1 = ih 

jadi  : ef  =  (1 + ih) / (1 + if) – 1 

 

 Dapat disimpulkan : 

 Bila ih > if makan ef > 0 (Positif) sehingga forex akan apresiasi, apresiasi 

forex akan menaikan foreign return (hasil penerimaan investor home 

country) diluar negeri. 

 Sebaliknya, Bila ih < if makan ef < 0 (Negatif) sehingga forex akan 

Depresiasi, Depresiasi ini akan menurunkan foreign return (hasil 

penerimaan investor home country) dari investasi diluar negeri. 

 Contoh    : - Effective return home investment  =  ih  = 11% 

     - Interest rate foreign deposit = if   = 12% 

 

 ef  =    (1 + ih) / (1 + if) – 1  

  =    ( 1 + 11%) / (1 + 12%) – 1  =  -0.89%  

ini berarti : forex dari foreign deposit akan depresiasi sebesar 0.89% untuk dapat membuat 

effective return dari foreign deposit 11% bagi investor dalam negeri.  
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E. INTERNATIONAL PARITY CONDITION / KONDISI KESEIMBANGAN 

INTERNASIONAL 

 

 Sejak berlakunya floating rate system tidak satupun dari 3 teori keuangan 

internasional (IRP, PPP, IFE) yang digunakan untuk meramalkan kurs valas untuk 

setiap kondisi. 

 

 Untuk meramalkan kurs valas tersebut tetap terdapat sauatu dasar hubungan 

ekonomi tertentu. 

 

 Dari analisis parity condition dapat dikemukakan beberapa catatan penting yang 

perlu diperhatikan oleh para investor ataupun pedagang valas yang ingin 

memperoleh keuntungan dari investasi jangka pendeknya, yaitu : 

1. Berusaha untuk melakukan investasi atau memiliki piutang dalam valas / forex 

yang tingkat bunganya relative tinggi dan cenderung akan apresiasi. 

2. Sebaliknya, meminjam atau memiliki utang dalam valas atau forex yang tingkat 

bunganya relative rendah dan cenderung akan depresiasi.  
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LATIHAN SOAL  

 

1. Misalkan tingkat bunga pertahun di Amerika (Dollar) = 3.7% tingkat bunga 

Indonesia (Rupiah) = 8%, diketahui data Spot Rate pada tanggal 20/04/2011 adalah 

sebesar Rp.9.600/USD, dan diketahui Nilai Awal (Ah) = Rp. 4.500.000,  maka 

hitunglah :          

 

a. Nilai P (Premium/ Discount) dari mata uang tersebut? 

b. Forward Rate tahun 2012, dari mata uang tersebut? 

c. Rate of Return dari mata uang tersebut? 

d. An (Nilai Akhir) mata uang tersebut? 

 

 

 

2. Jika anda memiliki dana tunai (menganggur) sebesar 10.000 HKD, selama 120 hari,  

dan ingin mendepositokannya, dalam mata uang apakah sebaiknya anda 

mendepositokannya agar menghasilkan tingkat pengembalian riel tertinggi?, jika 

diketahui data sebagai berikut (dalam tahun):       

 

( 1 tahun = 360 hari) 

 

Currency   Inflasi  Bunga  Spot Rate 

 Rp   13%  7% 

 USD   6%  3%  Rp. 9.700/USD  

 SGD   7%  3.5%  Rp. 7.100/SGD 

HKD   8%  4.5%  Rp. 1.300/HKD 

 

 

 

3. Bila seseorang membutuhkan uang tunai sebesar Rp. 750.000.000, untuk waktu 180 

hari, dan ingin meminjamnya (kredit), dalam mata uang apakah sebaiknya 

seseorang itu meminjam agar lebih murah?, diketahui data sebagai berikut  

Tingkat bunga  pertahun,  (1 tahun = 360 Hari) 

 

Kredit  EURO  HKD  SGD  Rp 

   5.3%   7%  6.7%  13% 

 

Spot Rate Rp.12.500/EURO  Rp.1.200/HKD Rp.7.200/SGD   

Forward Rate Rp.13.500/EURO  Rp.1.300/HKD Rp.8.000/SGD        
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VI.MEKANISME PERDAGANGAN VALAS 

 

A. TIMBULNYA PERDAGANGAN VALAS 

Dalam era globalisasi saat ini terdapat kecendrungan integrasi ekonomi regional, seperti 

AFTA, NAFTA, LAFTA, CEE, CACM, APEC dan sebagainya, yang bertujuan terutama 

untuk meningkatkan arus perdagangan dan investasi antarnegara anggota. 

 

Walaupun terdapat kecendrungan integrasi ekonomi regional diatas ternyata hingga saat ini 

tidak dapat dihilangkan ataupun dikurangi perbedaan kurs valas atau discrepancies 

diberbagai bursa valas atau forex market dari berbagai negara. Perbedaan tersebut akan 

selalu terjadi karena masing-masing negara masih memiliki system mata uangnya sendiri-

sendiri dank arena secara praktis sejak Dekrit Nixon tanggal 15 Agustus 1971 berlakunya 

system kurs mengambang atau floating exchange rate. 

 

Keadaan ini menyebabkan timbulnya perdagangan valas yang dikenal sebagai internasional 

arbitrage yaitu : perdagangan valas yang sudah dianggap sebagai suatu komoditas, untuk 

mencari keuntungan dari perbedaan forex rate quotation dari berbagai tempat atau bursa 

valas. Perdagangan valas yang sering disebut sebagai iinternasional arbitrage diartikan 

sebagai usaha kapitalisasi atas perbedaan quoted price atau kurs jual dan kurs beli valas 

diberbagai bursa valas. 

 

Perdagangan atau arbitrage biasanya dikenal dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Locational Arbritage 

2. International Arbitrage 

3. Covered Interest Arbritage (CIA) 

 

 

B. LOCATIONAL ARBRITAGE 

Perdagangan valas atau arbitrage dapat terjadi bila ada perbedaan kurs jual dan beli 

antarbank atau anata money changer. Perbedaan itu akan memberi peluang kepada 

arbitraqeur (pedagang valas) untuk mencari keuntungann dari selisih kurs jual dan kurs beli 

dari bank yang berbeda. 
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Perbedaan kurs jual dan kurs beli dari beberapa bank pada lokasi atau kota yang sama dapat 

terjadi karena adanya perbedaan penawaran dan permintaan yang dihadapinya. Locational 

arbitrage ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda. 

 

C. Triangular Arbitrage 

Adalah jenis arbitrage atau perdagangan valas yang dilakukan oleh para arbitraqeur dengan 

membandingkan cross exchange rate antara tiga lokasi atau tempat yang berbeda.  Hampir 

sama halnya dengan locational arbitrage, international triangular arbitrage ini juga harus 

dilakukan dengan cepat, oleh karena itu biasanya hanya dapat dilakukan oleh para 

arbitraqeur atau forex dealer yang mempunyai terminal computer yang mempunyai link atau 

dapat akses ke berbagai bursa valas internasional. 

Aktivitas triangular arbitrage ini pada prinsipnya berjalan selama 24 jam dari Senin s/d 

Jumat karena adanya perbedaan antara waktu antara berbagai pusat keuangan internasional 

atau bursa valas didunia. 

 

D. Covered Interest Arbitrage (CIA) 

Adalah bagaimana aktivitas arbitraqeur atau pedagang valas untuk mencari keuntungan dari 

perbedaan antara selisih tingkat bunga dan forward rate premium atau forward rate discount. 
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VII.CURRENCY SWAP 

 

Swap diartikan sebagai suatu kontrak transaksi pembelian atau penjualan valas dengan spot 

rate yang dikombinasikan dengan pembelian dan penjualan valas yang sama dengan forward 

rate. 

 

Berbagai macam bentuk transaksi valas, yaitu : 

 

1. Curency Swap 

Merupakan suatu kontrak dari kedua pihak yang saling menyerahkan sejumlah valas tertentu 

terhadap sejumlah valas lainnya. Dengan kata lain, currency swap dapat merupakan 

pertukaran antara sejumlah tertentu dari valas yang berbeda. 

 

2. Interest Rare Swap 

Adalah currency swap dari sejumlah mata uang atau valas yang sama, tetapi yang satu 

dengan tingkat bunga yang tetap (fixwd) sedangkan yang satu lagi dengan tingkat bungan 

yang mengambang (floating) 

 

3. Cross Currency interest rate swap  

adalah currency swap dari sejumlah mata uang atau valas yang bebeda, yakni pembayaran 

satu valas bersifat tetap (fixed) sedangkan pembayaran valas yang satu lagi besifat variable. 

 

Secara umum, motif ekonomi dari currency swap dapat berupa : 

 Risk Sharing /pembagian resiko 

 Arbitrage (sepanjang tidak terdapat IRP) 

 

4. Type of Currency SWAP 

Berdasarkan kondisi pasar antar bank dan sesuai dengan tujuannya, currency swap terbagi 

atas beberapa tipe, yaitu : 

1. Long Term Forward Contract 

Tipe ini tidak berbeda dengan forex forward market yang biasa dilakukan pada interbank 

market. Akan tetapi, Karen apada interbank market tersebut terdapat valas atau maturity 

tertentu yang jarang ditransaksikan, timbul barter transaksi yang dikenal sebagai long term 

forward contract. 
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Dalam hal ini dua perusahaan atau institusi yang saling membutuhkan dapat melakukan 

long term forward contract berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tentang jangka 

waktu dan harga pertukaran kedua valas. Kesepakatan ini juga dapat menggunakan 

perantara broker. Dalam hal ini brokerlah yang mempertemukan kepentingan kedua belah 

pihak. 

 

2. Staright Currency Swap 

Adalah  semacam currency swap dalam bentuk pertukaran dua valas pada current rate 

dengan persetujuan bahwa akan dipertukarkan kembali dengan exchange rate yang sama 

dan pada tanggal tertentu diwaktu yang akan dating. Masing-masing pihak akan membayar 

bunga sesuai dengan jangka waktunya. 

 

3. Back to Back and Parallel Loans 

Currency swap ini biasanya dilakukan oleh dua perusahaan dari 2 negara yang masing-

masing mempunyai subsidiary dikedua negara tersebut. Misalnya perusahaan USA 

memberikan pinjaman kepada subsidiary perusahaan UK yang berada di USA dan 

sebaliknya perusahaan UK juga memberikan pinjaman kepada subsidiary perusahaan USA 

yang berada di UK. 

 

4. Swap of Debt Payment 

Merupakan tipe currency swap yang dua perusahaan atau dua pihak meng-swap-kan utang 

dan pembayaran bunganya satu sama lain dalam valas yang berbeda. 

 

5. Swaptions 

Bentuk lain dari currency swap adalah kombinasi antara option dengan swap yang dikenal 

sebagai swaptions contract, yaitu suatu kontrak yang memberikan hak merealisasikan 

(enter) atau membantalkan (exit) suatu swap dengan syarat dan kondisi tertentu. 
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Swaptions terdiri dari : 

 

1. Swaption Call 

Yaitu suatu kontrak yang memberikan hak (tetapi tidak wajib) kepada pembeli (buyer) 

untuk menerima pembayaran tetap (fixed payment) dengan tingkat bunga tetap sesuai 

strike price dan membayar secara floating. 

2. Swaption Put 

yaitu suatu kontrak yang memberikan hak (tetapi tidak wajib) kepada pembeli untuk 

melakukan pembayaran tetap (fixed payment) dengan tingkat bunga dengan strike price 

dan menerima secara floating. 
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VIII. FOREX EXPOSURE (FE) 

 

Dapat diartikan sebagai suatu resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan sebagai akibat 

perubahab atau fluktuasi kurs valas. 

 

Secara umum, pengaruh fluktuasi kurs valas terhadap perusahaan dapat dibedakan atas 3 

macam, yaitu: 

 

1. Transaction Exposure (TE) 

Diartikan sebagai pengaruh fluktuasi kurs valas terhadap future cash transaction. 

 

Pengukuran resiko ini dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu sebagai berikut: 

a. Menenukan perkiraan neto dari inflow dan outflow dalam setiap valas. 

b. Menentukan tingkat resiko atau exposure dari seluruh valas 

 

2. Economic/Operating Exposure (E/OE) 

Diartikan sebagai suatu pengaruh dari fluktuasi forex rate atau kurs valas terhadap 

present value dari future cash flow suatu perusahaan.  

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa transaction exposure merupakan bagian dari 

economic exposure. 

 

3. Translation / Accounting Exposure (T/AE) 

Dapat diartikan sebagai resiko perubahan/fluktuasi kurs valas terhadap consolidated 

financial statement perusahaan.  
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