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BAB 1 

PENGELOLAAN DAN STRATEGI NILAI PERUSAHAAN  

 

 

1.1. Corporate Finance 

 

Keuangan perusahaan (corporate finance) merupakan satu bidang dalam keuangan yang 

cukup mendapat perhatian dari para akademisi maupun praktisi. Keuangan perusahaan 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap nilai perusahaan. Damodaran (2010) 

menjelaskan mengenai prinsip keuangan perusahaan (corporate finance), dimana corporate 

finance adalah bidang keuangan yang terkait dengan sumber pendanaan dan struktur modal 

perusahaan dan tindakan yang dilakukan manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi 

pemegang saham, serta alat dan analisis yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya 

keuangan, dimana tujuan utama perusahaan menurut theory of the firm adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm) atau meningkatkan nilai pemegang saham 

(Salvator, 2005). 

 Menurut Fama (1978) nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga 

pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi 

disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai aset 

perusahaan sesungguhnya. 

Nilai perusahaan merupakan penjumlahan nilai sekarang dari arus kas masa mendatang 

yang dihasilkan aset perusahaan saat ini ditambah proyek investasi potensial. Nilai saham saat 

ini tidak hanya merefleksikan kapasitas laba saat ini tetapi juga merefleksikan ekspektasi kinerja 

operasi dan investasi di masa datang (Brealey dan Myers, 2003). Fama dan French (2000) 

menyatakan bahwa optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan dari fungsi 

manajemen keuangan, memutuskan satu keputusan keuangan akan berpengaruh terhadap 

keputusan keuangan lainnya dan akan berdampak pada nilai perusahaan. 

Penurunan nilai merupakan penurunan kemampuan suatu aset dalam menghasilkan 

manfaat ekonomi dari yang diharapkan sebelumnya, sebagaimana telah diperkirakan oleh 

perusahaan secara periodik. Penyebab dari penurunan nilai perusahaan adalah :  
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1 Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam 

2 Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok 

atau bunga 

3 Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan 

kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak 

peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan 

tersebut 

4 Terdapatnya kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan 

reorganisasi keuangan lainnya 

5 Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan  

 

Sedangkan hal-hal yang bukan merupakan bukti objektif adanya penurunan nilai perusahaan 

adalah : 

1 Menghilangnya pasar aktif karena instrumen keuangan tidak lagi diperdagangkan secara 

public 

2 Penurunan peringkat kredit entitas tidak secara langsung menjadi bukti adanya 

penurunan nilai. Namun, jika hal tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan 

informasi yang tersedia, penurunan peringkat kredit bank dapat menjadi bukti penurunan 

nilai 

3 Penurunan nilai wajar aset keuangan di bawah biaya perolehan atau biaya perolehan 

diamortisasi   

 

1.2. Tujuan Perusahaan  

Memaksimalkan laba menekankan pada pemanfaatan barang modal secara efisien, namun 

tujuan tersebut sudah tidak memadai lagi karena: 

1. Memaksimalkan laba tidak mempertimbangkan nilai waktu uang dan jangka waktu return 

pada masa yang akan datang. 

2. Resiko return pada masa yang akan datang tidak dipertimbangkan 

3. Kebijakan dividen tidak dipertimbangkan 

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, yang 

kita lakukan adalah memodofikasi tujuan memaksimalkan keuntungan agar mampu 

mengahadapi perubahan lingkungan operasi yang kompleks. Memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham yaitu memaksimalkan harga pasar saham perusahaan karena seluruh 

kuputusan keuangan akan terefleksi didalamnya. Kebijakan investasi ataupun dividen yang buruk 

akan mengakibatkan para investor bereaksi dan membuat harga saham menjadi turun, 

begitupun sebaliknya. Selain itu cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham adalah 
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dengan cara menerbitkan saham baru untuk memperoleh tambahan dana yang kemudian 

diinvestasikan untuk mendapatkan tambahan keuntungan. 

Meskipun upaya memaksimalkan laba merupakan tujuan yang logis bagi setiap 

perusahaan, semua pakar keuangan korporasi sepakat bahwa tujuan perusahaan dalam 

perspektif manajemen keuangan bukan memaksimalkan laba, melainkan memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham (stock holder’s wealth) atau memaksimalkan nilai perusahaan 

(value of the firm). Kekayaan pemegang saham adalah perkalian antara harga saham per lembar 

dan jumlah saham yang beredar. Ini berarti bahwa kekayaan pemegang saham akan tercermin 

dari nilai perusahaan, yang ditunjukkan oleh harga saham perusahaan bersangkutan di bursa 

saham. Dengan demikian, maksimisasi kekayaaan pemegang saham atau nilai perusahaan 

(harga saham) memiliki arti yang benar-benar sama. 

Perumusan maksimisasi kekayaaan pemegang saham atau nilai perusahaan sebagai 

tujuan pada akhirnya akan memudahkan pengukuran kinerja suatu perusahaan. Bila mana harga 

saham suatu perusahaan memiliki trend yang meningkat dalam jangka panjang, hal itu suatu 

indikator bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan baik. Meningkatnya harga saham 

mencerminkan kepercayaan pasar akan baiknya prospek perusahaan bersangkutan pada masa 

datang. 

 

1.3. Langkah-Langkah Dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan (Enterprise  Value / EV) 

Pemahaman  akan  EV  membantu perusahaan  dalam menjaga  dan  meningkatkan  nilai  

perusahaannya, ada  3  hal  utama  yang  dapat  dilakukan perusahaan untuk dapat 

meningkatkan nilai perusahaan yaitu: 

1)   Kesehatan Jangka Panjang Perusahaan. 

Kesehatan perusahaan berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk  

mempertahankan operasionalnya saat ini dan memanfaatkan semaksimal mungkin  potensi 

pertumbuhan dimasa yang akan datang. Oleh kerenanya perusahaan  diharapkan memiliki 

kemampuan dalam memperjelas perbedaan antara kinerja  jangka pendek dengan 

kesehatan perusahaan. Terdapat komponen generik suatu  perusahaan yang disebut 

perusahaan sehat menurut Davis, 2005 yaitu : 

a. Strategi yang baik 

b. Produktif 

c. Aset yang terjaga dengan baik 

d. Produk, jasa dan proses yang inovatif 

e. Reputasi  yang  baik  dimata  customer,  regulator,  pemerintah  dan pemangku 

kepentingan yang lain 

f. Kemampuan untuk menarik minat, menjaga dan membagun bakat-bakat yang 

berkualitas. 
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2)      ESG (Environmental, Sosial, dan Governance) 

Saat  ini perusahaan mengalami tekanan sangat tinggi dari  berbagai pihak untuk  semakin 

memperhatikan isu lingkungan (environmental), sosial dan tata kelola  perusahaan 

(governance). Terdapat hubungan yang jelas antara tujuan keuangan perusahaan dengan 

reputasinya  dalam ESG yang memenuhi kebutuhan komunitas, dan melebihi persyaratan 

peraturan dan norma industri  yang berlaku. Lebih lanjut mereka mengatakan program ESG  

yang  dilakukan  perusahaan  dapat  menciptakan  nilai  bagi  dirinya dengan  mendukung  

pertumbuhan, peningkatan return on capital, pengurangan resiko atau meningkatkan kualitas 

manajemen. Pentingnya perusahaan melakukan program-program ESG dilandasi oleh 

dibutuhkannya  legitimasi  masyarakat  oleh  perusahaan  didalam area operasionalnya. 

Dengan demikian perusahaan dapat memiliki kemampuan  survival  dalam  jangka  panjang  

dan  kemudian  tujuan shareholder  value  creation  menjadi  dapat  lebih  difokuskan. Bagi 

masyarakat,  kehadiran  perusahaan  juga  sangat  penting,  karena perusahaan  dapat  

memberikan  keuntungan  seperti  tersedianya  produk dan  jasa  yang  dibutuhkan,  

terciptanya  lapangan  kerja  dan  lainnya. Reciprocal  relationship  (hubungan  timbal  balik)  

seperti  ini  menjadi landasan “Kontrak Bisnis” antara perusahaan dan masyarakat. 

3)    Komunikasi dan Keterbukaan terhadap Pemegang Saham 

Komunikasi dan katerbukaan terhadap pemegang saham menjadi sangat penting dalam 

proses  value creation  perusahaan. Investor membutuhkan kejelasan  bagaimana  bisnis  

perusahaan  bekerja  menciptakan  nilai  dan kejujuran manajemen perusahaan dalam 

menilai kinerjanya sendiri. Lingkungan  saat  ini  jauh  lebih menuntut  transparansi  

perusahaan. Demikian  pula  investor  lebih  menghargai  perusahaan  dengan transparansi 

yang memadai.  Investor lebih menghargai perusahaan  yang memberikan diskusi 

manajemen yang fair dan berimbang sehingga dapat memberikan  gambaran  tentang  

kualitas  tim  manajemen  dan  bagaimana potensi future value creation. Semakin transparan 

data keuangan dan  operasional,  pengukuran  kinerja  yang  jujur  dalam  menjalankan  

perusahaan  akan membantu  investor  untuk  membangun  opini  tentang potenasial  value  

creation,  kualitas  manajemen,  dan  profit  resiko  bisnis perusahaan.  Lebih  lanjut  mereka  

mengatakan  dalam  prosesnya manajemen  akan  memperoleh  feedback  yang  berharga  

dari  investor misalnya pertumbuhan perusahaan dan kinerja perusahaan relative lebih baik 

dari pesaingnya. 

 

1.4. Manajemen Berbasis Laba 

Konsep manajemen berbasis laba memungkinkan pemegang saham untuk mengetahui 

kinerja perusahaan melalui penilaian spesifik, yaitu laba per saham. Laba merupakan angka 
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yang informatif serta mencakup lebih dari setengah informasi mengenai perusahaan dalam 

periode 1 tahun. Penggunaan laba juga dianggap lebih mudah karena menggunakan data-data 

yang bersifat historical. Namun laba yang diraih perusahaan bukan merupakan sebuah hal yang 

mutlak karena pembentukan angka laba didasarkan pada pendekatan akuntansi yang sarat akan 

penggunaan estimasi dan metode yang beragam. Ketika suatu perusahaan memiliki laba yang 

terlihat baik dengan menggunakan suatu metode dan estimasi, belum tentu pada kenyataannya 

perusahaan tersebut beroperasi dengan baik. Bahkan perusahaan bisa saja lebih buruk pada 

kenyataannya. Maka penggunaan laba sebagai alat untuk menilai kinerja dirasa kurang akurat 

dengan kenyataannya. 

 

1.5. Bagaimana Bisnis Menciptakan Nilai 

 Nilai tercipta ketika investasi menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar dari 

yang dibutuhkan untuk risiko kelas investasi. Pada tingkatan paling sederhana, semuanya 

mengarah ke pihak investor atau pemegang saham, atau “stake holder”. Ini adalah sekumpulan 

orang-orang yang berbeda, yang memiliki faktor risiko di dalam perusahaan yang dengan cara 

tertentu, mereka mengontribusikan nilai-nilai tersendiri kepada perusahaan, dengan harapan, 

mereka dapat memperoleh pengembalian, sebuah “value exchange”. Beberapa hal yang dapat 

membantu untuk menciptakan nilai ekonomis dalam bisnis. 

1 Mempertimbangkan bisnis masa depan.  

a. Pertimbangkan penggerak profit masa depan, termasuk trend pertumbuhan. 

b. Proyeksikan trend pertumbuhan pasar dan rencana strategis, serta bagaimana 

mereka akan memengaruhi profit pada masa mendatang. 

2 Memproyeksikan profit masa depan.  

a. Proyeksikan profit yang paling mungkin pada tahun-tahun mendatang berdasarkan 

trend dan skenario potensial. 

b. Evaluasi potensi profit selama 5 tahun mendatang, dan hitungan jangka panjang 

untuk merefleksikan bagaimana hal ini akan berlanjut. 

3 Mengalkulasi value.  

a. Jumlahkan profit-profit ini, potong secara relatif terhadap meningkatnya tingkat 

ketidakpastian, dan tambahkan sesuatu. 

b. Kalkulasikan net present value dari profit jangka panjang ini. 

4 Mengalokasikan value.  

Pertimbangkan bagaimana Anda dapat mengalokasikan total value di antara para stake 

holder, seperti pelanggan dan share holder. 

5 Memprioritaskan aktivitas.  

Bangun value melalui strategi  bisnis dan perencanaan keuangan Anda, gunakan untuk 

menolong memprioritaskan sumber daya dan investasi. 



Manajemen Keuangan Lanjutan 6 
 

6 Mengelola untuk value creation.  

Kelola bisnis sepanjang waktu untuk value creation, fokus pada profit dan kesempatan 

jangka panjang terbaik. 

Penting untuk selalu dipahami bahwa ukuran sukses di dalam setiap perusahaan adalah tingkat 

pengembalian dari investasi untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Perusahaan hanya dapat 

sukses dengan menyajikan pengembalian kepada pihak investor secara berkesinambungan, 

sehingga setiap investor dapat mencapai sukses juga. 

Adanya penciptaan nilai dan terciptanya kesejahteraan  bagi  para pemegang  saham serta 

penilaian pasar, maka  menjadi masalah  terpenting yang dihadapi  oleh perusahaan. Laporan 

keuangan yang menjelaskan nilai buku tidak  menggambarkan kondisi  keuangan yang  

sesungguhnya  dari  perusahaan, dengan demikian perkiraan nilai memiliki peranan yang penting 

dalam lingkungan perusahaan. Beberapa perbaikan keuangan  sangat penting untuk menarik 

investor baru atau membuat keputusan berinvestasi yang harus mempertimbangkan  nilai equity 

dengan baik. Ini merupakan hal yang utama bagi beberapa pengusaha dan perusahaan yang 

sering dibutuhkan untuk peningkatan pertumbuhan keuangan    dan  menarik modal dari investor 

luar. 

Salah  satu  kepuasan  pemilik perusahaan adalah apabila modal  yang diinvestasikan 

mampu menghasilkan nilai tambah dan memberikan kesejahteraan. Ukuran pengelolaan 

perusahaan menghasilkan nilai tambah ataukah tidak adalah pasar.  Jika  pasar  menghargai 

perusahaan itu melebihi nilai modal yang diinvestasikan, berarti manajemen mampu 

menciptakan nilai buat pemegang sahamnya.  Sebaliknya, jika harga saham justru  lebih  rendah  

dari  modal,  dapat disimpulkan  manajemen  tak  mampu menciptakan nilai tambah.   

Pengukuran nilai perlu dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Hal 

ini dilakukan agar terciptanya kesejahteraan bagi para stockholder dan stakeholders  (pekerja, 

pemerintah, konsumen, suplier dan masyarakat umum). Ukuran  terhadap  kinerja  saham atau  

keberhasilan  pilihan  umumnya berdasarkan  pada  kriteria  tujuan. Beberapa  tahun  yang  lalu,  

kriteria  utama yang  digunakan  dalam  pengukuran kinerja  keuangan  adalah  pendapatan  per 

lembar  saham  (EPS)  dan  hasil pengembalian  atas  ekuitas  (ROE).  Saat ini, telah difokuskan 

pada nilai pasar dari kepemilikan  saham  perusahaan  atau belum,  pada  kinerja  perusahaan  

terhadap saham  relatif  berpengaruh  pada  saham perusahaan lain 

 

1.6. Strategi dan Nilai Perusahaan 

I. Pendahuluan-Aplikasi Prinsip Nilai 

Dalam hal ini perusahaan akan merubah pandangannya dari basis pendapatan menjadi 

basis nilai. Perubahan ini akan membawa efek yang besar kesemua aspek organisasi. Jika 

perusahaan yang akan berubah basisnya menjadi basis nilai maka strategi akusisi dan strategi 
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mungkin dirubah untuk meletan penciptaan kekayaan pemengang saham ditempat yang utama. 

Struktur modal dan kebijakan deviden juga dipredisikan kedalam pengoptimalan kekayaan 

pemegang saham dan bukan terbatas pada pertumbuhan pendapatan saja.  

 

II. Tujuan Perusahaan 

Tujuan perusahaan yang berorientasi nilai adalah untuk menciptakan kekayaan bagi 

pemegang saha, dan bukan membuat kecurangan atas angaka-angka akuntansi. Untuk 

mencapai tujuan itu perusahaan perlu menghubungkannya dengan pengukuran kinerja, target 

yang ditetapkan dan sinkroniasi dengan manajerial. Terlebih diperlukannya perubahan budaya 

organisasi dimana setiap orang harus menetapkan tujuan ini. Bahkan pelatihan ulang dan sistem 

penghargaan yang baru dibutuhkan untuk merubah pandangan jangka pendek menjadi 

pandangan jangka panjang. 

 

III. Manajemen Unit Bisnis Strategi 

Manajemeen unit bisnis strategi diartikan dengan unit bisnis yang secara keseluruhan 

dibedakan dari unit bisnis lainnya karena unit bisnis ini menyajikan pengertian mengenai pasar 

kuar dimana manajemen dapat melakukan perencanaan strategis dalam hubungannya dengan 

produk dan pasar. Strategi diartikan dengan pemilihan area pasar atau produk yang akan 

dimasuki atau ditinggalkan dan bagaimana memastikan posisi pesaing yang baik dalam pasar 

atau produk itu. Manajemen unit bisnis strategi terdiri dari 3 bagian yaitu: 

 

A. Penilaian Strategi 

B. Pemilihan Strategi 

C. Implementasi Strategi 

 

A. Penilaian Strategi.  

 

Kegiatan ini secara umum mencangkup analisis lingkungan eksternal, sumber daya, dan 

kemampuan membentuk pandangan atas pengaruh-pengaruh penting pada potensi dalam 

menciptakan nilai organisasi. Dalam penilaian strategi ada 3 bagian yang harus diperhatikan 

yaitu: 

a)      Daya Tarik Industri. Ekonomi pasar dari sebuah produk akan memiliki pengaruh yang 

besar pada keuntungan perusahaan. Dalam lingkungan yang terdapat daya beli 

masyarakat yang rendah, suplayer kecil yang memiliki daya tawar menawar yang tinggi 

juga munculnya pesaing dan produk baru menjadikan menjadikan daya tarik tersendiri. 

Jika perusahaan dalam lingkungan ini berfokus pada caranya tetap memberian return 
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maka rata-rata akan terjadi persebaran kinerja yang positif. Namun jika harga dibiarkan 

tetap rendah oleh kemampuan pelanggan dan suplayer dan juga kemampuan barang 

pengganti yang mirip maka akan terjadi persebaran kinerja yang negatif. 

b)      Kekuatan Sumber Daya. Basis nilai perusahaan bertujuan untuk mengalahkan rata-

rata nilai persentase return dari modal yang digunakan perusahaan. Untuk 

mengalahkannya perusahaan harus menggabungkan sumber daya yang diproses. 

Kebanyakan sumber daya yang biasa akan memberikan hal yang setara atas perusahaan 

pesaing tapi jika sumber daya yang luas biasa digabungkan dengan sumberdaya yang 

biasa makan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pesaingnya, juga dapat 

menciptakan nilai yang baru. Untuk menganalisis sumber daya yang luar biasa ini maka 

diperkenalkan sistem TRRACK (Tangible, Relationship, Reputation, Attitude, Capabilities, 

Knowledge).  

1) Tangible. Aet yang berwujud kadang-kadang merupakan kompetitif yang 

berkelanjutan. Aset berwujud dapat menjadi sumber daya luar biasa saat aset 

berwujud ini sulit untuk didapatkan oleh pesaing. 

2) Relationship. Seiring dengan waktu, perusahaan dapat membentuk hubungan 

yang berharga dengan individu atau organisasi dan ini sulit utuk ditiru oleh 

pesaing. Hubungan yang ada muncul bukan karena kontrak namun karena 

kepercayaan dari tahun-ketahun. 

3) Reputation. Reputasi merupakan suatu sumber daya yang akan memberikan 

keuntungan yang sangat tinggi. Namun untuk mendapatkannya memerlukan 

waktu yang sangat lama  

4) Attitude. Sikap merupakan mentalitas dari organisasi. Sikap dapat juga 

diartikan sebagai cara pandang dan cara berhubungan perusahaan dengan 

dunia. Sikap yang positif, berakar dan berpurat pada perusahaan akan menjadi 

keunggulan kompetitif yang signifikan. 

5) Capabilities. Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan 

perusahaan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemampuan yang baik muncul 

dari penggunaan bersama beberapa skill yang ada diperusahaan. 

6) Knowledge. Kesadaran informasi, interprestasinya, organisasi, sintesis, dan 

prioritas untuk memberikan wawasan menjadi sangat penting dalam 

pencapaian dan pemeliharaan keunggulan kompetitif.  

 

c)   Tahap Hidup Siklus Potensi Nilai. Sebuah keunggulan kompetitif dalam industri yang 

menarik tidak akan menyebabkan kinerja superior jangka panjang kecuali memberikan 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan ekonomi industri tetap menguntungkan. 

Perusahaan saingan akan tertarik ke suatu industri di mana para peserta menikmati 
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pengembalian yang tinggi namun cepat atau lambat keunggulan kompetitif biasanya 

dipangkas pergi. Umur panjang dari keunggulan kompetitif dapat direpresentasikan dalam 

hal siklus hidup dengan empat tahap: pengembangan, pertumbuhan, kematangan dan 

penurunan 

d)  Strategi Pesawat. Kerangka pesawat strategi dapat digunakan pada tingkat manajemen 

unit bisnis strategi atau dapat digambar ulang untuk segmen produk / pelanggan dalam 

manajemen unit bisnis strategi. 

 

B. Pemilihan Strategi 

Manajer perlu mempertimbangkan beragam potensi pilihan strategis. Proses 

pencarian sistematis untuk masuk pasar produk alternatif / keluar dan pendekatan kompetitif 

dalam pasar adalah salah satu yang vital. Tujuan dari pencarian tersebut adalah untuk 

menemukan keunggulan kompetitif di pasar yang menarik yang berkelanjutan selama jangka 

waktu menghasilkan menyebar kinerja positif. 

Setelah pencarian yang cukup luas untuk kemungkinan arah strategis telah dilakukan, pilihan 

yang maju ke depan perlu dievaluasi.. Evaluasi Strategi kualitatif dilengkapi dengan 

pemeriksaan kuantitatif yang istilah akuntansi seperti laba, eps, ROCE dan dampak neraca 

secara tradisional digunakan. Ini memiliki keuntungan dari penyajian rencana strategis dalam 

format yang sama bahwa direksi digunakan untuk mempresentasikan hasil tahunan kepada 

pemegang saham. 

 

C. Implementasi Strategi 

Implementasi strategi memerlukan alokasi sumber daya yang direncanakan dan 

reorganisasi dan motivasi orang. Perusahaan yang telah berubah menjadi basis nilai 

pemegang saham memiliki dampak pada isu-isu implementasi tersebut. 

Sumber daya akan dialokasikan untuk unit atau fungsi jika dapat menunjukkan bahwa mereka 

akan memberikan kontribusi untuk menghargai ciptaan setelah memperhitungkan jumlah 

sumber daya yang digunakan. Manajer diberikan tanggung jawab dan target yang ditetapkan 

sesuai dengan penciptaan nilai.  

 

IV. Strategi Korporat 

Ketika sebuah perusahaan telah mengembangkan bisnisnya melalui unit bisnis strategis, 

maka perusahaan mendelegasikan pemikiran strategi kepada penanggungjawab unit bisnisnya. 

Namun apakah pusat persusahaan tetap memiliki perannya dalam merumuskan strategi pada 

aktivitas bisnis yang berjalan? Pusat perusahaan (corporate centre) tentunya memiliki peranan 

dalam aktivitas bisnis. Peranan corporate centre adalah sebagai berikut: 
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• Portfolio planning, yaitu pengalokasian sumber daya kepada unit bisnis/produk/wilayah 

pelanggan yang berpotensi memberikan penciptaan nilai terbaik. 

• Mengatur drivers nilai strategis yang disebarkan oleh unit bisnis strategis.  

• Memberikan dan menanamkan filosofi yang mendalam serta tujuan pengelolaan. 

• Mengatur organisasi sehingga peraturan dan tanggung jawab dari setiap posisi menjadi 

lebih jelas terkait dengan penciptaan nilai perusahaan. 

  

V. Target dan Motivasi 

Penetapan target dan penghargaan kepada karyawan harus diimbangi kontrol atas 

kinerja dan tanggungjawab terhadap hasil. Umumnya di perusahaan, hasil kinerja biasa ada di 

bawah kendali manajer menegah, manajer inilah yang berfungsi untuk mengevaluasi segala 

kebijakan serta kinerja yang dilakukan oleh karyawan dalam mengembangkan perusahaan.  
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BAB 2 

PENCIPTAAN  NILAI PERUSAHAAN 

 

2.1. Pengukuran Nilai dengan Menggunakan Arus Kas 

Pengukuran nilai perlu dilaksanakan oleh manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. 

Hal ini dilakukan agar terciptanya kesejahteraan bagi para stockholder dan stakeholders 

(pekerja, pemerintah, konsumen, suplier, dan masyarakat umum). 

Laporan arus kas adalah arus kas masuk dan arus arus kas keluar atau sumber dan 

pemakaian kas dalam suatu perusahaan. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama 

periode terentu dan diklasifikasikan menurut  aktivitas operasi investasi, dan pendanaan (PSAK 

No.2. revisi 2009, paragraf 10) 

Tujuan peloporan arus kas untuk memberikan informasi sumber, penggunaan, perubahan 

kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan (SAP, 

Lampiran V, Paragraf 2) 

Laporan arus kas dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi para penggunanya dalam 

membuat suatu keputusan. Seperti yang di nyatakan (PSAK-IAI, paragraf 21 bahwa informasi 

arus kas suatu perusahaan  yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar 

untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kebutuhan 

entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam peroses pengambilan keputusan ekonomi 

para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilakan 

kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. 

Jadi informasi tentang arus kas dapat dimanfaatkan sebagai: 

1. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, 

serta berguna untuk menilai kecermatan atas tafsiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya 

2. Laporan arus kas menjadi alat pertanggung jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar 

selama periode pelaporan 

3. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi 

yang bermanfaat bagi para pengguna laporan selama mengevaluasi perubahan kekayaan 

bersih dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah, termasuk likuiditas 

dan solvabilitas 
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Jadi pengukuran nilai perusahaan dengan menggunakan informasi arus kas sangat 

dibutuhkan oleh banyak pihak, seperti investor dan kreditor. Karena manfaat data arus kas dapat 

memprediksi kegagalan, menafsir resiko sebagai prediksi pembelian pinjaman, penilaian 

perusahaan, serta dapat memberikan informasi tambahan bagi pasar modal. Untuk dapat 

mngetahui nilai perusahaan atau kondisi perusahaan, para investor dan kreditor harus melakkan 

analisis terhadap laporan keuangan, khususnya pada laporan arus kas yang dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi bagi para penggunanya dalam membuat suatu keputusan ekonomi. 

Nilai suatu investasi dijelaskan atau dihitung dengan arus kas nilai sekarang (NPV). 

Para konsultan keuangan sepakat bahwa cara terbaik dalam perhitungan nilai adalah dengan 

menggunakan arus kas. Prinsip ini digunakan untuk menilai atau menaksir suatu tugas baru, jika 

investasi menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih besar dari investasi penyedia modal 

yang dapat meningkatkan kekayaannya. Hal ini juga dapat digunakan untuk berbagai kategori 

dalam pengambilan keputusan, antara lain: 

a. Alokasi Sumber daya 

b. Strategi unit bisnis 

c. Strategi tingkat korporat 

d. Motivasi, Penghargaan dan insentif 

 

2.2. Analisis Nilai Pemegang Saham 

Penciptaan nilai bagi para pemegang saham dalam jangka panjang saat ini telah djadikan 

tujuan dasar dan filosofi bagi para perusahaan. Pihak manajemen perusahaan selalu berusaha 

untuk memperbaiki kualitas kinerja mereka untuk menghasilkan tingkat profitabilitas yang tinggi 

atau menghasilkan rate of return diatas biaya modal, dengan harapan meningkatkan harga 

saham perusahaan. 

Analisis nilai pemegang saham dalam hal ini dapat dilihat dari adanya investor yang 

melakukan review terhadap kinerja suatu perusahaan dengan melihat rasio keuangan sebagai 

alat evaluasi investasi. Melalui rasio-rasio keuangan dapar dilihat keberhasilan manajemen 

mengelola aset dan modal untuk menghasilkan nilai perusahaan jika investor ingin melihat 

seberapa besar perusahaan menghasilkan return atas investasi maka yang akan dilihat pertama 

kali adalah kinerja perusahaan yang ditunjukkan dengan kemampuan menghasilkan laba. 

Semakin baik kinerja perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam 

mengahasilkan laba, dan dengan sendirinya akan dapat mengahasilkan sinyal positif bagi para 

investor dalam investasi. 
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2.3. Laba Ekonomi 

Laba ekonomi adalah perbedaan antara total pendapatan moneter dengan biaya total. 

Biaya-biaya total mencakup biaya eksplisit dan implisit. 

laba ekonomi = total pendapatan - total biaya peluang 

Ada 4 teori dalam laba ekonomi yaitu : 

1. Teori friksi dari laba ekonomi.  

Teori ini menjelaskan tentang laba rugi ekonomi, dimana pasar sering tidak berada dalam 

ekuilibrum karena perubahan yang tidak diantisipasi dalam permintaan produk atau kondisi 

biaya. 

2. Teori monopoli dari laba ekonomi.  

Teori ini menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti skala ekonomi, persyaratan modal yang 

akan tinggi, atau perlindungan impor dapat mengembangkan posisi monopoli yang 

memungkinkan mereka untuk mempertahankan laba diatas normal untuk periode waktu yang 

lebih panjang. 

3. Teori inovasi dari laba ekonomi.  

Dalam teori ini laba yang diatas normal dapat timbul sebagai hasil inovasi yang berhasil, 

walau demikian perusahaan yang telah berhasil dalam inovasi tidaklah kebal dalam serangan 

perusahaan-perusahaan imitator, oleh karena itu perusahaan perlu melakukan inovasi secara 

terus menerus. 

4. Teori kompensasi dari laba ekonomi.  

Teori ini menyatakan bahwa tingkat pengembalian yang diatas normal semata-,mata bagi 

perusahaan yang berhasil memenuhi kebutuhan pelanggan, mempertahankan operasi yang 

efisien, dan sebagainya. 

Jadi laba ekonomi memainkan peran penting dalam perekonomian berbasis pasar. Laba 

ekonomi pada dasarnya lebih rendah dari laba akuntansi, selain itu laba ekonomi pengukurannya 

juga lebih lama jika dibandingkan dengan laba akuntansi karena laba ekonomi diukur dalam 

jangka panjang. Laba ekonomi menjadi salah satu faktor untuk memutuskan apakah perusahaan 

bisa masuk ke pangsa pasar tertentu atau bahkan keluar dari market tersebut. Laba diatas 

normal berfungsi sebagai sinyal yang bernilai bahwa keluaran perusahaan harus ditingkatkan. 

Laba ekonomi memiliki keuntungan lebih dibandingkan dengan analisis nilai 

pemegang saham karena laba ekonomi menggunakan sistem akuntansi dan pelaporan usaha 

yang fokus terhadap laba daripada informasi arus kas. Laba ekonomi untuk suatu periode adalah 

jumlah pendapatan dari bisnis setelah dikurangi dengan biaya operasi dan biaya kesempatan 

dari modal. Sebuah bisnis hanya menghasilkan laba ekonomi jika hal itu dapat memberikan 

pengembalian yang lebih besar. 
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2.4. Economic Value Added (EVA) 

EVA adalah alat komunikasi yang efektif baik untuk penciptaan nilai yang dapat dijangkau 

oleh manajer lini yang akhirnya mendorong kinerja perusahaan dan untuk menghubungkan 

dengan pasar modal. Ide dasar dari EVA adalah pengemasan ulang dari manajemen 

perusahaan yang dapat dipercaya dan prinsip keuangan yang ada. 

Konsep EVA lebih memfokuskan perhatian ke upaya penciptaan nilai perusahaan dan 

menilai kinerja keuangan secara adil dan diukur dengan menggunakan ukuran tertimbang dari 

struktur modal yang ada. 

Dengan perhitungan EVA diharapkan dapat memperoleh hasil perhitungan pada upaya 

penciptaan nilai perusahaan yang lebih realistis. Nilai bisa diartikan nilai guna, daya guna, 

maupun benefits yang dinikmati oleh stakeholders, hal ini disebabkan karena EVA dihitung 

berdasarkan kepentingan kreditur dan terutama para pemegang saham dan bukan berdasarkan 

nilai buku yang bersifat historis, karena seorang investor yang rasional akan mendasarkan 

keputusannya pada data keuangan yang bersifat up to date dan bukan besifat historis. 

Langkah-langkah untuk menentukan EVA  adalah sebagai berikut: 

1.    Menghitung cost of debt 

2.    Menghitung cost of common stock 

3.    Menghitung struktur permodalan dari neraca 

4.    Menghitung NOPAT 

5.    Menghitung tingkat pengembalian 

6.    Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang 

7.    Menghitung EVA 

Economic Value Added (EVA) adalah keuntungan operasi setelah pajak, dikurangi biaya modal 

yang yang di gunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan 

secara adil harapan-harapan para pemegang saham dan kreditur. Economic Value Added 

(EVA) merupakan perangkat finansial untuk mengukur keuntungan nyata perusahaan. Hal ini 

membuat perhitungan Economic Value Added (EVA) lain dengan perhitungan analisis rasio 

keuangan lainya. Perbedaan tersebut dikarenakan pada perhitungan dengan menggunakan 

pendekatan Economic Value Added (EVA) dilibatkannya biaya modal operasi 

setelah laba bersih, dimana hal tersebut tidak dilakukan dalam perhitungan konvensional. Ide 

dasar dari EVA adalah pengemasan ulang dari manajemen perusahaan yang dapat dipercaya 

dan prinsip keuangan yang pernah ada. Namun EVA merupakan inovasi terpenting karena ia 

membuat teori keuntungan modern. Implikasi manajerial dari teori ini adalah mudah diakses oleh 

manajer perusahaan yang tidak terlatih dengan baik dalam keuangan atau tidak pernah 

memikirkan nya. EVA membantu para manajer untuk lebih memahami tujuan keuangan, dan 

dengan demikian membantu mereka untuk mencapai tujuan 
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EVA diyakini sebagai alat untuk mengukur penciptaan nilai bagi pemegang saham. Berdasarkan 

konsep EVA, nilai pasar perusahaan merupakan nilai bukunya plus nilai sekarang (present value) 

dari nilai EVA secara periodik di masa depan. Present value nilai EVA secara periodik di masa 

depan dikenal dengan market value added (MVA). Berdasarkan teori, dengan meningkatnya 

EVA dari tahun ke tahun, berarti suatu perusahaan telah meningkatkan MVA, atau dengan kata 

lain perusahaan telah meningkatkan nilai pasar perusahaan terhadap nilai bukunya. 

Hal ini mengimplikasikan bahwa EVA mengendalikan nilai pasar saham perusahaan. Lebih 

dalam, konsep ini sangat didukung perusahaan yang telah mengadopsi EVA, bahwasanya 

penerapan EVA akan memperbaiki kinerja sahamnya. 

EVA (Economic Value Added) adalah salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan. EVA 

merupakan indicator tentang adanya penambahan nilai dari satu investasi. EVA yang positif 

menunjukan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi 

pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan memaksimumkan nilai 

perusahaan. 

Istilah EVA dipopulerkan oleh Stern Steward Management Service, yaitu perusahaan konsultan 

di Amerika Serikat sekitar tahun 90-an. Stern Steward menghitung EVA dengan cara mengurangi 

laba operasi setelah pajak dengan total biaya modal. 

 

Secara sederhana, tolok ukur EVA adalah sebagai berikut : 

1. Jika EVA > 0, hal ini menunjukan terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan  

2. Jika EVA < 0, hal ini menunjukan tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan  

3. Jika EVA = 0, hal ini menunjukan posisi “impas” karena laba telah digunakan untuk 

membayar kewajiban kepada penyandang dana baik kreditur maupun pemegang 

saham.     

Berikut ini adalah rumus tahapan menganalisis laporan keuangan menggunakan metode EVA : 

• NOPAT ( Net Operating Profit After Tax ) 

EAT ( Earning After Tax ) + Biaya Bunga – Biaya Pajak 

• IC ( Invested Capital ) 

Kas + Modal + Aktiva Tetap 

•  WACC ( Weighted Average Cost of Capital ) 

{ D x rD ( 1 - Tax ) } + ( E x rE ) 

• D ( Debt ) 

{ Total Hutang / ( Total Hutang + Ekuitas ) } x 100% 

• rD ( Cost of Debt ) 

( Biaya Bunga / Total Hutang ) x 100% 
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• Tax ( Prosentase Tax ) 

( Biaya Pajak / Laba sebelum pajak ) x 100% 

• E ( Equity ) 

{ Total Ekuitas / ( Total Hutang + Ekuitas ) } x 100% 

• rE 

1 / Price Earning Ratio 

• CC ( Capital Charge ) 

WACC ( Weighted Average Cost of Capital ) x IC ( Invested Capital ) 

• EVA ( Economic Value Added )  

NOPAT ( Net Operating Profit After Tax ) - CC ( Capital Charge ) 

 

Berikut data yg akan saya saya atas Laporan Keuangan PT. PLN menggunakan rumus diatas : 

URAIAN 2007 (Jutaan Rp) 2008 (Milyar Rp) 

Kas     16,290,782.00        6,387  

Aktiva  Tetap   230,266,949.00    259,643  

Modal   136,412,740.00    126,987  

Total Hutang   137,067,195.00    163,732  

Pasiva   273,479,935.00    290,719  

Biaya Bunga       4,817,015.00        6,738 

Pajak       2,547,041.00           113  

EBT       3,098,066.00      12,191  

EAT       551,025 
     

    12,078 

PER                     8.17         4.45  

      

NOPAT       2,820,999      18,703.00  

Invested Capital   382,970,471.00    393,017.00  

Debt                   0.5011                    0.563  

Rd                     0.04                      0.04  

Tax                     0.82                      0.01  

Equity 0.498803468 0.436832 

rE                     0.12                      0.22  

Biaya Hutang                 0.0031                  0.0230  

Biaya Modal                     0.06                      0.10  

WACC                     0.06                      0.12  

Capital Charge     24,581,288.90      47,602.31  

EVA -   21,760,289.90  -   28,899.31  

 

2.5. Tingkat Imbal Hasil Arus Kas Atas Investasi / Cash Flow Return On Investment 

(CFROI) 

Return atau imbal hasil yang diperoleh pemegang saham bisa berupa capital ataupun 

deviden. Capital gain diperoleh dari kegiatan jual beli saham, capital gain akan tercipta apabila 
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terjadi kenaikan harga saham. Return merupakan hasil yang diperoleh oleh investasi, return 

dapat berupa return realisasi yang sudah terjadi ataupun return ekspektasi yang belum terjadi 

tetapi yang diharapkan terjadi dimasa yang akan datang (Hartono, 2003:107) 

Investor akan mempertimbangkan tingkat imbalan yang diharapkannya dimasa yang akan 

datang untuk suatu investasi yang dilakukannya saat ini. Imbal hasil yang direalisasikannya 

belum tentu sesuai dengan yang diharapakannya, ketidakpastian ini disebut resiko, resiko dan 

return mempunyi hubungan positif , semakin tinggi resiko semakin tinggi return yang dhasilkan, 

begitu pula sebaliknya, (Hartono, 2003:144) 

Return realisasi dapat diukur dengan 3 cara: 

1. Return total, yaitu return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode yang tertentu.  

2. Return relatif, yaitu return total return ditambah 1 

3. Return komilatif, yaitu untuk mengukur akumulasi return dari return awal. 

 

2.5.1. Total Shareholder Return (TSR) 
 

Total shareholder return adalah tingkat pengembalian yang  diperoleh pemegang saham 

yang terdiri dari perubahan harga saham dan dividen yang diterima pemegang saham dari 

perusahaan. TSR mengharuskan manajer untuk membuat keputusan yang tepat terkait dengan 

profotabilitas , pertumbuhan dan free-cash flow perusahaan. 

 TSR juga mengukur kontribusi unit-unit yang ada terhadap capital gain dan dividend yield 

kepada investor. Capital gain/loss adalah selisih antara harga jual denagn harga beli. 

 

  

 

 

 

 

      Tingkat Pengembalian investasi = arus kas yang diterima + (harga akhir – harga awal) 

       Harga awal 

Contoh  

Pak Andi memiliki 1.000 lembar saham PT XYZ pada 3 Januari 2012. Harga saham PT XYZ Rp 

1.000/lembar. Selama tahun 2012 PT XYZ membagikan deviden Rp 50/lembar saham. Harga 

saham PT XYZ diakhir tahun 2012 adalah Rp. 1.200/lembar. 

Deviden 

Total Return 

Capital 

Gain/loss 
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Berapakah tingkat pengembalian investasi Pak Andi di saham PT XYZ di tahun 2012? 

Nilai investasi awal ( 3 Jan 2012 ) = Rp 1.000 X 1.000 lbr saham = Rp 1.000.000, 

Arus kas berupa deviden di 2012 = Rp 50 X 1.000 lbr = Rp 50.000 

Capital gain di 2012   = ( Rp 1.200 – Rp 1.000) X 1.000lbr = Rp 200.000 

Tingkat pengembalian 2012  = Rp. 50.000 + Rp. 200.000 

      Rp 1.000.000 

     = Rp 25% 

   

2.5.2. Wealth Added Index ( WAI)  
 

Wealth added index mengukur total arus kekayaan selama satu periode tertentu (arus kas 

untuk pemegang saham yang berasal dari kenaikan nilai pasar ekuitas, deviden dan pembelian 

kembali saham, serta nilai bersih dari penerbitan ekuitas baru) diatas tingkat pengembalian yang 

diharapkan  ( expected return ) dari nilai pasar ekuitas perusahaan saham.  

 Proxy dari tingkat pengembalian yang diharapkan adalag biaya ekuitas ( cost of equity ) . 

Perusahaan menciptakan nilai untuk pemegang sahamnya hanya apabila tingkat pengembalian 

untuk pemegang saham ( yang berasal dari pembagian dividen dan kenaikan  harga saham ) 

lebih besar dari biaya ekuitasnya.  Berikut adalah formula dari wealth added : 

WA =  kapitalisasi pasar +   dIviden – penerbitan saham baru – tingkat pengembalian yang 

diharapkan 

  Dimana : 

• Kapitalisasi pasar adalah jumlah saham beredar dikalian  dengan harga pasar saham. 

•        Kapitalisasi pasar adalah kapitalisasi pasar akhir tahun dikurangi  kapiitalisasi pasar 

awal tahun. 

• Tingkat pengembalian yang diharapkan adalah kapitalisasi pasar awal tahun dikalikan 

dengan biaya ekuitas. 

        Contoh perhitungan Wealth Added Index (WAI) : 

Vodafone memiliki kapitalisasi pasar sebesar £ 61,685m pada tanggal 18 september 2002.  5 

tahun kemudian kapitalisasi pasar meningkat menjadi £88,291m . Selama  5 tahun tersebut 

pemegang saham membeli saham baru perusahaan sebesar £802.  Deviden yang dibagikan 
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kepada pemegang saham selama 5 tahun bernilai £31,278m. Tingkat  bunga bebas risiko adalah 

sebesar 4.41 %, beta perusahaan diperkirakan adalah 1, dan market risk premium adalah 5 %. 

Berapa  Wealth Added Index vodafone selama 5 tahun ? 

Tingkat pengembalian yang dipersyaratkan (k) denagn menggunakan pendekatan CAPM 

K = rf + β ( Rm – rf ) = 4.41 % + 1 (5%) = 9.41% 

K selama 5 tahun =  ( 1 + 9.41% )ᴧ5 - = 57% 

Penambahan dalam kapitalisasi pasar   26,606m 

Penjualan saham ke pemegang saham   - 802  

Deviden dan pembelian kembali saham  31,278m 

Tingkat pengembalian yang dipersyaratkan  - 35,160m ( 61,685m X 57% ) 

Wealth Added Index     21,292 

 

2.5.3. Market Value Added (MVA) 
 

Stern Steward and Co juga telah mengembangkan konsep yang disebut dengan  Market 

Value Added (MVA). MVA adalah selisih antara nilai pasar saham dan utang perusahaan  dan 

jumlah modal yang ditempatkan  di perusahaan oleh kreditur dan pemegang saham. 

 MVA = Market Value – invested capital  

       Keterangan : 

         Market Value      =   nilai utang, saham preferen, dan saham biasa saat ini 

Invested capital  =  seluruh kas yang diperoleh dari penyedia dana atau berasal dari                                

keuntungan yang diinvestasikan kembali pada investasi  baru di perusahaan sejak perusahaan 

didirikan. Dalam prakteknya, nilai dalam laporan posisi keuangan ( dengan sedikit penyesuaian ) 

yang digunakan. 

Contoh :  

PT ABC didirikan pada dua puluh tahun lalu dengan modal yang berasal dari saham biasa 

Seluruh laba bersih yang dihasilkan diberikan kepada pemegang saham. Saat ini nilai pasar 

saham PT ABC adalah sebesar Rp 40 milyar . berapakah MVA PT ABC ? 

 MVA = Rp 40 milyar – Rp 15 milyar = Rp 25 milyar  

Dalam  praktek, nilai pasar utang jangka panjang dan saham preferen diasumsikan sama       

dengan nilai bukunya. hal ini menyebabkan munculnya MVA dengan  versi lain.  

  MVA = nilai pasar saham biasa – nilai saham  biasa 
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1. Memperkirakan jumlah kas yang diinvestasikan. 

Mengukur jumlah modal yang dimasukkan atau ditahan dalam bisnis setelah 

diperdagangkan beberapa tahun dapat menghadirkan masalah.  Misalnya, apakah 

pengeluaran penelitian dan pengembangan menghasilkan aset atau dibebankan pada 

laporan  laba rugi? Laporan posisi keuangan yang disusun  oleh yang disusun  oleh 

akuntan tidak disusun oleh  akuntan tidak dirancangan untuk mengukur modal yang 

dipasok oleh penyedia modal.   

2. Kapan nilai diciptakan? 

Fakta bahwa hasil MVA yang positif sering dibatasi saat akan digunakan untuk 

mengevaluasi manajemen yang ada. Misalnya MVA yang ada saat ini adalah hasil dari 

manajemen-manajemen sebelumnya sehingga sulit untuk menentukan  berapa MVA 

yang diciptakan oleh manajemen yang ada saat ini. 

3. Apakah tingkat pengembaliannya cukup tinggi? 

Sangat sulit untuk mengetahui apakah MVA yang dihasilkan sudah cukup sehingga 

sudah cukup sehingga memberikan tingkat pengembalian yang memuaskan untuk 

penyedia modal. 

4. Inflasi mendistorsi angka MVA 

Jika elemen modal yang digunakan untuk mengukur MVA berasal dari angka –angka yag 

ada pada laporan posiis keuangan dan terjadi inflasi maka nilai dari  modal yang 

digunakan akan lebih rendah dari yang sebenarnya  . hasilnya MVA akan kelihatan lebih 

tinggi.  

5. Percaya bahwa harga pasar saham adalah selalu benar selamanya. 

Ini adalah asumsi yang paling mengganggu karena MVA tidak harus selalu membutuhkan 

efisiensi pada penetapan harga` 

6. MVA bukan ukuran yang absolut.  

Perusahaan besar akan selalu memiliki MVA yang besar. Hal ini membuat perbandingan 

MVA antara perusahaan-perusahaan yang ada semakin sulit karena adanya perbedaan 

ukuran modl perusahaan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan MVA 

1. Excess Return 

Excess return menganalisis jumlah modal yang diinvestasikan tahun lalu dan kemudian 

membebankan perusahaan  atas pemakain modal tersebut selama satu tahun` 
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Contoh 

PT RST didirikan 5 tahun lalu dengan modal berupa saham biasa sebesar Rp 10 miliar 

(asumsikan tidak ada utang). Pada saat tersebut ditanamkan tanpa menghasilkan tingkat 

pengembalian sebesar 10% per tahun. Perusahaan menghasilkan keuntungan setelah 

pajak sebesar Rp 1 milyar di tahun kedua dan tahun ke tiga. Seluruh keuntungan dibagikan 

sebagai deviden. Nilai pasar dari saham PT RST saat ini adaah Rp 11 milyar` 

 

Berapakah Excess return PT RST? 

Dividen yang diterima 3 tahun lalu   =   1m x (1 + 10%)³  = Rp. 1,331  milyar 

Dividen yang diterima 2 tahun lalu   =   1m X (1 + 10%)² = Rp. 1,201milyar 

Nilai pasar saham saat ini         =   Rp. 11milyar 

Kekayaan aktual          =   Rp. 13,54milyar 

Expected wealth                     =    10m X (1 + 10% )⁵ = Rp. 16,1 milyar 

Excess return           = Rp. 13,54milyar - Rp.16,1milyar = -Rp 2,599 milyar 

 

2. Market-to-Book Ratio 

Market to book ratio adalah nilai pasar ekuitas perusahaan dibagi dengan nilai buku 

dari ekuitasnya. Nilai pasar perusahaan diperoleh dengan cara mengkalikan harga pasar 

saham per lembar dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Nilai buku ekuitas 

diperoleh dari total ekuitas dikurangi dengan saham pereferen yang ada di Laporan Posisi 

Keuangan. 

Formula: 

         Nilai pasar ekuitas perlembar 

Market to book ratio =  

Nilai buku ekuitas perlembar 

 

Excess 

Return 

Kekayaan 

Aktual 

Kayayaan 

yang 

diharapkan 
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Semakin optimis investor akan pertumbuhan perusahaan di masa depan, semakin 

tinggi   nilai     market to book rationya. Rasio ini digunakan sebagai ukuran dari nilai relatif. 

Saham perusahaan dengan nilai rasio market to book yang  rendah dianggap sebagai 

value stock, sedangkan saham perusahaan dengan rasio yang tinggi dianggap sebagai 

growth stock. 
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BAB 3 

MERGER  DAN AKUISISI 
 

 

 

3.1. Bentuk Dasar Akuisisi 

a. Merjer  

Merjer adalah pengabungan satu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan yang 

mengambil alih (acquiring firm) tetap beroperasi seperti biasa sedangkan perusahaan 

yang diambil alih (acquired firm) ditutup dan berhenti beroperasi. Perusahaan yang 

mengambil alih memperoleh seluruh aset dan habilitas dari perusahaan yang diambil alih. 

Contoh merjer adalah Hewlett-Packard melakukan merjer dengan Compaq di tahun 2002. 

Compaq dibubarkan dan Hewlett-Packard tetap beroperasi. 

Ilustrasi merjer : Hewlett packard + Compaq = Hewlett Packard 

b. Konsolidasi 

Proses pendirian perusahaan baru yang merupakan hasil dari penggabungan 2 

perusahaan atau lebih. Perusahaan-perusahaan yang bergabung ditutup dan berhenti 

beroperasi. Segala aset dan utang dari perusahaan-perusahaan yang bergabung 

dipindahkan ke perusahaan yang baru didirikan. 

Contoh konsolidasi adalah pada 2 Oktober 1998 empat bank yang merupakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari Bank Ekspor-Impor, Bank Dagang Negara, 

Bank Bumi Daya, dan Bapindo melebur menjadi bank baru yaitu Bank Mandiri, seluruh 

aset dan liabilitas dari keempat bank tersebut diambil alih oleh Bank Mandiri. 

Ilustrasi konsolidasi: 

Bank Bumi Daya + Bank Dagang Negara + Bank Impor Ekspor + Bapindo = Bank 

Mandiri 

c. Akuisisi 

Akuisisi Saham 

Cara berikutnya dalam mengakuisisi perusahaan lain adalah melalui pembelian saham 

perusahaan lain secara tunai, melalui petukaran saham, atau pertukaran sekuritas 

lainnya. Penawaran pembelian saham perusahaan lain, dapat dilakukan dengan cara: 

Manajemen perusahaan langsung menawarkan kepada manajemen perusahaan target 

/yang sahamnya hendak dibeli (private offer). 
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Manajemen perusahaan menawarkan pemegang saham perusahaan target (tender offer). 

Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan antara akuisisi saham atau 

merjer: 

a. Dalam akuisisi saham, pertemuan pemegang saham tidak diperlukan dan voting tidak 

dipersyaratkan. 

b. Dalam akuisisi saham, perusahaan yang melakukan penawaran langsung 

berhubungan dengan pemegang saham perusahaan target lewat tender offer. 

Manajemen perusahaan target tidak diperdulikan. 

c. Manajemen perusahaan yang dijadikan target akuisisi saham sering bersikap resisten 

terhadap akuisisi saham yang menyebabkan biaya akuisisi menjadi lebih mahal 

dibandingkan dengan merjer. 

d. Seringkah pemegang saham minoritas tidak akan dilibatkan dalam proses akuisisi 

saham sehingga saham perusahaan target tidak dapat dibeli seluruhnya (100%). 

e. Pembelian saham 100% oleh satu perusahaan mensyaratkan adanya merjer. 

Akuisisi Aset 

Perusahaan dapat memperoleh perusahaan lainnya dengan cara membeli seluruh aset 

perusahaan tersebut. 

a) Akuisisi aset memerlukan voting di antara pemegang saham perusahaan target. 

b) Akuisisi aset mengharuskan adanya pemindahan hak kepemilikan aset yang bisa 

sangat mahal. 

 

3.2. Sinergi 

Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif 

serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan 

karya yang bermanfaat dan berkualitas. 

Tujuan Sinergi adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok 

untuk saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap 

dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan. 

Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai Hasil Lebih 

Besar daripada Jumlah bagian per bagian.  Konsep ber-Sinergi diantaranya adalah berikut 

ini: 

• Ber-Orientasi pada Hasil dan Positif 

• Perspektif beragam mengganti atau melengkapi Paradigma 

• Saling Bekerjasama dan ber-Tujuan Sama serta adanya Kesepakatan 

• Sangat Efektif diusahakan dan merupakan suatu Proses 

Melalui Sinergi, kerjasama dari Paradigma (Pola Pikir) yang berbeda akan mewujudkan 

hasil Lebih Besar dan Efektif sehubungan Proses yang dijalani menunjukkan Tujuan yang 
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Sama dan Kesepakatan demi Hasil Positif. Ber-Sinergi berarti Saling Menghargai 

Perbedaan Ide, Pendapat dan bersedia saling berbagi.  Ber-Sinergi tidak mementingkan 

diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau 

merasa dirugikan.  Ber-Sinergi bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah. Sinergi 

adalah Hasil lebih Besar yang didapatkan dalam sebuah Kerjasama 

Sinergi adalah proses yang harus dilalui masing-masing pihak, yang mana perlu waktu dan 

konsistensi.  Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun Rasa Saling Percaya 

sehingga Sinergi terbangun sebagai Kerjasama Kreatif diantaranya: 

• Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan orang lain 

• Jangan menilai buruk terhadap pihak lain 

• Jangan memberikan Janji yang Anda tak yakin memenuhinya 

• Jangan mengecewakan harapan orang lain 

Mewujudkan Sinergi adalah Keberhasilan Bersama yang terbina dari 

Kebiasaan.  Mewujudkan Sinergi bukan berarti ber-Kompromi di tengah, melainkan mencari 

alternatif ketiga dan mencapai puncak.  Sinergi adalah perbedaan bukan 

persamaan.  Sinergi akan membangun Kerjasama-kerjasama Kreatif dengan cara 

menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan. 

Contoh Sinergi sebagai Bentuk Kerjasama Kreatif 

Banyak perumpamaan Sinergi dalam suatu organisasi bisnis khususnya, seperti berikut: 

Tim Marketing dan Tim Promotion bergabung dalam suatu event New Product Launch di 

sebuah Mall, yang mana dengan bergabungnya mereka, anggota Tim Marketing dapat 

menjual product baru melalui brosur dan leaflet yang disiapkan Tim Promotion.  Hasilnya 

tentu lebih maksimal dibandingkan berjalan sendiri-sendiri pada event yang berbeda. 

Contoh lainnya yang dapat dilihat dalam kehidupan sekitar kita adalah Konsep Pujasera – 

Pusat Jajanan Serba Ada, dimana terdapat banyak outlet makanan dan minuman 

berkumpul bersama, sehingga pelanggan akan mempunyai alternatif pilihan makanan dan 

minuman yang variatif.  Hal ini otomatis meningkatkan omset masing-masing outlet 

dibandingkan jika mereka berdiri terpisah pada tempat yang berbeda pula. 

Sinergi dapat menekan cost atau biaya operasional tanpa mengurangi pendapatan 

operasional.  Bahasa umum didunia bisnis adalah Sharing Budget.  Sinergi adalah Proses, 

dan perlu waktu dalam membangunnya.  Sekali terbangun maka Sinergi akan menjadikan  

 

3.3. Bentuk-bentuk Kerjasama Kreatif dan Inovatif 

Hebatnya Sinergi akan membentuk Kerjasama Kreatif dalam Organisasi Bisnis 

Anda perlu dijadikan sebuah Visi Misi sehingga mendarah daging kepada setiap individu 

yang terlibat. 

http://ikhtisar.com/kerjasama-tim-lebih-berharga-daripada-perselisihan/
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Salah  satu  motivasi  atau  alasan  utama  perusahaan  melakukan merger  dan  

akuisisi  adalah  menciptakan  sinergi.  Sinergi  merupakan nilai  keseluruhan  perusahaan  

setelah  merger  dan  akuisisi  yang  lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing 

perusahaan sebelum merger  dan  akuisisi.  Sinergi  dihasilkan  melalui  kombinasi  

aktivitas secara  simultan  dari  kekuatan  atau  lebih  elemen-elemen  perusahaan yang 

bergabung. Pengaruh  sinergi  dapat  timbul  dari  empat  sumber,  yaitu:  (1) Penghematan  

operasi,  yang  dihasilkan  dari  skala ekonomis  dalam manajemen,  pemasaran,  produksi  

atau  distribusi;  (2)  Penghematan keuangan,  yang  meliputi  biaya  transaksi  yang  lebih  

rendah  dan evaluasi  yang  lebih  baik  oleh  para  analisis  sekuritas;  (3)  Perbedaan 

efisiensi, yang berarti bahwa manajemen salah satu perusahaan, lebih efisien dan aktiva 

perusahaan yang lemah akan lebih produktif setelah merger  dan  (4)  Peningkatan  

penguasaaan  pasar  akibat  berkurangnya persaingan (Brigham dan Houston, 2001) 

Sinergi muncul dalam penggabungan 2 perusahaan apabila nilai- dari gabungan kedua 

perusahaan tersebut lebih tinggi dari pada nilai perusahaan masing-masing apabila mereka 

beroperasi sendiri. Formula dari sinergi adalah: 

 

Synergy = VAB - (VA + VB) 

 

VAB : adalah nilai dari perusahaan A dan B setelah bergabung menjadi perusahaan 

VA : adalah nilai perusahaan A jika beroperasi secara independen. 

VB : adalah nilai perusahaan B jika beroperasi secara independen. 

 

Kenaikan arus kas akan meningkatkan nilai perusahaan. Perubahan arus kas adalah 

selisih antara arus kas pada tanggai penggabungan perusahaan dengan penjumlahan arus 

kas dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. 

 

3.4. Sumber Sinergi 

1. Peningkatan pendapatan 

Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri mungkin akan memperoleh 

pendapatan yang lebih besar karena adanya posisi pasar yang baik dan manfaat stratejik 

lainnya. 

2. Pengurangan biaya 

a. Penggantian manajer-manajer yang tidak pernah mencapai target dengan manajer 

baru yang dianggap mampu mencapai target yang dibebankan perusahaan. 

b. Perolehan skala ekonomis dan lingkung ekonomis (Economy ofscale or scope). Skala 

ekonomis terjadi ketika jumlah produknya meningkat dengan biaya tetap yang sama. 
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Biaya tetap menyebar ke lebih banyak produk sehingga biaya tetap per unitnya turun. 

Turunnya biaya tetap per unit akan menurunkan total biaya per unit. 

c. Efisiensi dari integrasi vertikal. 

Integrasi vertikal membuat perusahaan mengakuisisi pemasok dan pengecer 

sehingga menghasilkan koordinasi antara sektor hulu dan hilir yang dapat 

meningkatkan efisiensi. 

d. Transfer teknologi 

Transfer teknologi dari satu perusahaan ke perusahaan lain dapat membuat sistem 

operasi perusahaan lebih efisien. 

3. Keuntungan dari sisi pajak 

a. Net operating losses 

Misalnya PT A memiliki laba bersih yang besar sehingga harus membayar pajak yang 

lebih besar. Di pihak lain, PT B memperoleh rugi bersih yang besar. Jika PT A 

mengakuisi PT B maka laba bersih PT A akan berkurang karena kerugian yang 

diperoleh PT B sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan gabungan AB akan 

menjadi lebih kecil. 

b. Adanya kapasitas utang yang belum terpakai 

Penambahan utang dapat menyebabkan turunnya pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan karena beban bunga mengurangi pajak. 

c. Kenaikan kapasitas berutang 

Penggabungan perusahaan dapat mengakibatkan turunnya rasio utang terhadap aset 

yang membuat perusahaan dapat meminjam uang lebih banyak untuk mendanai 

proyek-proyek potensial yang dimiliki. Penggunaan uta'ng akan menurunkan biaya 

modal dan pajak perusahaan. 

 

4. Berkurangnya persyaratan modal 

Ketika dua perusahaan bergabung maka akan dapat ditemukan terjadinya duplikasi 

dalam hal fasilitas misalnya memiliki dua kantor pusat. Merjer memungkinkan perusahaan 

yang bergabung hanya menggunakan satu kantor pusat saja dan kantor pusat yang tidak 

digunakan dapat dijual atau disewakan. 

 

3.5. Efek Samping Akuisisi Terhadap Keuangan 

Strategi merger dan akuisisi yang terjadi di industri dapat memberikan dampak langsung 

pada perusahaan yang melakukan proses merger. Secara mikroekonomi, penerapan strategi ini 

ternyata disamping dapat memberikan pengaruh yang positif dapat juga memberikan rekaman 

hitam dalam bentuk kekecewaan, konflik dan bahkan kegagalan dari proses itu sendiri. Pada 
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tingkat makro ekonomi, sementara ini strategi merger dan akuisisi belum memberikan dampak 

positif yang besar. 

Dampak Positif 

a) Dimungkinkannya pertukaran cadangan cash flow secara internal antar perusahaan 

yang melakukan merger, sehingga bank hasil merger dapat memanage risiko likuiditas 

dengan lebih fleksibel. 

b) Diperolehnya peningkatan modal perusahaan (biasanya CAR akan meningkat tetapi 

tidak terlalu cukup tinggi) dan adanya keunggulan dalam memanage biaya akibat 

bertambahnya skala usaha. 

c) Dicapainya keunggulan market power dalam persaingan, yang kemudian dapat 

memperbesar margin bunga pinjaman. 

Dampak Negatif 

a) Karena proses merger biasanya dilakukan atas dorongan untuk cepat terselesaikannya 

kemelut keuangan di salah satu bank peserta, maka harga penjualan sahamnya 

cenderung akan dinilai dibawah harga pasar yang wajar. 

b)  Proses merger biasanya diikuti dengan peningkatan ketidakpastian pada pihak direksi, 

manajer dan karyawan. 

c) Proses merger perbankan nasional di Indonesia biasanya diikuti dengan pengurangan 

jumlah pegawai dan staf kurang profesional di perusahaan perbankan hasil merger. 

d)  Terjadinya benturan kepentingan, kondisi saling curiga dan bahkan konflik diantara 

para anggota komisaris dan direksi. Hal ini terjadi jika bank hasil merger tersebut 

dikuasai oleh lebih satu pemegang saham pengendali. 

e)  Kegiatan merger dalam dua tahun pertama cenderung diikuti dengan strategi efisiensi 

sehingga hal ini akan mengurangi semangat dan kreativitas dari sebagian pihak direksi 

dan staf profesional. 

f)  Benturan budaya perusahaan tidak dapat dielakkan sehingga perusahaan hasil merger 

akan mengalami penurunan dalam jangka pendek. 

 

3.6. Dampak Positif dan Negatif Sesudah Meger dan Akuisisi 

Begitu dua atau lebih perusahaan melakukan merger maka akan terjadi perubahan tingkah 

laku dari perusahaan gabungan tersebut. 

Dampak Positif 

a) Dimungkinkannya pertukaran cadangan cash flow secara internal antar perusahaan 

yang melakukan merger, sehingga perusahaan hasil merger dapat mengola risiko 

likuiditas dengan lebih fleksibel. 

b) Diperolehnya peningkatan modal perusahaan (biasanya CAR akan meningkat tetapi 

tidak terlalu cukup tinggi) dan adanya keunggulan dalam mengelola biaya akibat 
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bertambahnya skala usaha. Efisiensi perusaahaan dapat dilakukan lebih lanjut, 

khususnya dalam efisiensi biaya provisi kredit. 

c)  Dicapainya keunggulan market power dalam persaingan, yang kemudian dapat 

memperbesar margin bunga pinjaman. 

Dampak Negatif 

a) Rasio keuangan tersebut mengalami penurunan setelah perusahaan melakukan merger 

dan akuisisi. Berdasarkan analisis kinerja keuangan perusahaan dari sisi rasio 

keuangan, merger dan akuisisi tidak menimbulkan sinergi bagi perusahaan. Atau 

dengan kata lain, motif ekonomi belum tercapai bagi perusahaan yang melakukan 

merger dan akuisisi untuk satu dan dua taun kedepan. 

b)  Hasil pengujian terhadap rasio keuangan diperkuat dengan hasil pengujian terhadap 

abnormal return perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Hasil pengujian 

menunjukkan abnormal return perusahaan pada periode jendela sebelum pengumuman 

merger dan akuisisi (H-22 sampai dengan H-1) tidak berbeda dengan abnormal return 

pada periode jendela setelah merger dan akuisisi (H+1 sampai H+22). 

c)  Abnormal return setelah melakukan merger dan akuisisi justru negative yaitu -

0.001493, sedangkan sebelum melakukan merger dan akuisisi abnormal return positif 

sebesar 0.001251. Artinya, kinerja perusahaan dari sisi saham (abnormal return) justru 

mengalami penurunan setelah melakukan merger dan akuisisi. Investor menganggap 

merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan tidak menimbulkan sinergi bagi 

perusahaan, bahkan menjadi reverse synergy (pembalikan). 

d)  Proses merger perusahaan di Indonesia biasanya diikuti dengan pengurangan jumlah 

pegawai dan staf kurang professional di perusahaan hasil merger. 

e)  Terjadinya benturan kepentingan, kondisi saling curiga dan bahkan konflik diantara 

para anggota komisaris dan direksi. Hal ini terjadi jika perushaan hasil merger tersebut 

dikuasai oleh lebih dari satu pemegang saham pengendali. Sebagian anggota komisaris 

dan direksi yang ada cenderung untuk berlomba mewakili kepentingan masing-masing 

pemilik dari perusahaan hasil merger dengan menunjukkan prestasi kelompoknya 

masing-masing. 

 

3.7. NPV dari Suatu Merger 

Alasan utama suatu merger adalah untuk mengambil bakat manajerial, atau untuk 

melengkapi staf penjualan yang kuat dengan departemen produksi yang mengagumkan. Efek 

sinergis ini sangat sulit sekali untuk dihitung bila menggunakan data historis dari perusahaan 

yang terlibat. Kendati demikian, beberapa variabel kuantitatif digunakan secara sering, 

digunakan sebagai usaha untuk memperkirakan nilai perusahaan. Faktor-faktor ini meliputi : 
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1.   Nilai Buku 

Nilai buku dari suatu perusahaan secara keseluruhan adalah jumlah aktiva dari neraca 

dikurangi kewajiban yang ada atau dari modal pemilik. Nilai buku tidak menghitung nilai 

pasar dari suatu perusahaan secara keseluruhan karena ia berdasarkan data historis 

dari aktiva perusahaan. Adalah jarang suatu biaya dari perusahaan mempunyai 

hubungan denga nilai dari suatu organisasi atau kemampuannya untuk memproduksi 

pendapatan ( earning ). Nilai buku dapat digunakan sebagai titik permulaan untuk 

dibandingkan dengan analisa yang lain. 

2.  Nilai appraisal 

Nilai apprasial suatu perusahaan dapat diperoleh dari perusahaan appraisal 

independent. Nilai appraisal dari suatu perusahaan akan bermanfaat sewaktu digunakan 

dalam perhubungan dengan metode penilaian yang lain. Juga nilai appraisal akan 

berguna dalam situasi tertentu, seperti dalam perusahaan keuangan, perusahaan 

sumber daya alam, atau bagi suatu organisasi yang beroprasi dalam keadaan rugi. Nilai 

perusahaan berdasarkan apraiser independent juga akan mengizinkan pengurangan 

good-will dengan meningkatkan harga aktiva perusahaan yag telah dikenal. Goodwill 

sewaktu nilai pembelian suatu perusahaan melebihi nilai buku dan aktivanya. 

Umpamakan suatu perusahaan memiliki nilai buku besar $ 60.000 yang dibeli sebesar $ 

100.00 (perbedaan $ 40.000 adalah goodwill ). Alasan kedua untuk appraisal adalah 

untuk menyediakan pengujian kelogisan yang dicapai melalui metode yang berdasarkan 

atas metode going-concern. Ketiga, appraiser dapat membuka kelemahan dan kekuatan 

yang mungkin saja tidak dapat dikenali oleh perusahaan lain, seperti penilaian hak cipta, 

proses-proses rahasia, dan pengeluaran litbang yang lengkap secara parsial. 

3.   Nilai pasar saham 

Pedekatan nilai adalah salah satu yang paling sering dipergunakan dalam menilai 

perusahaan besar. Bagaimanapun nilai dapat berubah secara cepat. Faktor analitis 

berkompetisi dengan pengaruh spekulatif murni dan berhubungan dengan sentimen 

masyarakat dan keputusan pribadi.pendekatan nilai pasar kemungkinan adalah salah 

satu yang paling sering digunakan untuk menentukan harga perusahaan, suatu premium 

yang bernilai 10 sampai 20 persen di atas harga pasar yang selalu dibutuhkan sebagai 

dorongan bagi pemilik sekarang untuk menjual barang mereka. Kendati demikian, 

eksekutif yang menempatkan seluruh keandalan mereka atas subjek ini adalah subjek 

terhadap suatu bahaya melekat dari suatu psikologi pasar. 

4.  Nilai “Chop-shop” 

Pendekatan ini mengkonseptualisasikan praktik penekanan untuk membeli aktiva 

dibawah harga penempatan mereka. Pendekatan “chop-shop” menekankan nilai 
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perusahaan dengan berbagai segmen bisnis mereka. Pendekatan “chop-shop” secara 

aktual ada tiga tahap: 

1.  Mengidentifikasikan berbagai segmen bisnis perusahaan dan mengkalkulasikan rasio 

kapitalisasi rata-rata untuk perusahaan dalam industri tersebut. 

2.   Mengkalkulasikan nilai pasar “teoritis”diatas setiap rasio kapitalisasi. 

3.   Rata-ratakan nilai pasar teoritis untuk menentukan niali “chop-shop” perusahaan. 

 

3.8. Pengambialihan Perusahaan (Friendly Versus Hostile Takeovers) 

Takeover (pengambilalihan) adalah pengalihan pengendalian aset atau saham sebuah 

perusahaan oleh satu kelompok pemegang saham terhadap kelompok pemegang saham lain. 

Perusahaan yang berinisiatif untuk mengambilalih disebut bidder dan perusahaan yang akan 

dijadikan obyek pengambilalihan dinamakan target. 

Merger atau akuisisi adalah salah satu bentuk takeover. Pengambilalihan terhadap aset 

atau saham dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, hutang, pengalihan surat-surat berharga 

atau kombinasi ketiganya. Bidder bisa dari pihak manajemen sendiri, investor lain atau institusi 

lain, karyawan, atau pemegang saham. Pengambilalihan perusahaan publik oleh sekelompok 

kecil investor dan selanjutnya mereka menarik saham-saham yang beredar di pasar untuk tidak 

lagi diperjualbelikan (delist) dinamakan going private. Kebalikannya adalah going public. Going 

private yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bersangkutan, dinamakan management 

buyout. 

Pengambilalihan dengan dana yang sebagian besar dari hutang pihak ketiga, maka 

dinamakan leverage buyout. Pengambilalihan terjadi dalam dua bentuk yaitu friendly takeover \ 

(pengambilalihan secara ramah atau bersahabat) dan unfriendly takeover (tidak ramah atau tidak 

bersahabat). 

Tender offer merupakan salah satu bentuk unfriendly takeover kanena bidder melakukan 

tawaran langsung melalui media massa kepada pemegang saham perusahaan target tanpa 

melewati persetujuan direksi/ manajemen target. Hal ini terjadi jika pihak manajemen atau 

pemegang saham minonitas target menolak atas rencana pengambilalihan oleh bidder. 

Pengambilalihan secara paksa oleh perusahaan besar dan kuat terhadap perusahaan kecil 

dan lemah disebut hostile takeover (pencaplokan secara paksa), bentuk lain dari unfriendly 

takeover. Istilah lain hostile takever adalah perampasan (seizure), penyerangan (raid) atau 

pematian (dissolve). Bidder maupun target harus memiliki independensi tinggi untuk menentukan 

harga (bargaining power). Target menentukan harga jual biasanya mendasarkan harga pasar 

saham bagi perusahaan publik, sedangkan bidder menentukan harga beli secara wajar sesuai 

dengan taksiran kondisi dan prospek perusahaan target. Posisi target yang kurang kuat biasanya 

disebabkan oleh kesulitan likuiditas, kerugian usaha, terlalu besarnya hutang, ketidaksolidan 

manajemen atau kesulitan dalam pemasaran produk. 
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3.9. Taktik Defensif 

Tidak semua perusahaan mau untuk diakuisisi ataupun melakukan merger, berikut uraian 

taktik defensive yang pernah diakukan untuk menolak upaya tidak merger dan akuisisi. 

1) Anggaran dasar korporasi 

Berbagai perusahaan biasanya mengamademen anggaran dasar perusahaan untuk 

membuat proses akuisisi menjadi sulit. Contohnya, biasanya 2/3 (67%) dari pemegang 

saham yang tercatat harus menyetujui merger tersebut atau mungkin dibuat menjadi 

80% untuk mempersulit proses tersebut. 

2) Perjanjian pembelian kembali dan pembatasan 

Perjanjian pembatasan adalah 

kontrak dimana perusahaan penawar setuju untuk membatasi kepemilikannya dalam 

perusahaan target.  

3) Poison pill dan rencana suara saham 

Strategi yang dijalankan dapat berupa : [1] membuat hutang perusahaan membengkak 

dan harus segera dibayar jika perusahaan tersebut mengalami take over oleh major 

share holder. [2] manajemen membuat kebijakan dapat membeli kembali saham 

perusahaan dengan porsi kepemilikan saham, umumnya mencapai share 50%. [3] 

mengeluarkan kebijakan untuk pembuatan saham preferen, yang dapat memberikan 

penggantian khusus pada pemegang saham lama jika pengambilalihan terjadi. 

4) Transaksi going private dan buyout leverage 

Going private ketika saham yang dimiliki public digantikan dengan kepemilikan ekuitas 

lengkap oleh kelompok pribadi, sebagai konsekuensinya saham perusahaan ditarik dari 

pasar (jika ini adalah saham yang diperdagangkan dibursa maka akan delisting). 

5) Alat lain dan jargonnya dalam pengambilalihan korporasi. 

 

3.10. Going Private dan Leverage Buyout 

Pembelian terutang (bahasa Inggris: leveraged buyout; LBO) adalah akuisisi (biasanya 

perusahaan, tetapi bisa pula aset tunggal seperti real estat) yang harga belinya dibantu oleh 

gabungan saham dan utang dan yang arus kas atau aset targetnya dipakai untuk menjamin dan 

melunasi utang. Karena utang biasanya memiliki biaya modal yang lebih rendah daripada 

saham, imbal balik saham meningkat seiring peningkatan utangnya. Utang tersebut otomatis 

menjadi dongkrak untuk menambah imbal balik yang menjadi asal usul istilah LBO (secara 

harafiah "pembelian terdongkrak"). 

LBO umum dijumpai dalam lingkungan merger dan akuisisi (M&A) zaman sekarang. Istilah 

LBO biasanya dipakai ketika sebuah sponsor finansial mengakusisi sebuah perusahaan. Akan 

tetapi, banyak transaksi korporat separuh didanai oleh utang bank, sehingga bisa juga 

digolongkan ke LBO. LBO memiliki berbagai macam bentuk seperti Management Buy-out (MBO), 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Merger_dan_akuisisi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sponsor_finansial&action=edit&redlink=1
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Management Buy-in (MBI), pembelian sekunder dan tersier. LBO bisa dilakukan pada situasi 

pertumbuhan, restrukturisasi, dan insolvensi sebagaimana yang terjadi di perusahaan-

perusahaan dengan kinerja yang stabil. Kebanyakan LBO dilakukan di perusahaan swasta, tetapi 

bisa juga dilakukan di perusahaan terbuka (melalui transaksi PtP, Publik ke Privat). 

Leverage bayout adalah tehnik penguasaan perusahaan dengan metode pinjaman atau 

utang yang digunakan pihak manajemen untuk membeli perusahaan lain, terkadang perusahaan 

target dapat dimiliki tanpa modal awal yang besar. 

Ketika sponsor finansial meningkatkan imbal balik mereka dengan memakai dongkrak yang 

sangat tinggi (yaitu rasio utang dan saham yang tinggi), mereka memiliki insentif untuk memakai 

sebanyak mungkin utang untuk mendanai suatu akuisisi. Hal ini dapat memunculkan masalah 

ketika perusahaan "terlalu terdongkrak", artinya mereka tidak menghasilkan arus kas yang cukup 

untuk melunasi utang mereka yang kemudian berujung pada insolvensi atau pertukaran utang-

ke-saham ketika para pemegang saham kehilangan kendali atas perusahaan dan penyedia 

utang berhak memegang saham tersebut. 

Go private merupakan perubahan status suatu perusahaan, dari perusahaan yang terbuka 

menjadi perusahaan yang tertutup. Pada saat sekarang ini di Indonesia, banyak badan hukum 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus terbuka, melakukan go private. Tentunya ada 

berbagai keuntungan yang diharapkan, yang telah mengakibatkan berbagai PT yang ada di 

Indonesia melakukan go private. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, 

dimana dalam penelitian ini dibahas mengenai keuntungan go private bagi PT. 

Saat sekarang ini, mengenai istilah ”pasar modal” menjadi pembicaraan yang hangat pada 

setiap negara. Demikian pula halnya dengan realitas di Indonesia. Pasar modal adalah kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan. 

Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara, serta menunjang 

perkembangan ekonomi suatu negara yang bersangkutan. Didalamnya berputar roda 

perekonomian suatu negara, sumber dana bagi beroperasinya perusahaan yang merupakan 

tulang punggung ekonomi suatu negara. 

Secara awam, masyarakat selalu mengkonotasikan pasar modal sebagai pasar saham, 

tetapi bila dilihat dari kenyataannya ternyata pasar modal sangatlah kompleks dengan berbagai 

produk dan sistem yang ada di dalamnya. 

Pada awalnya produk yang diperdagangkan terbatas hanya pada efek bersifat ekuitas 

diikuti kemudian oleh efek bersifat utang, seiring dengan majunya perkembangan zaman dan 

didorong oleh kebutuhan alternatif investasi bermunculan berbagai produk atau instrumen pasar 

modal dengan karateristik dan resiko yang berbeda-beda, seperti reksa dana, waran, rigth, opsi, 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rasio_utang_dan_saham&action=edit&redlink=1
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real estate investment trusts, exchangeble trust fund, dan kontrak-kontrak tertentu lainnya yang 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh setiap otoritas pasar modal. 

Pasar modal memberikan alternatif investasi dengan beragam variasi produk yang selalu 

berkembang seolah tak berhenti, dengan menawarkan tingkat return yang bervariasi seiring 

dengan resiko yang juga harus menjadi konsekuensinya. Setiap pihak dapat memanfaatkan 

berbagai macam sumber pembiayaan, khususnya yang bersumber dari internal perusahaan, 

seperti dari arus kas yang timbul sebagai hasil operasi perusahaan atau tambahan modal dari 

pemegang saham, tetapi kedua hal tersebut kerap kali tidak mampu mencukupi kebutuhan dana 

yang nilainya sangat signifikan. 

Alternatif yang memungkinkan adalah sumber dana dari luar perusahaan yang berupa 

utang dari pihak lain, sebagai contoh dari pasar uang atau bank. Alternatif sumber dana dengan 

persepsi awal murah didapat dari pasar modal, misalnya dengan menerbitkan saham atau efek 

lain yang bersifat ekuitas merupakan pilihan yang paling menarik bagi perusahaan. Banyak 

perusahaan yang memutuskan melakukan penawaran umum di pasar modal (go public) dengan 

menawarkan efek kepada masyarakat, dan selanjutnya menjadi perusahaan terbuka. 

Kemitraan pasar modal dengan emiten atau perusahaan publik dapat ditegaskan sebagai 

bentuk hubungan simbiosis mutualisme, dimana selama status terbuka atau publik tersebut 

masih memberikan keuntungan atau keunggulan bagi perusahaan, maka perusahaan akan 

mempertahankan status tersebut. 

Kondisi transaksi saham dari perusahaan yang memberikan value added bagi perusahaan 

mengakibatkan perusahaan tersebut tetap mempertahankan status listed-nya di bursa. Tetapi 

bila industri pasar modal tidak lagi memberikan manfaat, bahkan menjadi beban bagi 

perusahaan, maka secara naluri untuk bertahan hidup (survival), maka perusahaan akan memilih 

untuk keluar dari bursa atau pasar modal, atau dengan kata lain menjadi tertutup kembali (go 

private). 

Pada akhir tahun 2008 yang lalu, dunia perekonomian dan perbankan dikejutkan dengan 

adanya krisis finansial yang melanda Amerika Serikat (AS), yang pada akhirnya juga melanda 

seluruh dunia. Berbagai perusahaan yang selama ini dianggap berdiri kokoh dan tahan terhadap 

guncangan perekonomian, ternyata harus menyerah kalah dalam menghadapi krisis tersebut. 

Realitas goncangnya perekonomian AS benar-benar telah membawa pengaruh negatif 

yang tidak dapat disepelekan oleh negara-negara lain, termasuk juga negara-negara di Asia, dan 

Indonesia tentunya. Pada dasarnya realitas krisis yang terjadi pada perekonomian AS yang 

tercermin dengan hancurnya pasar modal AS, tidak membawa pengaruh hebat bagi Indonesia, 

walaupun sedikit banyak telah membawa pengaruh yang tidak baik terhadap dunia 

perekonomian dan pasar modal. 



Manajemen Keuangan Lanjutan 35 
 

Dampak realitas krisis yang terjadi pada perekonomian AS yang tercermin dengan 

hancurnya pasar modal AS tersebut di Indonesia adalah dengan terdapatnya realitas berbagai 

PT yang melakukan go private, dimana salah satunya adalah PT. Sari Husada. Tentunya ada 

berbagai keuntungan yang diharapkan, sehingga suatu PT melakukan go private. 

Tindakan go private merupakan aksi korporasi yang merupakan kebalikan dari tindakan go 

public. Pada tindakan go public suatu perusahaan menjual sahamnya kepada publik, sehingga 

menjadi perusahaan terbuka. Sebaliknya, pada tindakan go private perusahaan terbuka berubah 

statusnya menjadi perusahaan tertutup. Berdasarkan Black’s Law Dictionary, maka go private 

adalah “The process of changing a public corporation by terminating the corporation’s status with 

securities exchange commission as a publicly held corporation and by having its outstanding publicly held 

shares acquiered by a single shareholder or a small group”. 

Realitas go private juga menjadi mengkhawatirkan karena adanya perbedaan proses 

antara perusahaan yang melakukan go private dengan sukarela dan yang dipaksa atau (force 

delisting). Dalam beberapa hal perusahaan publik yang akan melakukan go private dapat 

mengalami kesulitan dalam penentuan harga saham yang harus dia beli kembali dari para 

investor publik. 

Dapat ditegaskan bahwa PT melakukan go private karena mengharapkan adanya berbagai 

keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya perubahan status tersebut. Adapun keuntungan 

go private bagi PT, sebagai berikut: 

a. PT tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga saham; 

b. PT dapat melakukan tindakan yang beresiko tinggi, dimana apabila tindakan tersebut 

dilakukan dalam status PT yang terbuka dapat dikenakan sanksi oleh BOPM; 

c. PT dapat kembali ke perhitungan akuntansi yang konservatif, sehingga pembayaran 

pajaknya lebih rendah, selain itu tidak perlu lagi menyiapkan berbagai surat yang 

diwajibkan oleh BOPM, dan kewajiban disclosure; 

d. PT menjadi tidak terlalu wajib untuk melakukan pembayaran dividen demi 

perkembangan permodalan jangka panjang, maupun investasi modal yang spekulatif; 

e. Terdapat penguasaan kendali atas PT bagi pihak yang khawatir akan kehilangan 

kekuasaannya apabila kepemilikan saham mayoritas berada pada publik. 

  

3.11. Divestasi 

Dalam finansial dan ekonomi, divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik 

dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh 

perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru. 

Perusahaan memiliki beberapa motif untuk divestasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Finansial
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Aset
https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
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Pertama, sebuah perusahaan akan melakukan divestasi (menjual) bisnis yang bukan 

merupakan bagian dari bidang operasional utamanya sehingga perusahaan tersebut dapat 

berfokus pada area bisnis terbaik yang dapat dilakukannya. Sebagai contoh, Eastman 

Kodak, Ford Motor Company, dan banyak perusahaan lainnya telah menjual beragam 

bisnis yang tidak berelasi dengan bisnis utamanya. 

Motif kedua untuk divestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Divestasi menghasilkan 

keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan karena divestasi merupakan usaha untuk 

menjual bisnis agar dapat memperoleh uang. Sebagai contoh, CSX Corporation melakukan 

divestasi untuk berfokus pada bisnis utamanya yaitu pembangunan rel kereta api serta 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat membayar hutangnya pada saat 

ini. 

Motif ketiga bagi divestasi adalah kadang-kadang dipercayai bahwa nilai perusahaan yang 

telah melakukan divestasi (menjual bisnis tertentu mereka) lebih tinggi daripada nilai 

perusahaan sebelum melakukan divestasi. Dengan kata lain, jumlah nilai aset likuidasi 

pribadi perusahaan melebihi nilai pasar bila dibandingkan dengan perusahaan pada saat 

sebelum melakukan divestasi. Hal ini memperkuat keinginan perusahaan untuk menjual 

apa yang seharusnya bernilai berharga daripada terlikuidasi pada saat sebelum divestasi. 

Motif keempat untuk divestasi adalah unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi. 

Semakin jauhnya unit bisnis yang dijalankan dari core competence perusahaan, maka 

kemungkinan gagal dalam operasionalnya semakin besar. 

 

 

Metode divestasi 

Beberapa perusahaan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses divestasi 

beberapa divisi. Mereka mempublikasikan informasi tentang divisi mana saja yang ingin 

mereka jual pada situs resmi mereka sehingga dapat dilihat oleh perusahaan lain yang 

sekiranya tertarik untuk membeli divisi tersebut. Sebagai contoh, Alcoa telah mendirikan 

sebuah online showroom yang menampilkan divisi yang mereka jual. Dengan melakukan 

komunikasi secara online, Alcoa telah mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk membiayai 

divisi yang bergerak pada hotel, usaha transportasi, dan urusan pertemuan. 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Likuidasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Divisi
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BAB 4 

FINANCIAL  DISTRESS 

 

4.1. Pengertian  Financial Distress  

Menurut Ross et al (2010:917) kesulitan keuangan adalah situasi di mana arus kas 

operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban saat ini (seperti kredit perdagangan 

atau beban bunga), dan perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif. Financial 

distress dapat menyebabkan perusahaan untuk default pada kontrak, dan mungkin melibatkan 

restrukturisasi keuangan antara perusahaan, kreditur, dan investor ekuitas. Biasanya 

perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan yang tidak akan diambil jika itu arus kas yang 

cukup. Berikut ini adalah contoh kesulitan keuangan yang mungkin dialami oleh perusahaan:  

1. Pengurangan dividen 

2. Penutupan aset 

3. Kerugian 

4. Pemutusan hubungan kerja 

5. Mundurnya CEO 

6. Penurunan harga saham 

Definisi financial distress dapat diperluas dalam kaitannya dengan kebangkrutan. Kebangkrutan 

yang didefinisikan dalam Black’s Law Dictionary sebagai berikut : 

“Ketidakmampuan seseorang untuk membayar utang ; Suatu kondisi dari asset dan 

kewajiban seseorang terdahulu yang tersedia tidak cukup untuk ditagihkan.” 

Definisi ini memiliki  dua  tema yang umurn,  saham dan aliran kas. Kedua cara pemikiran  

ini tentang  kebangkrutan  digambarkan  di Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 

A. Kebangkrutan berdasarkan 

 

Perusahaan yang mampu    Perusahaan yang bangkrut membayar 

       

 

 

 

 

 

B. Kebangkrutan berdasarkan 

 

 

  

                                                                                            Kewajiban Kontraktual 

  

                                                                                    

 Kekurangan Arus Kas 

 Kebangkrutan 

                                                                                                 Arus Kas Perusahaan 

Catatan : 

Kebangkrutan berdasarkan saham terjadi apabila nilai asset dari sebuah perusahaan kurang dari 

nilai utang. Ini meliputi ekuitas yang negatif. Kebangkrutan berdasarkan arus kas terjadi apabila 

arus kas perusahaan tidak cukup untuk menutup pembayaran yang dibutuhkan berdasarkan 

kontrak. 

 

 

A 

S 

S 

E 

T 

DEBT 

EQUITY 

A 

S 

S 

E 

T 

DEBT 

EQUITY 

A 

S 

S 

E 

T 

DEBT 

EQUITY 



Manajemen Keuangan Lanjutan 39 
 

4.2. Hal yang Terjadi Ketika Perusahaan Mengalami Financial Distress 

Hal-hal yang dapat terjadi ketika perusahaan mengalami financial distress/kesulitan 

keuangan, perusahaan tersebut akan mengalami penurunan secara keseluruhan, baik dari segi 

internal perusahaan yang dalam hal ini dikatakan nilai perusahaan itu sendiri maupun dari segi 

eksternal perusahaan yang dalam hal ini adalah pandangan dari pihak investor terhadap 

perusahaan ketika menginvestasikan sahamnya dalam perusahaan tersebut. Namun, tidak 

menuntut kemungkinan perusahaan tersebut harus ditutup, tergantung dari pihak perusahaan. 

Apakah perusahaan akan tetap mempertahankan perusahaannya apabila dikatakan masih 

prediksi/tidak bangkrut dengan menaikkan nilai perusahaan ataukah perusahaan akan 

melakukan perbaikan dini apabila dikatakan cenderung bangkrut (Ross, et al, 2010:919). 

Beberapa hal yang mungkin dilakukan oleh perusahaan yang mengalami financial distress 

antara lain (Ross, et al, 2010:919): 

1. Menjual aset-aset utamanya 

2. Merger dengan perusahaan lain 

3. Mengurangi belanja modal untuk penelitian dan pengembangan 

4. Menerbitkan saham atau obligasi baru 

5. Negosiasi dengan bank atau kreditor lainnya 

6. Mengkonversi utang menjadi ekuitas 

7. Mengajukan permohonan kepailitan 

 

Strategi ketika terjadi financial distress: 

1. Langkah nomor 1, 2, dan 3 merupakan langkah-langkah yang terkait dengan aset 

perusahaan atau disebut dengan asset restructuring. 

2. Langkah nomor 4, 5, 6, dan 7 merupakan langkah terkait sisi kanan laporan posisi 

keuangan perusahaan (sisi pendanaan) dan merupakan contoh financial restructuring.  

Perusahaan yang mengalami financial distress dapat sekaligus melakukan asset 

restructuring dan financial restructuring. 

3. Manfaat melaksanakan asset restructuring 

a. Perusahaan menjual aset-aset yang tidak terkait dengan bisnis utama perusahaan, 

misalnya anak perusahaan atau divisi yang tidak berkontribusi kepada keuntungan 

perusahaan. 

b. Hasilnya dari asset restructuring adalah perusahaan memiliki struktur organisasi baru 

yang lebih ramping dan dapat fokus pada strategi baru yang sesuai dengan core 

business perusahaan. 
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Gambar 4.2 

Apa Yang Terjadi Dalam Financial Distress 
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Beberapa perusahaan  mungkin  benar-benar  memperoleh  manfaat dari financial  

distress dengan merestrukturisasi aset mereka.  Untuk  beberapa perusahaan yang mengalarni 

financial  distress mungkin  menyebabkan  pembentukan   organisasi baru dan strategi operasi 

yang baru. Restrukturisasi   finansial mungkin  terjadi  dalam suatu private   workout   atau 

suatu reorganisasi kebangkrutan.  Gambar  2.2 menujukkan  bagaimana perusahaan  publik 

yang besar bergerak melalui financial distress. Kira-kira setengah  dari restrukturisasi  finansial 

telah dilakukan melalui private   workout.  Sebagian besar dari perusahaan  publik (83 persen) 

mampu  untuk mereorganisasi  dan melanjutkan  kegiatan bisnis mereka. Perusahaan dengan 

utang yang lebih besar akan mengalami financial   distress daripada  perusahaan  yang tidak. 

Oleh karena itu, perusahaan  yang mengalami financial distress  akan memiliki waktu yang 

cukup untuk  melakukan  private   workout  dan reorganisasi. Perusahaan  dengan utang yang 

rendah akan mengalami financial distress lebih belakangan dan pada banyak kasus dipaksa 

untuk dilikuidasi (Ross, et al, 2010:920). 

 

4.3. Likuidasi, Kebangkrutan dan Reorganisasi 

Likuidasi berarti mengehntikan kegiatan operasi perusahaan (going concern. Kegiatan 

yang dilakukan dalam likuidasi adalah perusahaan menjual asset-aset yang dimiliki. Hasil dari 

penjualan tersebut kemudian dibagikan kepada kreditur dan sisanya (jika ada) kepada 

pemegang saham perusahaan (Ross, et al, 2010:921).  
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Kebangkrutan adalah sebuah upaya hukum yang permohonannya dapat diajukan sendiri 

(voluntary) oleh perusahaan atau dapat diajukan oleh kreditor (involuntary) (Ross, et al, 

2010:921).  

Reorganisasi adalah pilihan untuk mempertahankan kelangsungan usaha (going concern) 

perusahaan, diantaranya dengan menerbitkan efek baru untuk menggantikan efek lama. 

Likuidasi dan reorganisasi dapat dilakukan melalui mekanisme kebangkrutan (Ross, et al, 

2010:921). 

 

4.3.1. Likuidasi  

Likuidasi yaitu proses penjualan aktiva non-kas dari persekutuan karena perusahaan 

persekutuan sudah tidak memungkinkan untuk melunasi kewajiban jangka pendek maupun 

jangka panjangnya dan operasional perusahaan juga sudah tidak menguntungkan. Pengertian 

likuidasi sendiri bisa dilihat dari pendekatan aliran kas dan pendekatan stock. Dengan 

pendekatan stock, perusahaan bisa dinyatakan likuidasi jika total kewajiban lebih besar dari total 

aktiva. Jika perusahaan mempunyai hutang Rp 1 milyar, sedangkan total asetnya hanya Rp 500 

juta, maka persuahaan tersebut sudah bisa dinyatakan likuidasi/bangkrut. Dengan pendekatan 

aliran kas, perusahaan akan bangkrut jika tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup. Dari 

sudut pandang stock, perusahaan bisa dinyatakan likuidasi/bangkrut meskipun mungkin masih 

menghasilkan aliran kas yang cukup, atau mempunyai prospek yang baik di masa mendatang. 

Likuidasi ditempuh apabila kreditur berpendapat bahwa prospek perusahaan tidak lagi 

menguntungkan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam likuidasi adalah likuidas mungkin 

akan memakan waktu yang lama dan aktiva mungkin akan terpaksa dijual dengan harga murah 

(distress price). Disamping itu, perusahaan harus melunasi kewajiban tertentu lebih dahulu, yaitu 

kewajiban terhadap para karyawan (gaji yang belum dibayar) dan pemerintah (pajak yang belum 

dibayar). Dengan demikian dapat terjadi bahwa akhirnya kreditur aka menerima jumlah yang 

relatif sangat kecil dari hasil penjualan aktiva perusahaan. 

▪ Likuidasi umumnya dilakukan dengan prioritas sebagai berikut (Ross, et al, 2010:921): 

1) Kewajiban terhadap para karyawan (hutang upah dan gaji) dipenuhi terlebih 

dahulu. 

2) Kewajiban terhadap pemerintah (hutang pajak) dipenuhi. 

3) Aktiva-aktiva yang diagunkan dijual dan dipakai untuk melunasi hutang yang dijamin 

dengan agunan tersebut. Apabila hasil penjualan aktiva tersebut mencukupi, maka 

sisanya dapat dipergunakan untuk melunasi kredit umum. Sebaliknya apabila tidak 

mencukupi, kekurangannya menjadi kredit umum. 
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▪ Tujuan likuidasi 

a)     Mengkonversi aktiva perusahaan menjadi uang tunai dengan kerugian minimum dari 

realisasi aktiva. 

b)     Untuk menyelesaikan kewajiban yang sah dari persekutuan. 

c)     Untuk membagikan uang tunai dan tunai dan aktiva lain yang tidak dapat dicairkan 

kepada masing-masing sekutu dengan cara yang adil. 

Tujuan fungsi akuntansi yang terkait dengan likuidasi adalah untuk menyajikan informasi 

yang memadai agar aktiva dapat dibagikan secara adil kepada kreditor dan sekutu 

dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terjadi 

pergeseran dari pengukuran rugi laba periodik menjadi penentuan realisasi keuntungan 

dan kerugian. 

▪ Proses likuidasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: 

a)    Melalui penyerahan (proses likuidasi yang tidak melalui pengadilan). 

Likuidasi penyerahan adalah prosedur informal untuk melikuidir hutang, bagi kreditur cara 

ini lebih menguntungkan dibanding kepailitan formal karena mereka menerima lebih 

banyak. Dilakukan transfer kepemilikan aktiva kepada pihak ketiga yang disebut assignee 

atau trustee. Assignee diinstruksikan untuk menjual aktiva itu baik di bawah tangan atau 

melalui lelang umum dan hasilnya dibagikan kepada kreditur secara pro-rata. 

b)   Melalui kepailitan formal (berdasarkan yuridiksi suatu pengadilan khusus). 

Ada dua alasan secara teoritis yang mendorong perusahaan menggunakan jalur 

formal, yaitu permasalahan Common Pool, dan Hold Out. 

o Common Pool. Misalkan suatu perusahaan mempunyai nilai hutang nominal 

sebesar total Rp 20 milyar, yang berasal dari 10 kreditor dengan besar masing-

masing adalah sama (Rp 2 milyar). Nilai pasar perusahaan tersebut jika bertahan 

adalah Rp 15 milyar. Jika dilikuidasi, asset perusahaan bisa dijual menghasilkan 

kas sebesar Rp 10 milyar. Misalkan kondisi perusahaan memburuk sehingga tidak 

bisa membayar salah satu hutangnya, maka kreditor tersebut bisa menuntut agar 

perusahaan dibangkrutkan. 

o Hold-Out. Misalkan pada contoh di atas perusahaan berhasil meyakinkan kreditor 

agar dilakukan restrukturisasi. Hutang yang lama (yang besarnya Rp 2 milyar 

untuk setiap kreditor), diganti dengan hutang baru yang nilainya lebih rendah, 

misal Rp 1,4 milyar untuk setiap kreditor. Jika kreditor menyetujui usulan tersebut, 

total hutang menjadi Rp 14 milyar. Karena nilai perusahaan jika jalan terus adalah 

Rp 15 milyar, maka pemegang saham memperoleh sisa sebesar Rp 1 milyar. 

Perusahaan dengan demikian tidak perlu dilikuidasi, tetapi masih bisa berjalan 
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terus. Kreditor secara keseluruhan juga diuntungkan (dibandingkan jika bangkrut), 

karena nilai Rp 14 milyar lebih besar dibandingkan dengan Rp 10 milyar (jika 

dibangkrutkan dan dilikuidasi). 

 

4.3.2. Kebangkurtan 

Menurut Lesmana (2003:174), kebangkrutan adalah ketidakpastian mengenai 

kemampuan atas suatu perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasinya jika kondisi 

keuangan yang dimiliki mengalami penurunan. 

Kebangkrutan (bankcruptcy) merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu lagi 

untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul begitu saja di perusahaan, ada 

indikasi awal dari perusahaan tersebut yang biasanya dapat dikenali lebih dini kalau laporan 

keuangan dianalisis secara lebih cermat dengan suatu cara tertentu. Rasio keuangan dapat 

digunakan sebagai indikasi adanya kebangkrutan di perusahaan (Toto, 2011:332). 

Menurut Undang-undang N0.4 tahun 1998 tentang kepailitan, menyatakan bahwa 

kebangkrutan sebagai suatu situasi yang dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan.  

 

4.3.2.1. Faktor Penyebab Kebangkrutan  

Secara umum faktor-faktor penyebab kebangkrutan dijelaskan sebagai berikut (Reny, 

2011:28): 

• Faktor Ekonomi  

Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi 

dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi uang dalam 

hubungannya dengan uang asing serta neraca pembayaran, surplus dalam hubungannya 

dengan perdagangan luar negeri.  

• Faktor Sosial  

Faktor sosial yang sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung pada perubahan 

gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun 

cara perusahaan berhubungan dengan karyawan.  

• Faktor Teknologi  

Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan 

membengkak terutama untuk pemeliharaan dan implementasi yang tidak terencana, 

sistemnya tidak terpadu dan para manajer pengguna kurang profesional.  
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• Faktor Pemerintah 

Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, 

pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru 

bagi perbankan atau tenaga kerja dan lain-lain.  

• Faktor Pelanggan  

Perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen, untuk menghindari kehilangan 

konsumen, juga untuk menciptakan peluang, menemukan konsumen baru dan menghindari 

menurunnya hasil penjualan dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing.  

• Faktor Pemasok  

Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerjasama dengan baik karena kekuatan pemasok 

untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung pada seberapa 

besar pemasok ini berhubungan dengan perdagangan bebas.  

• Faktor Pesaing  

Perusahaan juga jangan melupakan persaingan karena kalau produk pesaing lebih diterima 

di masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan konsumen dan hal tersebut akan 

berakibat menurunnya pendapatan perusahaan. 

 

4.3.2.2. Jenis-Jenis Kebangkrutan 

Terdapat tiga jenis kebangkrutan menurut Agus Sartono (2010:328), yaitu: 

a. Perusahaan yang menghadapai technically insolvent, jika perusahaan tidak dapat 

memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo tetapi aset perusahaan nilainya lebih tinggi 

dari pada utangnya. 

b. Perusahaan yang menghadapai legally insolvent, jika nilai aset peusahaan lebih rendah 

dari pada nilai utang perusahaan. 

c. Perusahaan yang menghadapi kebangkrutan yaitu jika tidak dapat membayar utangnya 

dan oleh pengadilan telah dinyatakan pailit. 

 

4.3.2.3. Manfaat Informasi Kebangkrutan 

Menurut Hanafi dan Halim (2009:273) informasi kebangkrutan bisa bermanfaat bagi 

beberapa pihak seperti berikut ini: 
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a. Pemberi Pinjaman 

Informasi kesulitan keuangan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang 

akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan mengontrol pinjaman 

yang ada. 

b. Investor 

Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan berkepentingan 

melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat 

berharga. 

c. Pihak Pemerintah 

Lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha. 

Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan 

lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal. 

d. Akuntan 

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha karena 

akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. 

e. Manajemen 

Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan dan 

biaya ini cukup besar. 

 

4.3.3. Private Workout  

Perusahaan yang mengalami financial distress memiliki dua pilihan untuk formal 

bankruptcy atau private workout. Kedua pilihan tersebut sama-sama menerbitkan efek baru 

untuk ditukarkan dengan efek lama. Biasanya, senior debt diganti dengan junior debt, junior debt 

digantikan dengan ekuitas. Sejumlah penelitian membandingkan private workouts dengan formal 

bankruptcies. Beberapa hasilnya antara lain (Ross, et al, 2010:927) : 

• Berdasarkan data historis, setengah dari financial restructurings dilakukan dengan skema 

private workouts, walaupun akhir-akhir ini formal bankruptcies mulai banyak digunakan. 

• Perusahaan yang mampu bangkit dari financial distress dengan menggunakan skema 

private workouts mengalami kenaikan harga saham yang jauh lebih tinggi daripada 

perusahaan yang bangkit dari financial distress dengan skema formal bankruptcies. 

• Biaya langsung (direct costs) skema private workouts jauh lebih murah daripada biaya 

formal bankruptcies. 

• Top management biasanya sama-sama mengalami penurunan gaji atau bahkan 

kehilangan jabatan baik dalam private workouts maupun formal bankruptcies. 
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Melihat hal-hal di atas, kemudian timbul pertanyaan, mengapa ada perusahaan yang 

memilih untuk menggunakan formal bankruptcies? 

 

4.4. Model Z-Score untuk Memprediksi Kebangkrutan 

Multiple Discriminant Analysis Altman atau yang biasa disebut Z-score Model Altman 

menggunakan rasio keuangan yang mencakup rasio likuiditas perusahaan seperti rasio lancar, 

rasio leverage perusahaan seperti rasio hutang terhadap modalnya, rasio profitabilitas seperti 

rasio laba bersih terhadap modal atau akumulasi laba ditahan. Dengan mendasarkan rasio 

kepada rasio keuangan tersebut, Z-score Model Altman berhasil dipergunakan untuk 

mengklasifikasikan perusahaan kedalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi 

untuk bangkrut atau kelompok perusahaan yang kemungkinan mengalami bangkrut rendah. Z-

score Model Altman memungkinkan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai dua tahun 

sebelum tiba saatnya. 

Tujuan menghitung nilai Z adalah memperingatkan adanya problem keuangan yang 

membutuhkan perhatian serius dan pengarahan bila nilai Z lebih rendah dari Z yang diharapkan, 

maka kita harus memeriksa apa yang menjadi penyebabnya. Model Z score dapat membantu 

menganalisis dan mencari-cari masalah yang potensial dari perusahaan yang akan melakukan 

merger membantu pengambilan keputusan pemberi kredit/membantu pengambilan keputusan 

memberi kredit/membantu investor untuk memilih saham-saham perusahaan yang mungkin 

beresiko. 

Langkah-langkah untuk mengevaluasi hasil perhitungan nilai Z dapat dilakukan dengan: 

a. Membandingkan nilai Z terakhir dengan nilai Z tahun sebelumnya jika terjadi penurunan maka 

dicari penyebab penurunan nilai tersebut. 

b. Mengadakan perbandingan nilai Z perusahaan yang dianalisa dengan perusahaan lain. 

Menurut Ross, et al (2010:929), Altman mengambil satu sampel yang terdiri dari 66 

perusahaan manufaktur setengah diantaranya mengalami bangkrut. Altman memperoleh 22 

rasio keuangan, dimana 5 diantaranya ditemukan paling berkontribusi pada model prediksi. 

Fungsi diskriminan yang ditemukan Altman pada tahun 1968 itu adalah sebagai berikut : 

Z1 = 1,2WCTA + 1,4RETA + 3,3EBITTA + 0,6MVTL + 0,99SATA 

Dimana: 

X1 = Modal kerja/total aktiva 

X2 = Laba yang ditahan/total aktiva 

X3 = Laba sebelum bunga dan pajak/total aktiva 



Manajemen Keuangan Lanjutan 47 
 

X4 = Nilai pasar modal saham/Nilai buku total hutang 

X5 = Penjualan/total asset 

 

Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya perusahaan yang tidak Go 

public, dengan demikian tidak mempunyai nilai dasar. Altman kemudian mengembangkan model 

alternatif dengan menggantikan nilai pasar menjadi nilai buku. Dengan demikian model tersebut 

dapat dipakai untuk perusahaan yang Go public. 

Dari rumus di atas dapat diketahui bahwa analisis diskriminan memuat 5 unsur yaitu X1 

sampai X5, dimana: 

X1 = Menyimpulkan bahwa suatu perusahaan yang berpotensi gagal mulai 

berkurang   investasinya untuk aktiva lancar. jadi bila dalam beberapa tahun investasi 

terhadap 5 aktiva lancarnya mengalami penurunan terus menerus maka perlu diwaspadi 

mengenai X1 yang merupakan unsur kebangkrutan. 

 X2 =  Indikator profitabilitas kumulatif yang relatif terhadap penyusunan waktu, maka ini 

mengisyaratkannya bahwa semakin muda suatu perusahaan, semakin besar kemungkinannya 

untuk bangkrut, tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan yang besarpun mengalami 

kebangkrutan. 

X3 =  Mencerminkan keseluruhan kekuatan perusahaan dalam mendatangkan pendapatan, 

melemahnaya faktor ini merupakan indikator terbaik akan hadirnya kebangkrutan, karena 

berjalannya suatu perusahaan bergantung juga pada laba yang diperoleh perusahaan. 

X4 = Mengembangkan solvabilitas/kemampuan finansial jangka panjang dari 

ksuatu  perusahaan. 

X5  = Menunjukkan rasio perputaran modal yang menunjukkan besar kecilnya kemampuan 

manajemen untuk menjual aset-aset perusahaan atau bisa dikatakan seberapa jauh kemampuan 

aktiva menciptakan penjualan. 

Keterangan nilai Z – Score untuk perusahaan go public, diantaranya : 

1. Z adalh indeks kebangkrutan. 

2. Jika Z-score kurang dari 2,675, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki 

kemungkinan 95% untuk bangkrut dalam 1 tahun. 

3. Akan tetapi, hasil Altman Z-Score menujukkan bahwa skor 1,81 sampai 2,99 merupakan 

grey area. Dalam penerepannya, kebangkrutan diprediksi akan terjadi jika Z < 1.81 dan 

perusahaan diprediksi tidak bangkrut jika Z > 2,99. 
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Pada mulanya Altman Z-Score, hanya dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur yang 

sahamnya diperdagangkan di bursa. Altman kemudian merevisi modelnya agar dapat diterapkan 

untuk perusahaan non-publik dan bukan perusahaan manufaktur. Model tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Z1 = 6,65WCTA + 3,26RETA + 1,05EBITA + 6,72BVTL  

X1 = Modal kerja/total aktiva 

X2 = Laba yang ditahan/total aktiva 

X3 = Laba sebelum bunga dan pajak/total aktiva 

X4 = Nilai buku modal/ total hutang 

Dimana jika : 

1. Z < 1,23 adalah indikasi perusahaan diprediksi akan bangkrut 

2. 1,23 > Z < 2,90 adalah grey area 

3. Z > 2,90 adalah indikasi perusahaan tidak bangkrut. 

 

4.5.  Kasus Likuidasi, Kebangkrutan dan Reorganisasi Perusahaan di Indonesia 

4.5.1. Kasus Likuidasi 

Kementerian BUMN memutuskan akan melikuidasi PT Energi Manajemen Indonesia 

(EMI) karena kondisi keuangan yang semakin memburuk (www.republika.co.id). Menurut Dahlan 

Iskan, likuidasi merupakan jalan terakhir dalam menangani BUMN bermasalah. EMI perusahaan 

yang bergerak dalam bidang manajemen energi tersebut sesungguhnya pernah menjadi rebutan 

untuk diakuisisi antara PT PLN dan PT Perusahaan Gas Negara (PLN). Pengalihan 100 persen 

saham milik negara yang terdapat di EMI itu sejalan dengan penyelamatan dan pengembangan 

perseroan. Namun PLN yang lebih berpeluang mengakuisisi EMI karena bisnis kedua 

perusahaan yang hampir sama, diisukan tidak akan melanjutkan rencana tersebut. Menurut 

Dahlan, jika PLN dan PGN sama-sama tidak mau mengambilalih EMI, tidak ada jalan lain harus 

dilikuidasi. 

Berdasarkan catatan, EMI pada 2011 memiliki utang sebesar Rp 28 miliar, dengan 

ekuitas sekitar Rp 4 miliar atau tergerus 63,36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

yang sebesar Rp 11 miliar. Kesulitan keuangan mendera perusahaan, di mana ekuitas menurun 

akibat kerugian yang terus menerus, dan dikhawatirkan pada 2012 neraca perusahaan ini akan 

negatif. Perseroan juga mencatatkan rugi bersih pada 2011 sebesar Rp 7 triliun, padahal 
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penjualan berhasil dikantongi sebesar Rp 9 triliun. Sebagian besar pendapatan berasal dari 

proyek pemerintah dan BUMN.  

 

4.5.2. Kasus Kebangkrutan 

PT Nyonya Meneer dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. 

Beratnya beban utang yang ditanggung, membuat perusahaan tak lagi sehat. Selain terlilit utang 

yang mencapai angka puluhan miliaran rupiah, PT Nyonya Meneer sebelumnya juga pernah 

mengalami krisis operasional cukup panjang. Dari tahun 1984 hingga 2000, internal perusahaan 

terus digoyang oleh sengketa perebutan kekuasaan antarkeluarga. 

Dalam kasus utang, perusahaan yang lahir tahun 1919 ini dinyatakan pailit karena 

memiliki sejumlah sangkutan kepada 35 kreditur mencapai Rp 89 miliar. Selain dinyatakan pailit, 

aset yang dimiliki Nyonya Meneer juga harus dibekukan untuk kemudian dikelola kurator. 

Nantinya kurator juga akan melakukan proses investigasi, untuk mendata seberapa banyak 

utang-utang dari pihak kreditur yang harus dilunasi. Setelah semua diketahui, aset akan dijual 

dengan cara dilelang. Hasil lelang itulah akan diberikan kepada kreditur dan karyawan 

(www.merdeka.com). 

 Selain Nyonya Meneer, salah satu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah Batavia Air 

(www.tempo.com). Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bagus Irawan, menyatakan 

berdasarkan putusan Nomor 77 mengenai pailit,  PT Metro Batavia (Batavia Air) dinyatakan 

pailit. Batavia Air mengatakan tidak bisa membayar utang karena "force majeur". Batavia Air 

menyewa pesawat Airbus dari International Lease Finance Corporation (ILFC) untuk angkutan 

haji. Namun, Batavia Air kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender yang 

dilakukan pemerintah. 

Gugatan yang diajukan ILFC bernilai US$ 4,68 juta, yang jatuh tempo pada 13 Desember 

2012. Karena Batavia Air tidak melakukan pembayaran, maka ILFC mengajukan somasi atau 

peringatan. Namun akrena maskapai itu tetap tidak bisa membayar utangnya, maka ILFC 

mengajukan gugatan pailit kepada Batavia Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pesawat 

yang sudah disewa pun menganggur dan tidak dapat dioperasikan untuk menutup utang. 

Ia pun menjelaskan, dari bukti-bukti yang diajukan ILFC sebagai pemohon, ditemukan 

bukti adanya utang oleh Batavia Air. Sehingga sesuai aturan normatif, pengadilan menjatuhkan 

putusan pailit. Ada beberapa pertimbangan pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah 

adanya bukti utang, tidak adanya pembayaran utang, serta adanya kreditur lain. Dari semua 

unsur tersebut, maka ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan terpenuhi. 

Jika menggunakan dalil "force majeur" untuk tidak membayar utang  Batavia Air harus bisa 

http://profil.merdeka.com/indonesia/j/jamu-cap-potret-nyonya-meneer/berita/
https://m.tempo.co/read/news/2013/01/30/090458035/Pailit-Batavia-Air-Stop-Operasi-Mulai-Pk-0000
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menyebutkan adanya syarat-syarat kondisi itu dalam perjanjian. Namun Batavia Air tidak dapat 

membuktikannya. Batavia Air pun diberi kesempatan untuk kasasi selama 8 hari. "Kalau tidak 

mengajukan, maka pailit tetap," ujarnya. Kegiatan operasional Batavia Air kemudian akan 

dialihkan kepada kurator. Batavia Air sudah menghitung secara finansial jumlah modal dan utang 

yang dimiliki. Ia pun menuturkan, dengan dipailitkan, maka direksi Batavia Air tidak bisa 

berkecimpung lagi di dunia penerbangan. 

 

4.5.3. Kasus Reorganisasi 

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan melakukan kuasi reorganisasi untuk memperbaiki 

laporan keuangan. Sehubungan dengan pelaksanaan rencana tersebut, Rapat Umum 

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui pengurangan permodalan Garuda dengan 

cara menurunkan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp 500 menjadi Rp 459 per lembar. 

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar  menambahkan karena adanya kuasi ini 

perusahaan plat merah ini tidak membagikan dividen pada tahun ini. Dividen tersebut akan 

dibagikan pada tahun 2013 mendatang. 
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BAB 5 
MODAL KERJA 

 

5.1. Modal Kerja Bersih (Net Working Capital)  

Modal kerja bersih adalah harta lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan 

kekuatan intern untuk menggerakan kegiatan bisnis, yaitu untuk membiayai kegiatan operasi 

rutin dan untuk membayar semua utang yang jatuh tempo. Ia dapat dikatakan sebagai modal 

kerja kualitatif. 

Menurut Brigham didalam Finance Management edisi ke-13 “Net Working Capital is define 

as current assets minus all current liabilities” maksudnya adalah modal kerja bersih didefinisikan 

dengan aset dikurangi hutang. 

Untuk menghitung  net working capital, digunakan formula sebagai berikut : 

Net Working Capital = C/CE + MI + TAC + I – TAP 

C/CE = Cash and Cash Equivalent 

MI = Marketable Investments 

TAR = Trade account receivable 

I  = Inventory 

TAP = Trade accounts payable 

Jika jumlah modal kerja bersih secara substansial positif, hal ini mengindikasikan bahwa 

dana jangka pendek yang tersedia dari aset lancar lebih dari cukup untuk membayar kewajiban 

lancar karena akan jatuh tempo untuk pembayaran. Jika angka tersebut secara substansial 

negatif, maka bisnis mungkin tidak memiliki cukup dana yang tersedia untuk membayar 

kewajiban lancar, dan mungkin dalam bahaya kebangkrutan. Angka modal kerja bersih lebih 

informatif bila dilacak pada garis tren, karena ini mungkin menunjukkan peningkatan atau 

penurunan secara bertahap jumlah modal kerja dari waktu ke waktu. 

Modal kerja bersih juga bisa digunakan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan 

untuk berkembang dengan cepat. Jika memiliki cadangan kas yang substansial, mungkin ada 

cukup uang untuk meningkatkan bisnis dengan cepat. Sebaliknya, situasi modal kerja yang ketat 

membuat sangat tidak mungkin bisnis memiliki sarana keuangan untuk mempercepat laju 

pertumbuhannya. Indikator yang lebih spesifik mengenai kemampuan untuk tumbuh adalah 

ketika persyaratan pembayaran piutang lebih pendek daripada persyaratan hutang usaha, yang 

berarti bahwa perusahaan dapat mengumpulkan uang tunai dari pelanggannya sebelum perlu 
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membayar pemasoknya. 

Angka modal kerja bersih bisa sangat menyesatkan karena alasan berikut: 

d. Jalur kredit Suatu bisnis mungkin memiliki sejumlah besar kredit yang tersedia yang 

dapat dengan mudah membayar kekurangan dana jangka pendek yang ditunjukkan 

oleh pengukuran modal kerja bersih, sehingga tidak ada risiko kebangkrutan yang 

nyata. Sebaliknya, jalur kredit digunakan kapan pun kewajiban harus dibayar. 

Pandangan yang lebih bernuansa adalah memilah modal kerja bersih terhadap sisa 

saldo yang tersedia di garis kredit. Jika jalurnya sudah hampir habis, maka ada potensi 

lebih besar untuk masalah likuiditas. 

e. Anomali. Jika hanya diukur pada satu tanggal, pengukurannya mungkin termasuk 

anomali yang tidak mengindikasikan kecenderungan umum modal kerja bersih. 

Misalnya, hutang satu kali besar mungkin belum dibayar, sehingga muncul untuk 

menciptakan angka modal kerja bersih yang lebih kecil. 

f. Likuiditas. Aset lancar tidak harus sangat likuid, sehingga mungkin tidak tersedia untuk 

digunakan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Secara khusus, persediaan 

hanya dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan potongan harga yang curam, jika 

sama sekali. Selanjutnya, piutang usaha tidak dapat tertagih dalam jangka pendek, 

terutama jika persyaratan kredit terlalu panjang. Ini adalah masalah khusus ketika 

pelanggan besar memiliki kekuatan negosiasi yang cukup besar dalam bisnis ini, dan 

dengan demikian dapat dengan sengaja menunda pembayaran mereka. 

 

Jumlah modal kerja bersih dapat diubah dengan baik dengan melakukan salah satu 

kegiatan berikut: 

a. Membutuhkan pelanggan untuk membayar dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ini 

bisa jadi sulit saat pelanggan besar dan bertenaga. 

b. Menjadi lebih aktif dalam mengumpulkan outstanding piutang, meski ada risiko 

menjengkelkan pelanggan. 

c. Terlibat dalam pembelian inventaris just-in-time untuk mengurangi investasi persediaan, 

meskipun hal ini dapat meningkatkan biaya pengiriman. 

d. Mengembalikan persediaan yang tidak terpakai ke pemasok dengan imbalan biaya 

restocking. 

e. Memperpanjang jumlah hari sebelum hutang dibayarkan, meskipun hal ini mungkin akan 

mengganggu pemasok. 

f. Melacak tingkat modal kerja bersih merupakan perhatian utama staf perbendaharaan, 

yang bertanggung jawab untuk memprediksi tingkat tunai dan persyaratan hutang yang 

diperlukan untuk mengimbangi kekurangan uang muka yang diproyeksikan. 
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5.2. Sumber Modal Kerja 

Pada dasarnya, sumber modal kerja terdiri dari dua pokok, yaitu: 

1 Bagian tetap atau bagian yang permanen yaitu jumlah minimum yang harus tersedia 

agar perusahaan berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan, dan 

2 Jumlah modal kerja variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman dan 

kebutuhan- kebutuhan diluar aktivitas yang biasa. 

Sumber-sumber modal kerja pada umumnya berasal dari: 

Hasil operasi perusahaan, adalah jumlah pendapatan yang nampak dalam laporan 

perhitungan laba rugi  ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. 

Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek), dalam 

menganalisis sumber modal kerja yang berasal dari keuntungan penjualan surat-surat berharga 

harus dipisahkan dengan modal kerja yang berasal dari hasil usaha pokok perusahaan. Dari 

hasil penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur modal kerja 

yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi kas. 

Penjualan aktiva tidak lancar, perubahan aktiva tidak lancar menjadi kas atau piutang 

akan menyebabkan bertambahnya modal kerja. Apabila hasil dari penjualan aktiva tetap atau 

aktiva tidak lancar ini tidak digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan, akan 

menyebabkan keadaan aktiva lancar sedemikian besarnya sehingga melebihi jumlah modal kerja 

yang dibutuhkan (adanya modal kerja yang berlebih-lebihan). 

Penjualan saham atau obligasi, Perusahaan dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk 

hutang jangka panjang guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya penjualan obligasi ini 

mempunyai konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap, oleh karena itu 

dalam mengeluarkan hutang dalam  

bentuk obligasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Penjualan obligasi yang 

tidak sesuai dengan kebutuhan (terlalu besar) disamping menimbulkan beban bunga yang besar, 

juga akan mengakibatkan keadaan aktiva lancar yang besar sehingga melebihi jumlah modal 

kerja yang dibutuhkan. 

 

5.3. Siklus Operasi dan Siklus Kas 

5.3.1.  Siklus Operasi  

Siklus Operasi sendiri adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam proses 

menghasilkan kas, dalam hal ini yaitu mengkonversi persediaan, dan piutang menjadi kas. 

Dari pengertian diatas dapat kita ambil kesimpulan, suatu perusahaan untuk 

menghasilkan kasnya diperoleh melalui "penjualan persediaan" dan "penagihan piutang". Dalam 

analisa rasio keuangan menghitung siklus operasi itu sendiri terdiri caranya sangat mudah . 

yaitu hanya dengan menjumlahkan Usia Rata-rata Persediaan + Waktu Rata-rata penagihan 
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Piutang. Sehingga semakin pendek jumlah hari dalam siklus operasi perusahaan , makan 

semakin baik.  

Siklus Operasi = Usia Rata-rata Persediaan + Waktu Rata-rata penagihan Piutang 

Lalu bagaimanakah cara menghitung usia rata-rata persediaannya dan waktu rata-rata 

penagihan piutangnya? 

Siklus operasi atau operating cycles bisa dihitung dengan cara menjumlahkan ‘usia rata-

rata persediaan’ dengan ‘waktu rata-rata penagihan piutang’. Jika dituliskan dalam bentuk 

formula, maka: 

Siklus Operasi = Usia Rata-rata Persediaan + Waktu Rata-rata penagihan Piutang 

(Untuk formula ‘usia rata-rata persediaan’ dan ‘waktu rata-rata penagihan piutang’, silahkan baca 

bagian-1). 

Langsung ke contoh kasus: 

Pada tanggal 1 Januari 2011, JAK memiliki saldo awal barang persediaan (stok) senilai Rp 

400,000. Di sepanjang tahun 2011, JAK membeli tambahan barang persediaan senilai Rp 

1,900,000. Setelah dilakukan penghitungan fisik, pada tanggal 3 Desember saldo akhir barang 

persediaan JAK diketahui sebesar Rp 500,000 saja. 

Berapa siklus operasi JAK untuk tahun 2011 jika ‘waktu rata-rata penagihan piutang’ untuk tahun 

yang sama diketahui adalah 42 hari? 

Untuk menghitung siklus operasi, anda butuh angka ‘Usia Rata-rata Persediaan” dan “Waktu 

Rata-rata penagihan”. Untuk itu, anda memerlukan 5 langkah perhitungan: 

Langkah-1. Hitung Harga Pokok Penjualan JAK terlebih dahulu: 

Saldo Awal Persediaan  Rp 400,000 + Pembelian Rp 1,900,000 = Barang Tersedia Untuk Dijual 

Rp 2,300,000 

Barang tersedia untuk dijual Rp 2,300,000 - Saldo Akhir Persediaan  sebesar 500,000 = Harga 

Pokok Penjualan Rp 1,800,000 

Langkah-2. Hitung Rata-rata Persediaan: 

= (Saldo Awal Persediaan + Saldo Akhir Persediaan) / 2 

= (400,000 + 500,000) / 2 

=  Rp 450,000 

 

Langkah-3. Hitung Perputaran Persediaan: 

= Harga Pokok Penjualan / Rata-rata Persediaan 

= 1,800,000 / 450,000 

= 4 hari 

 

Langkah-4. Hitung Usia Rata-rata Persediaan: 

= 365 / Perputaran Persediaan = 365 / 4  = 91.3 hari 
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Oke. Usia Rata-rata Persediaan telah diketahui. Yang terakhir tinggal menjumlahkan angka ini 

dengan Waktu Rata-rata Penagihan Piutang. 

Sehingga : (langkah 5) 

 

Langkah-5. Hitung Siklus Operasi 

 

Siklus Operasi = Usia Rata-rata Persediaan + Waktu Rata-rata penagihan Piutang 

Siklus Operasi = 91.3 hari + 42 hari = 133.3 hari. 

 

Dengan demikian, maka waktu yang dibuthkan oleh JAK untuk mengkonversikan barang 

persedian dan piutang dagang menjadi kas adalah 133 hari (pembulatan ke bawah). 

 

Rasio keuangan terpenting berikutnya yang perlu diawasi dengan ketat di masa-masa krisis 

adalah Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle), kadang hanya disebut Siklus Kas (Cash 

Cycle) saja. Apa itu siklus kas? Saya akan tuliskan di seri berikutnya. 

 

5.3.2. Siklus Konversi Kas 

Konsep siklus konversi kas diperkenalkan oleh Lawrence J. Gitman pada tahun 1974. 

Siklus konversi kas merupakan pengukuran dinamis terhadap manajemen likuiditas berjalan atau 

on going liquidity management (Jose et al., 1996) Jose et al. (1996) mengemukakan bahwa 

siklus konversi kas mengukur waktu antara pengeluaran kas untuk sumber daya dan penerimaan 

kas dari penjualan produk. Menurut Shin dan Soenen (1998), siklus konversi kas adalah 

pengukuran jumlah hari antara dana yang didedikasikan terhadap persediaan (inventory) dan 

piutang dagang (receivables) dikurangi jumlah hari pembayaran yang ditangguhkan kepada 

pemasok (supplier).  

Siklus konversi kas, menyangkut bagaimana suatu perusahaan mengusahakan agar 

pengeluaran kas terpegunakan sesuai dengan waktunya agar pengeluaran kas terpakai sesuai 

dengan waktunya. Jika waktu yang digunakan lebih singkat maka semangkin efisien dan begitu 

pula sebaliknya.  

Menurut Lukas Setia Atmaja “siklus konversi kas adalah waktu rata – rata antara penjualan 

kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan dari penjualan produk.  

Menurut Brealey et al., siklus konversi kas adalah periode antara pembayaran dari 

material dan mengumpulkan hasil penjualan. Siklus konversi kas juga dapat dikaitkan sebagai 

dana kas yang dipakai untuk menghasilkan   
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produk atau membeli bahan mentah atau barang setengah jadi atau bahan jadi untuk selanjutnya 

diproses dan di jual kembali dengan harga yang jauh lebih menguntungkan dengan demikian 

keuntungan tersebut dapat digunakan untuk menambah kas pada perusahaan. 

Menurut Syarief dan Wilujeng (2009) mendefinisikan siklus konversi kas (SKK) sebagai waktu 

dalam satuan hari yang diperlukan untuk kas dari hasil operasi perusahaan yang berasal dari 

penagihan piutang ditambah penjualan persediaan dikurangi dengan pembayaran hutang.  

A. Investing Idle Cash 

Pengertian idle cash atau uang menganggur adalah sejumlah dana yang tidak atau belum 

dimanfaatkan oleh perusahaan. Ada beberapa cara untuk mengatasi idle cash atau dana 

menganggur, salah satunya yaitu dengan melakukan investasi pada asset. Aset 

finansial (financial assets) di pasar uang dan pasar modal. Investasi ini dapat diartikan sebagai 

komitmen penempatan dana pada satu atau lebih objek investasi dalam jenis surat berharga 

dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. 

 

B. Macam-macam investasi idle cash 

1. Akseptasi bank 

Merupakan wesel yang dikeluarkan bank dan bank berjanji untuk melakukan 

pembayaran wesel sesuai jangka pendek kepada pemegang akseptasi bank sesuai 

nilai nominalnya pada saat maturitas. 

2. Deposito berjangka 

Merupakan simpanan pada bank dengan jangka waktu pencairannya 1,3,6 dan 12 

bulan. Diterbitkan dalam mata uang rupian maupun mata uang asing dengan tingkat 

bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas nama dan bunga dapat diambil tiap 

bulan atau pada saat jatuh tempo. Kemudian pencairan deposito dapat dilakukan 

sesuai jatuh tempo. 

3. Sertifikat deposito 

Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu 

pencariannya 1,3,6, dan 12 bulan , dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing 

dengan tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas unjuk sehingga 

dapat diperjualbelikan (dipindah tangankan) setiap saat dan bunga dapat diambil, 

dimuka tiap bulan ada pada saat jatuh tempo. 

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh BI dengan tingkat suku bunga 

tertentu dan dapat diperjualbelikan.  

5. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 
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Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank-bank umum dengan tingkat 

suku bunga tertentu. Surat berharga pasar uang ini dapat diperjualbelikan apabila 

perusahaan memerlukan dana. 

6. Saham  

Merupakan surat tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya. 

Saham dapat diperjualbelikan (dipindahtangankan) kepada pihak lain keuntungan 

saham merupakan capital gaint dan devided . Capital gaint merupakan keuntungan 

yang diperoleh apabila harga yang dijual kembali lebih tinggi dari harga beli dan besar 

kecilnya deviden yang diperoleh tergantung dari keuntungan perusahaan . 

7. Obligasi 

Merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun 

swasta. Pembelian obligasi akan memperoleh pendapatan berupa bunga sesuai 

dengan kesepakatan dengan penerbit obligasi. Hanya saja besar bunga yang 

dibayarkan kepada pemegang obligasi relative tetap setiap bunganya.  

 

Selanjutnya jika melihat kedalam realita yang ada selalu manajer Perusahaan memiliki 

pertanyaan dibenak mereka “Do you have bundles of cash just sitting around?”. Karena ketika ia 

maka manajer akan memilki perluang yng tersedia untuk dengan serius menumbuhkan 

kekayaan bersih. Kas, yang jaul lebih banyak dari pada kredit, adalah aset yang harus dimiliki 

dalam perekonomian saat ini. Itu selalu diminati – tapi kecuali manajer tidak benar-benar 

melakukan sesuatu dengan itu, uang tunai tidak teakumulasi dengan sendirinya. 

Mengapa Berinvestasi? 

Kas adalah aset besar - tapi itu aset yang rentan. Anggap menginvestasikannya sebagai 

melindunginya; Bahkan jika Anda tidak mendapatkan hasil yang fantastis, Anda masih lebih baik 

daripada jika Anda membiarkannya terbaring. 

Mengapa demikian? Satu kata: Inflasi. 

menginvestasikan uang kosong Katakanlah Anda memiliki $ 100 dengan uang tunai yang 

dingin dan keras. Anda memutuskan ingin menyimpannya, jadi Anda meletakkannya di bawah 

kasur Anda (atau di rekening tabungan; tingkat pengembaliannya hampir sama). 

Apa yang terjadi dengan $ 100 itu? Nah, lima tahun dari sekarang, $ 100 itu akan 

menyusut. Tidak secara fisik, tapi akan menyusut walau karena inflasi memakan daya beli setiap 

dolar secara tunai yang Anda miliki. $ 100 hari ini tidak memiliki daya beli yang sama dengan $ 

100 10 tahun; Pada tahun 2002, daya beli relatif Anda adalah $ 125. 

Intinya, dolar Anda memiliki 25% lebih banyak bang untuk uangnya 10 tahun yang lalu. 

Kembali lagi ke tahun 1992 dan jumlahnya naik menjadi $ 160. Ingin tahu apa itu 30 tahun yang 

lalu? Coba $ 233. 
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Inti dari semua ini adalah untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kecuali jika Anda 

memasukkan uang Anda untuk bekerja, itu akan, jika dibiarkan sendiri, sedikit demi sedikit 

kehilangan daya beli. Satu-satunya cara untuk benar-benar melindunginya adalah dengan 

menempatkannya di suatu tempat di mana kekuatan bunga majemuk bekerja melawan inflasi 

dan uang Anda. 

Pilihan untuk Investasi 

Jadi, jika Anda ingin meletakkannya di suatu tempat, kemana Anda bisa pergi? Sebelum 

kita membahas pilihan tersebut, mari kita lihat beberapa konsep yang ingin kita bahas terlebih 

dahulu. 

Bila Anda menentukan jalan mana untuk investasi yang Anda inginkan, konsep utama yang 

Anda cari adalah tingkat pengembalian. Semua hal dianggap sama, Anda menginginkan tingkat 

pengembalian tertinggi. Kendaraan investasi yang berbeda memiliki tingkat bunga yang berbeda. 

 

Konsep yang berjalan seiring dengan tingkat pengembalian adalah risiko. Umumnya, risiko 

dan tingkat pengembalian berbanding terbalik. Ketika seseorang naik, yang lainnya turun. Aset 

berisiko tinggi adalah aset dengan penghargaan tinggi, dan aset berisiko rendah adalah aset 

dengan penghargaan rendah. Itu sebabnya rekening tabungan Anda mungkin memiliki tingkat 

pengembalian yang remeh; Ini adalah investasi yang aman yang menuntut tingkat bunga lebih 

rendah. 

Akhirnya, Anda harus memperhitungkan durasi atau waktu investasi aset Anda. Beberapa 

aset, seperti sertifikat deposito, dibatasi waktu karena Anda menempatkan uang Anda ke 

rekening dan tidak dapat menariknya sampai mencapai kematangan (setidaknya, bukan tanpa 

membayar denda). CD satu tahun, misalnya, secara efektif mengunci uang Anda selama 

setahun. Obligasi Treasury - aset yang ditawarkan oleh Pemerintah A.S. dengan masa jatuh 

tempo yang paling lama - tidak jatuh tempo selama 20-30 tahun. Semakin lama jatuh tempo, 

semakin tinggi tingkat pengembalian - dan semakin banyak risiko yang akan Anda hadapi. 

Cara lain untuk melihat ini adalah dengan melihat likuiditas aset Anda. Beginilah mudahnya 

aset dikonversi menjadi uang tunai. Stok sangat likuid; kapan saja, Anda bisa menjual saham 

dengan uang tunai (selama ada pembeli untuk itu). Setiap aset dengan garis waktu tidak likuid, 

dan beberapa, seperti CD, sangat tidak likuid. Real estat dan properti nyata dan nyata lainnya 

termasuk dalam daftar aset paling likuid. 

 

Berikut adalah pilihan investasi umum yang Anda miliki ketika harus memasukkan uang 

Anda yang menganggur untuk bekerja: 
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 Return Potential Risk Potential Liquidity Timeline 

Stock High High Very, Can sell at 

any time 

None 

Mutual Funds High Medium-High Very, Can sell at 

any time 

None 

Bonds Medium Medium Limited; Can’t 

“cash out” until 

maturity 

Usually six 

months to 30 

years 

CDs Low Low Very limited; 

Can’t “cash out” 

until maturity 

One month to 15 

years 

Money Market 

Accounts 

Medium Low Very; Almost like 

cash 

Depends on the 

specific asset 

purchased 

Real Estate High High More Liquid than 

real estate 

Depends on 

whether it is 

public or private 

 

Reksa dana adalah kumpulan saham (atau aset lainnya) yang mendiversifikasi 

portofolio Anda; Akibatnya, mereka kurang berisiko dibanding rata-rata saham. Reksa dana 

bisa mahal, tapi jika Anda menginginkan pendekatan diversifikasi untuk bermain di saham, 

reksa dana adalah solusinya. Saham adalah investasi yang sangat likuid yang membentuk 

sebagian besar portofolio investasi di luar sana. 

 

Mereka membawa risiko paling banyak (kecuali jika Anda membicarakan instrumen 

eksotis seperti obligasi sampah atau credit default swaps), namun mereka juga menawarkan 

pengembalian yang substansial dan memberi Anda banyak fleksibilitas dalam hal investasi di 

dalamnya. (Saya tidak akan masuk dalam opsi saham di sini, tapi mereka menawarkan 

kesempatan untuk mendapatkan eksposur terhadap saham tanpa membayar cukup banyak. 
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C. Penentuan target saldo kas 

Penentuan target saldo kas merupakan trade off antara opportunity cost yang timbul 

karenamemegang kas terlalu banyak (kehilangan pendapatan bunga) dan trading cost yang 

munculkarena memegang kas dalam jumlah yang sedikit.  

Jika perusahaan memegang kas dalam jumlah yang sedikit, maka biasanya perusahaan 

akanmenjual investasi jangka pendek agar saldo kas-nya dapat meningkat 

1.Trading cost akan menurun seiring dangan peningkatan saldo kas karena perusahaan 

tidakharus sering melakukan penjualan sekuritas jangka pendek. 

2. Opportunity cost akan meningkat seiring denegan peningkatan saldo kas karena 

perusahaantidak dapat menginvestasikan saldo kasnya ke sekuritas jangka pendek. 

Hubungan kas dan biaya memegang kas (Holding Cost) dijelaskan pada gambar dibawah ini: 

 

1. Model menentukan target saldo kas 

Terdapat beberapa model untuk menentukan target saldo kas, yakni: 

a. The Baumol – Allais – Tobin (BAT) model. 
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a. Jika perusahaan memiliki saldo kas (C) sebesar Rp. 1,200,000 dan selalu habis 

dipekan ke-2 maka kas rata-rata adalah C/2 (1,200,000/2) = Rp. 6,000,000 

b. Strategi penentuan kas yang optimal akan bergantung pada ketiga hal berikut: 

• F = Biaya tetap untuk menjual investasi jangka pendek 

• T = Total saldo kas yang diperlukan 

• R = Opportunity cost jika memegan kas (biasanya tingkat bunga) 

c. Opportunity cost adalah (C/2) x R 

d. Trading Cost adalah (T/C) x F 

e. Total Cost = Opportunity Cost + Trading Cost 

Total Cost 

=  

C 
x K + 

T 
x F 

2 C 

 

f. Berikut ini adalah gambar yang memeprlihatkan jumlah saldo kas yang optimal. 
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b. The Miller – Orr Model 

1) Perusahaan dapat menentukan berapapun saldo kasnya selama masih dibawah batas 

atas dan di atas batas bawah saldo kas. 

2) Berikut ini adalah gambar yang memperlihatkan batas atas, batas bawah, dan saldo 

kas. 

 

 

Keterangan : 

U = Batas atas kas 

C = Target Kas 

L = Batas bawah as 

c. Implikasi dari BAT model dan Miller-Orr Model adalah 

1) Semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin kecil target saldo kas 

2) Semakin besar order cost maka semakin tinggi target saldo kas 

d. Faktor lain yang mempengaruhi taget saldo kas adalah 

1) Pinjaman  

• Melakukan pinjaman sepertinya lebih mahal dibandingkan menjual surat berharga  

• Kebutuhan untuk meminjam akan tergantung pada keinginan manajemen untuk 

memegang saldokas. 

2) Saldo Kompensasi  

• Perusahaan mempunyai kas di bank sebagai kompensasi untuk pelayanan bank. 

• Perusahaan besar memiliki ribuan accounts dengan beberapa lusin bank. kadang hal 

ini membuat lebih masuk akan untuk membiarkan kas daripada mengelola tiap 

account secara harian. 



Manajemen Keuangan Lanjutan 63 
 

5.4. Pengelolaan Piutang Dagang 

Secara umum perusahaan yang memiliki saldo kas yang kecil harus dapat 

mengelolapiutangnya dengan baik yakni dengan mengurangi biaya pinjaman danmengurangi 

tingkat tak tertagihnya piutang. Menjaga hubungan baikdengan pelanggan juga sangat penting 

karena dapat meningkatkanpenjualan. 

Pengelolaan piutang dapat dilakukan secara bebas atau ketat, dengankelebihan dan 

kekurangan sebagai berikut: 

Pengelolaan yang bebas Pengelolaan yang ketat 

Meningkatkan penjualan dan keuntungan, 

tetapi: 

Mengurangi penjualan dan keuntungan, 

tetapi: 

a. Banyak piutang yang tak tertagih a. Mengurangi piutang yang tak tertagih 

b. Meningkatkan biaya penagihan b. Mengurangi biaya penagihan 

c. Meningkatkan biaya diskon c. Mengurangi biaya diskon 

d. Meningkatkan piutang d. Mengurangi piutang 

e. Penagihan yang lama e. Penagihan yang cepat 

f. Semakin besar beban bunga f. Semakin kecil beban bunga 

 

a.  Faktor yang Mempengaruhi Piutang  

Perusahaan akan lebih suka untuk menjual dengan tunai, karena akan menerima kas 

lebih cepat dan memperpendek siklus kas. Tetapi tekanan persaingan membuat perusahaan 

bersedia menjual secara kredit. Dengan demikian penggunaan piutang diharapkan bisa 

meningkatkan penjualan dan keuntungan, tetapi di lain pihak, piutang juga menyebabkan 

peningkatan biaya yang berkaitan dengan piutang. 

b. Siklus Piutang Dagang 

Tingkat piutang suatu perusahaan dalam suatu periode bisa dipecah ke dalam dua hal: 

• Besarnya piutang rata-rata. 

• Rata-rata lamanya periode pengumpulan piutang 

Sebagai contoh, jika suatu perusahaan mempunyai penjualan kredit rata-rata harian Rp.1 

juta, kemudian lamanya periode pengumpulan piutang adalah 30 hari, maka piutang perusahaan, 

pada saat operasi perusahaan sudah mulai stabil, adalah:  

Piutang = 30 hari × Rp1 juta = Rp30 juta 
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Piutang merupakan suatu investasi yang harus dibiayai. Dana untuk membiayai investasi 

tersebut bisa berasal dari beberapa hal, hutang wesel atau hutang dagang. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Piutang  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang dagang. Faktor tersebut 

bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian: 

• Eksternal : - Permintaan terhadap Produk 

  - Karakteristik Industri. 

• Internal : - Kebijakan Promosi dan Iklan 

  -Kebijakan Piutang.  

d. Kebijakan Piutang 

 

1) Piutang atas penjualan barang atau jasa diakui pada saat Perusahaan telah 

memindahkan resiko sepenuhnya atas barang atau jasa yang dijual kepada klien / 

customer dan invoice telah diterbitkan. 

2) Setelah barang atau jasa diserahkan, invoice diterbitkan sesuai kontrak atau 

kesepakatan. 

3) Periode penerbitan invoice disesuaikan dengan ketentuan  yang ada dalam kontrak 

4) Invoice atas barang dan jasa dibuat berdasarkan Formulir Berita acara serah terima 

yang telah direkap berdasarkan periode invoice oleh admin di cabang dan telah dicek 

dan ditandangani oleh Branch Manager dari masing-masing klien. Invoice yang 

ditagihkan kepada Klien disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti 

Rekap Berita acara serah terima, Faktur Pajak PPN Keluaran. 

5) Perusahaan menentukan credit policy yaitu Pemberian kredit untuk jasa Barang dan 

jasa syarat kredit sesuai kontrak / perjanjian dan pembayaran 1 bulan setelah 

penagihan dengan kelonggaran maksimal 30 hari. 

6) Pemberian kredit untuk barang dan jasa kepada perorangan secara tunai atau 

maksimal 15 hari besarnya 80% kali nilai jaminan dan untuk perusahaan besarnya 

kredit tidak melebihi jumlah 1 milyard dengan term of payment 30 hari dengan 

kelonggaran 15 hari untuk perorangan dan 30 hari untuk badan / perusahaan, 

Pemberian kredit dari reimbursement biaya sesuai kesepakatan dan pembayaran 

tunai, dan Untuk pembayaran tepat waktu  sesuai top akan mendapat discount 1 % 

dari nilai tagihan. 
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7) Jatuh tempo pembayaran atas piutang sesuai kontrak  dan dihitung  sejak invoice 

disepakati oleh kedua belah fihak. 

8) Bukti potong PPh 23 atas jasa yang ditagihkan dalam invoice telah diterima oleh 

Perusahaan selambat-lambatnya 30 hari sejak pembayaran invoice dari klien. 

9) AR Staff melakukan monitor atas piutang yang telah jatuh tempo dan membuat 

klasifikasi umur piutang sebagai berikut: 

1-30 hari 

>30 hari 

>31-60 hari 

>61-90 hari.   

> 90 Hari 

Bagian penagihan menindak lanjuti atas piutang yang telah jatuh tempo lebih 30 hari 

setiap bulannya. 

• AR Staff membuat rencana penagihan atas piutang-piutang yang telah jatuh tempo dan 

melakukan tindak lanjut atas tagihan piutang tersebut. 

• AR Staff membuat laporan atas piutang-piutang yang telah jatuh tempo dan kemungkinan 

tidak tertagih yang telah direview oleh oleh Financial Controller dan disetujui oleh BOD 

untuk dicatat pada laporan penyisihan piutang tak tertagih dalam laporan keuangan 

neraca perusahaan. 

• AR Staff membuat laporan atas penghapusan piutang dengan instruksi dari Financial 

Controller atas piutang yang telah diyakini tidak dapat tertagih berdasarkan bukti-bukti 

pendukung dan kategori umur piutang. Laporan atas penghapusan tersebut telah 

mendapat persetujuan dari BOD untuk dicatat dalam laporan keuangan neraca 

perusahaan. 

• Untuk transaksi inter company invoice disesuaikan dengan kebijakan intern perusahaan 

 

e. Pengendalian Piutang 

Jika piutang dagang menunjukkan kecenderungan meningkat, periode pengumpulan 

piutang meningkat, investasi dalam piutang semakin meningkat. Investasi yang semakin tinggi 

mengakibatkan kenaikan biaya, yang akan menurunkan profitabilitas. Manajer keuangan perlu 

melakukan tindakantindakan yang diperlukan jika ada indikasi semacam itu, misal memperketat 

kebijakan kredit. Disamping itu, kenaikan piutang yang tidak terkendali bisa mengindikasikan 

kondisi bisnis yang semakin buruk. Monitoring piutang dagang bisa dilakukan dengan 

mengawasi periode pengumpulan piutang. 
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f. Metode Pengawasan Piutang 

Ada beberapa cara untuk mengawasi piutang, yaitu dengan cara: 

1) Rata-rata periode piutang 

Periode piutang dari penjualan kredit terjadi sampai penjualan tersebut dibayarkan. Periode 

pengumpulan ingin melihat seberapa lama piutang dagang terbayar. Manajer keuangan bisa 

menghitung rata-rata pengumpulan piutang dengan menggunakan informasi laporan 

keuangan. 

2) Aging schedule (skedul umur) 

Skedul umur untuk memecah lebih lanjut informasi piutang dagang berdasarkan umur dari 

masing-masing rekening piutang dagang. Informasi skedul umur diperoleh dari buku besar 

piutang dagang, karena itu manajer keuangan bisa memfokuskan pada 10% yang tidak 

membayar tepat waktu, karena informasi mengenai 10% tersebut bisa digali lebih lanjut. 

3) Payment pattern approach (pendekatan pola pembayaran). 

Manajer keuangan harus selalu memonitor posisi piutang dagang secara konstan. Dua cara 

di atas (periode pengumpulan piutang dan skedul umur) mempunyai kelemahan yaitu tidak 

memperhitungkan penjualan musiman. Periode pengumpulan piutang dihitung sebagai 

berikut ini. 

 

5.5. Pengelolaan Hutang Dagang 

Pengadaan untuk keperluan memenuhi bahan baku untuk produksi atau diolah 

perusahaan dan untuk keperluan trading dimana bahan baku yang dibeli langsung dijual ke 

pelanggan. Dan untuk pembeliannya dapat diperoleh dipasaran lokal atau dengan Import dan 

pembayarannya dapat secara cash atau dengan tempo. 

Secara kwantitatif barang yang dibeli mencapai beberapa item, dan untuk 

menentukan pemasok baik untuk barang-barang yang mempuyai masa (lifetime) panjang 

maupun untuk barang-barang cepat rusak (perishable) maka hal-hal pokok yang perlu 

diperhatikan : 

a. Pemasok mempunyai fasilitas penunjang yang memadai 

b. Produknya sesuai dengan spesifikasi kita dan pemakai barang. 

c. Kondisi finansial pemasok yang cukup baik. 

d. Harga yang kompetitif dan realistis 

e. Pemasok mengutamakan layanan yang terbaik 

f. Pemasok jujur & adil kepada konsumen, pekerja dan perusahaannya sendiri. 
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5.5.1. Kebijakan-Kebijakan Hutang Dagang 

1. Nilai yang tertera dalam invoice harus sesuai dengan nilai pada Surat Tanda Terima 

Barang/GR, jika nilai invoice lebih besar atau item barang yang diterima tidak sesuai 

dengan nilai Surat Tanda Terima Barang/GR maka harus dibuat invoice baru yang telah 

direvisi dari supplier. 

2. Untuk invoice Non PO, Invoice harus mendapat persetujuan dan ditandatangani terlebih 

dahulu oleh masing-masing Dept. Head sebelum diserahkan ke Finance Departement. 

3. Sebelum memproses invoice Non PO tersebut, Finance Controller telah menyetujui 

invoice Non PO tersebut dan memastikan bahwa biaya-biaya tersebut telah sesuai 

dengan budget yang telah disetujui. 

4. Jika Invoice Non PO tidak masuk dalam budget atau nilai invoice diatas budget, maka 

diperlukan persetujuan atas biaya-biaya tersebut melalui Dept.Head masing-masing dan 

Finance Controller dan CFO. 

5. Term of Payment (TOP) atau jangka waktu pembayaran hutang kepada supplier adalah 

sesuai kontrak dan sejak tanggal diterimanya invoice/ tanda terima faktur oleh Finance 

Departement. 

6. Hutang Usaha Perusahaan dikategorikan menjadi 2 (dua): 

- Nota pembelian (PO)/Kontrak (Contract)/ Tagihan atas jasa (Service Order Invoice). 

Jenis Tagihan ini adalah tagihan yang ditagihkan oleh Vendor berdasarkan 

penerbitan Nota pembelian (PO) / Kontrak (Contract) / Permintaan Jasa (Service 

Order). Jenis-jenis tagihan ini umumnya berasal dari perolehan barang dan atau jasa 

seperti: pembelian bahan baku, jasa konsultan dll. 

- Non PO Invoice, Jenis tagihan ini adalah tagihan yang ditagihkan oleh Vendor tanpa 

menerbitkan Nota Pembelian (PO) / Kontrak (Contract) / Permintaan Jasa (Service 

Order). Jenis-jenis tagihan ini umumnya berasal dari Accrued Expenses/Biaya-biaya 

Akrual (misalnya : gaji dan tunjangan, bunga bank, telepon, listrik, air, pajak dsb), 

Biaya Perjalanan Dinas (misalnya: tiket pesawat, rental mobil, hotel, dsb), Prepaid 

Expenses/Biaya dibayar dimuka (misalnya: bon sementara karyawan, asuransi, sewa 

gedung,dsb) dan biaya-biaya lainnya tanpa Nota Pembelian (PO) / Kontrak (Contract) 

/ Permintaan Jasa (Service Order). 

 

5.5.2. Kebijakan Pembayaran Hutang 

1) Perencanaan pembayaran harus dilakukan setiap bulan, berdasarkan  tanggal Jatuh 

tempo dan dapat dikontrol dengan melihat daftar hutang  yang jatuh tempo. 

2) Perencanaan pembayaran telah dibuat pada setiap akhir bulan untuk digunakan oleh AP 

Staff dalam pembuatan prakiraan Cash flow/arus kas Bulanan. 
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3) AP Staff harus membuat proposal pembayaran secara rutin untuk direview oleh Finance 

Controller dan disetujui oleh Finance Director. Proposal pembayaran dibuat berdasarkan 

AP Aging/Umur Hutang. 

4) Pemilihan dan prioritas pembayaran merupakan tanggung jawab Finance Controller dan 

disetujui oleh Finance Director berdasarkan proposal pembayaran yang diserahkan oleh 

AP Staff dan ketersediaan dana, proposal pembayaran yang pasti atau telah ditentukan 

akan dibuat berdasarkan proses ini. Hal ini mengacu kepada Payment List/Daftar 

Pembayaran. 

5) Daftar pembayaran dibuat oleh AP Staff dan diinformasikan kepada Finance Controller. 

AP Staff membuat voucher pembayaran dan cek berdasarkan daftar pembayaran. 

6) Pembayaran untuk transaksi operasional perusahaan dilakukan melalui bank transfer, 

giro, transfer dana elektronik, namun pembayaran tunai dapat dilakukan kepada Supplier 

tertentu. 

7) Pembayaran dengan cek dibatasi dan harus mendapat persetujuan dari BOD. 

8) Pembayaran dengan cek juga dibatasi untuk transaksi biaya perjalanan dinas karyawan. 

Jika melebihi jumlah yang ditentukan harus didiskusikan dan disetujui oleh Head of Dept. 

dan Finance Controller. 

9) Otorisasi batas pembayaran atau penandatanganan cek/giro atau transfer  diatur dalam 

manual of Authority (sesuai otorisasi dari masing-masing bank dengan perusahaan) oleh 

2 BOD. 

10) Voucher pembayaran bank atau tunai dibuat oleh AP Staff dan dicetak. 

11) Voucher pembayaran bank atau tunai harus disertai dengan dokumen pendukung. 

12) Voucher pembayaran bank atau tunai harus direview dan disetujui oleh Head of Finance. 

13) Pembukuan transaksi pembayaran hanya bisa dilakukan setelah transaksi disetujui dan 

transfer bank telah dilakukan. 

14) AP Staff harus mencatat transaksi atas pembayaran  hutang Dagang secara harian. 

 

5.6. Manajemen Persediaan 

Persediaan biasanya mencakup beberapa jenis, seperti persediaan bahan mentan, 

persediaan bahan setengah-jadi, dan persediaan barang jadi (barang dagangan). Bahan mentah 

adalah bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang dagangan. Bahan setengah jadi 

adalah barang yang belum selesai sepenuhnya menjadi barang dagangan. Barang jadi adalah 

barang yang sudah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. 
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5.6.1. Manfaat Investasi pada Persediaan 

Secara spesifik, berikut ini beberapa manfaat investasi pada persediaan: 

• Memanfaatkan diskon kuantitas. Diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam 

kuantitas yang besar. 

• Menghindari Kekurangan Bahan (Out of stock). Jika pelanggan datang untuk membeli 

barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka 

perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. 

• Manfaat Pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang 

lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang 

dagangan yang kita tawarkan. 

• Spekulasi. Kadang-kadangan persediaan digunakan untuk berspekulasi. 

Persediaan juga mempunyai biaya-biaya yang berkaitan dengan : 

• Biaya Investasi. Investasi pada persediaan, seperti investasi pada piutang atau modal kerja 

lainnya, memerlukan biaya investasi. 

• Biaya Penyimpanan. Biaya penyimpanan mencakup biaya eksplisit, seperti biaya sewa 

gudang, asuransi, pajak, dan biaya kerusakan persediaan. 

• Biaya Order. Untuk memperoleh persediaan, perusahaan akan melakukan order persediaan 

tersebut. 

 

5.6.2. Menentukan Saldo Persediaan Optimal: Model Economic Order Quantity (EOQ) 

Model EOQ berusaha menghitung tingkat persediaan yang optimal. Model EOQ 

menghitung persediaan optimal dengan secara eksplisit memasukkan biaya pemesanan dan 

biaya penyimpanan. 

Model EOQ akan mencari Q optimal, yaitu Q yang bisa meminimalkan total biaya 

persediaan. Total biaya persediaan diidentifikasi sebagai biaya pemesanan dan biaya 

penyimpanan. 

• Biaya Pemesanan (Order). Biaya pemesanan merupakan biaya yang terjadi karena aktivitas 

pemesanan persediaan. 

• Biaya penyimpanan. Jika perusahaan memegang persediaan dalam jumlah yang besar, 

biaya penyimpanan akan semakin meningkat. 

Total biaya persediaan terdiri dari biaya simpan dan biaya pemesanan. Total biaya 

simpan dihitung sebagai biaya simpan per-unit dikalikan persediaan rata-rata. Total biaya 

pemesanan dihitung sebagai jumlah pemesanan yang dilakukan dikalikan biaya sekali pesan. 
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CONTOH KASUS 

  Model Economic Order Quantity 

1)      Contoh Kasus 1 

Diketahui sebuah perusahaan memiliki kebutuhan bahan baku sebesar 10.000 unit per tahun. 

Biaya pemesanan untuk pengadaan bahan tersebut adalah sebesar Rp 150,-/order. Biaya 

simpan yang terjadi sebesar Rp 0,75/u/tahun. Hari kerja per tahun adalah 350 hari. Waktu 

tunggu (lead time) untuk pengiriman bahan tersebut selama 10 hari  

Pertanyaan: 

1)  Hitunglah EOQ 

2)  Berapa total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengadaan bahan tersebut  

3)  Berapa kali perusahaan melakukan pemesanan dalam 1 tahun  

4)  Berapa lama EOQ akan habis dikonsumsi perusahaan  

5)  Tentukan reorder point (titik pemesanan kembali) 

Jawab  

EOQ =     2x150x10.000   = 2000 unit 

                         0.75 

TC = HxQ/2 + S.D/Q   = (0.75 x 2000/2) + (150 x 10000/2000) 

                                     = Rp 750,- + Rp 750,- = Rp 1500,- 

Jumlah pemesanan/th = D/Q 

                                    = 10000/2000 = 5 kali 

Durasi habisnya EOQ = 350/5 = 70 hari  

Reorder point = L. D/hari kerja setahun  

                                      = 10 x (10000/350) = 285. 7 hari  

 

5.6.3. Sistem Pengendalian Persediaan 

 Pengendalian persediaan adalah merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk 

keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko yang sekecil mungkin. 

Persediaan yang terlalu besar (over stock) merupakan pemborosan karena menyebabkan terlalu 

tingginya beban-beban biaya guna penyimpanan dan pemeliharaan selama penyimpanan di 

gudang. Disamping itu juga persediaan yang terlalu besar berarti terlalu besar juga barang modal 

yang menganggur dan tidak berputar. Begitu juga sebaliknya kekurangan persediaan (out of 

stock) dapat menganggu kelancaran proses produksi sehingga ketepatan waktu pengiriman 

sebagaimana telah ditetapkan oleh pelanggan tidak terpenuhi yang ada sehingga pelanggan lari 

ke perusahaan lain. Singkatnya pengendalian persediaan merupakan usaha-usaha penyediaan 

http://tongke1.blogspot.com/2011/02/pengendalian-persediaan.html
http://tongke1.blogspot.com/search/label/biaya
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bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi sehingga dapat berjalan lancar tidak terjadi 

kekurangan bahan serta dapat diperoleh biaya persediaan yang sekecil-kecilnya 

1) Metode ABC 

Metode ini menggolongkan persediaan berdasarkan nilai dan kuantitas. Dengan bagan 

semacam itu, manajer keuangan bisa memfokuskan pada item yang paling membutuhkan 

pengendalian persediaan 

2) Just In Time 

Sistem persediaan just-in-time bertujuan meminimalkan tingkat persediaan, kalau bisa 

tingkat persediaan ditekan menjadi nol. Sistem ini dipopulerkan oleh perusahaan di Jepang. 

Di Jepang, sistem ini dikenal sebagai sistem Kamban. Dalam sistem ini, bahan yang 

dibutuhkan datang hanya beberapa jam sebelum masuk proses produksi. 

3) Sistem Pengendalian dengan Komputer 

Komputer sering digunakan sebagai alat pengendalian persediaan. Dengan sistem tersebut, 

komputer akan mencata t persediaan awal. Kemudian, jika barang terjual, komputer akan 

secara otomatis mencatatnya dan memperbaharui posisi persediaan. Jika persediaan 

menyentuh batas tertentu, komputer akan secara otomatis memesan barang dagangan ke 

supplier. Sistem semacam itu bisa dikembangkan lebih lanju t menjadi MRP (Material 

Requirement Planning). Dalam sistem tersebut, sistem produksi dan persediaan dikoordinasi 

dengan kebutuhan produksi. Komputer akan mengkoordinasikan aktivitas produksi, 

menghasilkan skedul produksi dan kapa n kebutuhan bahan produksi tertentu datang. 

 

5.6.4. Maksud dan Tujuan Sistem Pengendalian Persediaan 

Pada dasarnya pengendalian persediaan dimaksudkan untuk membantu 

kelancaran proses produksi, melayani kebutuhan perusahaan akan bahan-bahan atau barang 

jadi dari waktu ke waktu. Sedangkan tujuan dari pengendalian persediaan adalah sebagai 

berikut: 

1 Menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan bahan-bahan sehingga menyebabkan 

terhenti atau terganggunya proses produksi. 

2 Menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya-biaya 

yang timbul dari persediaan tidak besar pula. 

3 Selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya 

untuk mencari barang/bahan penggantian atau biaya kehabisan bahan atau barang (stock 

out) relatif besar. 

 

 

http://tongke1.blogspot.com/search/label/proses-produksi
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BAB 6 

STRUKTUR MODAL 

 

6.1. Sumber Pendanaan 
 

Modal merupakan hak yang dimiliki perusahaan, komponen modal yang terdiri dari: modal 

setor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan lainnya (Kasmir 2010:311). Modal adalah 

dana yg digunakan untuk membiayai pengadaan asset dan operasional suatu perusahaan. 

Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan (staffel) : hutang, saham biasa, saham preferen dan laba 

ditahan. 

Schwiedland memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas, di mana modal 

itu meliputi baik modal dalam bentuk uang (geldkapital), maupun dalam bentuk barang 

(sachkapital), misalnya mesin, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya. 

Modal perusahaan meliputi: 

1. Utang 

2.  Modal saham 

    𝐕 =  𝐁 +  𝐒 

Nilai perusahaan adalah penjumlahan nilai utang (Bond) dan saham (Stock).Tujuan 

manajemen adalah meningkatkan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dilakukan 

sedemikian rupa dengan menentukan rasio utang dan modal untuk memperbesar lingkaran di 

atas. 

Riyanto (2010) membagi jenis-jenis modal menjadi dua, yaitu: 

1. Modal asing/utang 

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya 

sementara bekerja di perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan  modal 

tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali. Menurut waktu 

pemakaiannya, modal asing atau utang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a) Utang JangkaPendek 
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Modal utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling 

lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit 

perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan 

usahanya. 

b) Utang Jangka Menengah 

Modal utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umumnya 

adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun. Kebutuhan 

membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan 

yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek di satu pihak dan juga 

sukar untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang di lain pihak. 

c) Utang JangkaPanjang 

Modal utang jangka panjang adalah utang yang jangka adalah panjang, 

umumnya   lebih   dari   sepuluh   tahun.   Utang   jangka   panjang   ini pada 

umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau 

modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut 

meliputi jumlah yang besar. 

2. Modal sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang 

tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya. 

Modal sendiri menurut Riyanto (2010:240) terbagi menjadi tiga, yaitu : 

a) Modal Saham 

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu 

perseroan terbatas. Bagi perusahaan, yang diterima dari hasil penjualan 

sahamnya akan tetap tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. 

Meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman 

yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual 

sahamnya. 

b) Cadangan 

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari 

tahun yang berjalan. Tidak semua cadangan termasuk dalam pengertian modal 

sendiri. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri ialah; cadanganekspansi, 

cadangan modalkerja, cadangan selisihkurs, cadangan umum/takterduga 
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c) LabaDitahan 

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan 

sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan   

keuntungan   tersebut   sudah   dengan   tujuan   tertentu,   maka dibentuklah 

cadangan sebagaimana diuraikan di atas. Apabila perusahaan belum mempunyai 

tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan 

tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. 

 

6.2. Saham 

6.2.1. Pengertian Saham 

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga 

pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan 

kepada pemegang saham lainnya. Menurut Husnan (2005:29), “saham merupakan secarik 

kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk 

memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut 

dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”. Saham 

merupakan salah satu dari beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk berinvestasi. 

6.2.2. Karakteristik Saham 

Dalam transaksi jual dan beli di Bursa Efek, saham merupakan instrumen yang paling 

dominan diperdagangkan. Menurut Darmadji (2001:6), ada beberapa sudut pandang untuk 

membedakan jenis-jenis saham ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim:  

1. Saham Biasa (common stock); Saham biasa merupakan saham yang memiliki hak 

klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, 

pemegang saham biasa yang mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian 

dividen dari penjualan asset perusahaan. Menurut Siamat (2004:385), ciri-ciri dari 

saham biasa adalah sebagai berikut:  

a) Dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba.  

b) Memiliki hak suara (one share one vote). 

c) Hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila 

bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.  

Saham Biasa Memiliki karakteristik Utama sebagai berikut: 

) Hak suara pemegang saham, dapat memillih dewan komisaris 

) Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru 

) Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja 
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2. Saham Preferen (Preferred Stock) Saham preferen merupakan saham dengan 

bagian hasil yang tetap dan apabila perusahaan mengalami kerugian maka 

pemegang saham preferen akan mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil 

atas penjualan asset. Saham preferen mempunyai gabungan antara obligasi dan 

saham biasa. Adapun ciri-ciri dari saham preferen menurut Siamat (2004:385) 

adalah: 

a) Memiliki hak paling dahulu memperoleh deviden. 

b) Tidak memiliki hak suara. 

c) Dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan 

pengurus. 

d) Memiliki hak pembayaran sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah 

kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. 

 

Saham Preferen memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a) Memiliki berbagai tingkat, yang dapat diterbitkan dengan karakteristik berbeda 

b) Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari 

saham biasa dalam hal pembagian dividen 

c) dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat 

dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa 

d) Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara 

pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. 

 

6.3. Hutang Jangka Panjang  

Munawir (2004 : 18) berpendapat bahwa “hutang adalah semua kewajiban keuangan 

perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber 

dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor”, sedangkan dalam hal ini Hongren, et al. 

(2006 : 505) menyatakan bahwa “hutang merupakan suatu kewajiban untuk memindahkan harta 

atau memberikan jasa di masa yang akan datang”. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa hutang adalah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang 

harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa pada saat jatuh tempo. 

Hutang jangka panjang menurut Kieso (2002 : 242) “terdiri dari pengorbanan manfaat 

ekonomi yang sangat mungkin di masa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan 

dalam satu tahun atau siklus operasi perusahaaan, mana yang lebih lama”. Pengertian 

hutang jangka panjang oleh Dyckman, et al. (2000 : 218) adalah “kewajiban dengan jangka 

waktu yang melebihi satu tahun dari tanggal neraca atau siklus operasi, mana yang lebih lama”. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Aktiva
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Baridwan (2000 : 365) mengatakan bahwa “hutang jangka panjang digunakan untuk 

menunjukkan hutang-hutang yang pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari satu 

tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar”. Senada 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Gunadi (2005 : 83) bahwa “kewajiban jangka panjang 

merupakan hutang yang tidak akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau yang 

pengeluarannya tidak menggunakan sumber aktiva lancar”. Jenis-jenis hutang jangka panjang, 

antara lain hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotik, hutang sewa guna 

usaha (leasing), hutang bank jangka panjang, hutang bunga.  

6.4. Obligasi 

6.4.1. Pengertian Obligasi 

Obligasi (bond) merupakan suatu kontrak yang mengharuskan peminjam untuk membayar 

kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang 

sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan (Jogiyanto, 2003:11). 

Menurut Moechdie dan Ramelan (2012:299), Obligasi adalah salah satu jenis utang. 

Secara umum obligasi adalah surat tanda utang jangka panjang. Menurut konvensi yang berlaku 

di Indonesia, surat utang dengan tenor di atas 5 (lima) tahun disebut obligasi, meskipun 

beberapa surat hutang bertenor 3 (tiga) tahun yang diterbitkan perusahaan pembiayaan 

dipasarkan dan dicatat sebagai obligasi. kebanyakan obligasi yang di Indonesia bertenor 5 (lima) 

tahun dan paling panjang adalah 30 (tiga puluh) tahun. 

Fakhrudin & Hadianto (2001 :15), pengertian obligasi adalah surat berharga atau sertifikat 

yang yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman (dalam hal iniinvestor) dengan yangdiberi 

pinjaman (issuer). Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik 

kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. 

Obligasi merupakan jenis hutang jangka panjang yang paling umum dilaporkan pada 

neraca perusahaan. Tujuan utama dari obligasi adalah untuk meminjam uang dalam jangka 

panjang, apabila jumlah modal yang diperlukan cukup besar untuk disediakan oleh pemberi 

pinjaman. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang pihak yang mengeluarkan (perusahaan) 

kepada pihak yang membeli (investor). Di dalam surat tersebut disebutkan jumlah nominal, 

bunga dan tanggal jatuh tempo, sehingga dapat dikatakan bahwa obligasi merupakan surat janji 

tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang 

dan juga bunga peiodik pada tingkat tertentu. Surat obligasi dapat diperdagangkan seperti halnya 

saham-saham perusahaan. 
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6.4.2. Jenis-jenis Obligasi 

Menurut Tandelilin (2010:247), ada beberapa jenis obligasi perusahaan dengan masing-

masing karakteristik yang berbeda:  

1. Obligasi Dengan Jaminan (mortgage bonds). 

Obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan 

dengan menggunakan jaminan suatu aset real, sehingga jika perusahaan gagal 

memenuhi kewajibannya maka pemegang obligasi berhak untuk mengambil alih aset 

tersebut.  

2. Obligasi Tanpa Jaminan (debentures atau unsecured bond)  

Obligasi tanpa jaminan dalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan 

suatu jaminan aset real tertentu. Sama halnya dengan mortgage bond, perusahaan 

juga bisa menerbitkan obligasi tanpa jaminan lagi setelah obligasi tanpa jaminan 

diterbitkan, atau disebut sebagai subordinated (junior) debentures. 

3. Obligasi Konversi  

Obligasi konversi merupakan obligasi yang memberikan hak kepada 

pemegangnya untuk menukar obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan 

pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dan pembelian 

saham. 

4. Obligasi yang disertai Warrant.  

Obligasi yang disertai dengan adanya warrant berarti pemegang obligasi 

mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. 

Sama halnya dengan obligasi konversi, pemegang obligasi dengan waran akan 

mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan jika harga saham mengalami 

kenaikan. 

5. Obligasi Tanpa Kupon (zero coupon bond) 

Obligasi tanpa kupon adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran 

bunga. Obligasi tanpa kupon umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parinya 

(ada discount), sehingga investor memperoleh keuntungan dari nilai perbedaan harga 

pasar dan nilai par obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. 

6.  Obligasi Dengan Tingkat Bunga Mengambang (Floating Rate Bond) 

Obligasi dengan tingkat bunga mengambang adalah obligasi yang memberikan 

tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang 

berlaku. Umumnya obligasi ditawarkan dengan menggunakan kupon sebesar 

persentase tertentu dari suku bunga deposito atau bisa juga kombinasi dengan suku 

bunga tetap.  



Manajemen Keuangan Lanjutan 78 
 

7. Putable Bond  

Putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi 

untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh 

tempo. Putable bond akan melindungi pemegang obligasi terhadap fluktuasi. jika 

tingkat bunga pasar mengalami kenaikan dan harga obligasi akan mengalami 

penurunan maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk meminta pelunasan 

perusahaan, sehingga pemegang obligasi tersebut dapat menginvestasikan kembali 

dananya pada tingkat bunga yang sesuai dengan tingkat bunga pasar yang berlaku.  

8. Junk Bond  

Junk bond adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan (kupon) yang 

tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula. Junk bond diterbitkan 

oleh perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi atau oleh perusahaan yang ingin 

membiayai suatu rencana merger atau akuisisi.  

9. Sovereign Bonds  

Sovereign bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata 

uangnya sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. 

 

6.5. Kredit Sindikasi 

6.5.1. Pengertian Kredit Sindikasi 

Pengertian Kredit Sindikasi adalah Stanley Hurn dalam bukunya syndicated loan 

memberikan defenisi mengenai kredit sindikasi atau syndicated loan adalah : “A syndicated loan 

is a loan made by two or more lending institutions, on similar terms and conditions, using 

common documentation and administered by a common agent.”  Sutan Remy, op.cit, hal. 2 

dikutip dari Stanley Hurn, Syndicated Loans, 1990,  hal.1 

Defenisi tersebut di atas mencakup semua unsur-unsur yang penting dari suatu kredit 

sindikasi, yaitu : 

• Pertama, kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu 

fasilitas sindikasi 

• Kedua, defenisitersebut  menyatakanbahwa  kredit  sindikasi   adalah  kredit  yang  

diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-

masing peserta sindikasi. 

• Ketiga, defenisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, 

karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan semua bank peserta sindikasi 

secara bersama-sama. 
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• Keempat, sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua 

bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya maka terpaksa harus ada 

serangkaian fasilitas bilateral yang sama tetap mandiri, antara masing-masing bank 

peserta dengan nasabah. 

6.5.2. Dasar Hukum Kredit Sindikasi 

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kredit sindikasi,adalah: 

a. UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (LNRI Tahun 1967 No. 34, 

Tambahan LNRI No. 2842). 

b. UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (LNRI Tahun 1968 No. 68, Tambahan 

LNRI No. 2865). 

c. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 

tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-38/MK/IV/1/1972 tanggal 18 Januari 1972 dan 

No. KEP- 562/KMK-011/1982 tanggal 1 September 1982. 

d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia SK No. 6/44/Kep/Dir/UPK/1973. 

e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, No.21/50/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, 

tentang BMPK kepada Debitur atau Debitur Group. 

f.     SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, No/ 

21/10/BPPP, tanggal 27 Oktober 1988 perihal BMPK kepada Debitur atau 

Debitur  Group. 

g. SK Direksi BI, No. 21/51/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 tentang sindikasi kredit 

kepada pengurus dan atau pemegang saham. 

h. SE kepada semua Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank di Indonesia, 

No.21/11/BPPP tanggal 27 Oktober 1988 tentang pemberian kredit kepada pengurus 

atau pemegang saham. 

i. SE  kepada  semua  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  bukan  Bank  di  Indonesia  No. 

 21/18/BPPP, tanggal 25 Maret 1989 perihal BMPK kepada debitur dan debitur group 

serta pengurus, pemegang saham dan keluarganya. 

j. UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1992 No. 31, Tambahan LNRI 

No. 3472). 

k. UU No. 10 tahun 1998. tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992. 

l. SK Direksi BI  No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang BMPK. 

 

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kredit-sindikasiperbankan.html
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6.5.3. Ciri-ciri Kredit Sindikasi 

Ada beberapa ciri utama dari suatu kredit sindikasi antara lain : 

a. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit 

Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta 

dari sindikasi kredit. Sepanjang yang menyangkut jumlah pesertanya kredit sindikasi 

dibagi atas dua jenis, yaitu club loan dan consortium lending. Club loan adalah kredit 

yang diberikan oleh beberapa bank saja, biasanya mengandung pengertian bahwa 

jumlah kredit yang diberikan oleh setiap anggota sama besar sekalipun tidak selalu 

demikian. Consortium lending mengandung pengertian bila jumlah kredit sedemikian 

besar sehingga tidak mungkin diberikan dalam bentuk club loan. 

b. Besarnya jumlah kredit 

Kredit sindikasi adalah satu teknik bagi bank untuk dapat membiayai debitur 

meskipun kredit yang dimohonkan oleh debitur telah melewati BMPK dengan cara 

membentuk sindikasi di antara kreditur. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk 

kredit yang berjumlah kecil dimana tidak alasan bagi bank untuk tidak membiayai 

sendiri seluruh jumlah kredit tersebut. 

Apabila bank tersebut merasa bahwa resiko terlalu besar bila seluruh permintaan 

nasabah itu sendiri meskipun tidak melewati BMPK maka bank dapat juga 

membentuk suatu sindikasi untuk membiayai debitur. 

c. Jangka waktu 

Pada umumnya Kredit sindikasi berjangka waktu menengah atau jangka waktu 

panjang, sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit sindikasi 

diberikan untuk jangka waktu pendek. Dalam terminologi sindikasi belum ada 

kesamaan mengenai apa yang dimaksud dengan jangka waktu pendek, menengah 

dan panjang. Namun pada umumnya jangka waktu pendek sampai dengan satu 

tahun, menengah antara 1-5 tahun sedangkan panjang di atas 5 tahun. 

d. Bunga 

Pada umumnya, bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang yang disesuaikan 

setiap jangka waktu tertentu, misalnya setiap 3 bulan sekali. Bagi kredit-kredit yang 

diberikan dalam mata uang asing, misalnya Amerika Serikat ditetapkan dengan 

mengambil patokan LIBOR (London Interbank Offered Rate) atau SIBOR (Singapore 

Interbank Offered Rate). 

Sekalipun pada umumnya bunga dari kredit sindikasi bersifat mengambang namun 

dimungkinkan pula bagi pemberian kredit sindikasi dengan bunga yang ditetapkan 

secara tetap sepanjang waktu kredit. Penetapan bunga dengan cara mengambang 

dipandang  lebih adil bagi bank-bank peserta kredit sindikasi dan nasabah, di 

samping itu juga bagi bank dapat lebih memberikan kepastian dalam kaitannya 
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dengan kemampuan bank itu untuk memperoleh dana yang harus disediakan bagi 

debitur. 

Oleh karena dana yang diperoleh bank berjangka waktu pendek dan setiap kali 

berbeda- beda tingkat bunganya, maka adalah lebih baik bunga kredit ditetapkan 

secara mengambang dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat bunga perolehan 

dananya. 

e.  Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah 

Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar uang dengan tingkat bunga yang 

sama. Apabila beberapa bank memberikan kredit kepada seorang nasabah 

berdasarkan perjanjian bilateral antara masing-masing bank dengan nasabah 

tersebut lazim, apabila tingkat bunga kredit sindikasi dari masing-masing Bank 

peserta tidak sama besar. Namun apabila beberapa bank itu memberikan kredit 

kepada seorang nasabah berdasarkan satu pemberian kredit dalam suatu sindikasi 

kredit maka akan sulit pelaksanaannya bila masing-masing peserta menghendaki 

tingkat bunga yang berbeda. 

f. Tanggung jawab berbagi 

Sekalipun suatu fasilitas kredit sindikasi adalah suatu totalitas dan bukan kombinasi 

dari sejumlah fasilitas bilateral, namun tanggung jawab dari bank peserta dalam 

sindikasi tidak bersifat tanggung renteng, artinya bahwa masing-masing bank peserta 

hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. 

Tanggung jawab dari masing- masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan 

tanggung jawab dimana satu bank menjamin bank lain. 

g. Dokumentasi kredit 

Dokumentasi kredit yang sama bagi semua peserta kredit sindikasi   merupakan ciri 

yang penting dari kredit  sindikasi. 

Dokumentasi kredit tersebut adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi selama 

jangka waktunya. Untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaannya di antara 

bank-bank peserta sindikasi, maka ditunjuklah satu bank   di antara peserta sebagai 

agen untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tugas 

mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjian kredit   ditandatangani. 

h. Publisitas 

Ciri yang membedakan antara pinjaman bilateral dengan kredit sindikasi adalah 

keharusan bagi kredit sindikasi untuk dipublisitaskan. 
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6.5.4. Manfaat Kredit Sindikasi 

a. Bagi Kreditur 

Ada beberapa manfaat bagi suatu bank untuk membiayai nasabahnya dalam bentuk 

kredit sindikasi dengan bank-bank lain. Beberapa manfaat diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Pembentukan sindikasi dalam pemberian kredit memungkinkan bagi suatu bank 

untuk mengatasi masalah BMPK. 

2) Kredit sindikasi memungkinkan bagi suatu bank untuk menyebarkan resiko 

dengan cara berbagi resiko  dengan bank-bank lain. 

3) Jika sebelumnya dikenal penuh persaingan dalam merebut hati nasabah, 

sekarang setelah membentuk sindikasi dituntut sikap kebersamaan dan 

kegotongroyongan melalui kerjasama ini bank-bank kredit dapat tukar menukar 

informasi bagi kemajuan masing- masing. 

4) Bila sindikasi itu di antara bank yang sudah mapan dan bank kecil maka akan 

terjadi transfer pengetahuan dari bank yang sudah mapan kepada bank kecil. 

5) Sindikasi juga akan memperluas akses bank-bank kreditur di kalangan pengusaha 

terutama bagi bank-bank yang jaringannya masih sangat terbatas. 

6) Bank dapat mencari sumber pendapatan selain dari suku bunga yaitu dengan 

cara  menjadi arrangers kredit sindikasi. 

7) Analisa kredit akan makin cermat, karena adanya banyak bank yang terjun ke 

kredit sindikasi, tentu menciptakan analisa yang makin tajam, bila dibandingkan 

dengan bila hanya dianalisa sendiri. 

8) Peluang bank untuk membiayai proyek-proyek besar, hal ini akan menumbuhkan 

dan meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas kemampuan bank-bank 

nasional baik dalam negeri maupun manca negara. 

9) Kredit sindikasi diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sama 

bagi setiap peserta sindikasi, hanya ada satu dokumentasi kredit, administrasi dan 

satu agen. 

b. Bagi Nasabah 

Bagi nasabah kredit sindikasi memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Bagi suatu bank, sekalipun mampu memberikan kredit yang berjumlah besar 

tetapi belum tentu bersedia untuk memberikan jumlah yang sama bagi setiap 

pemohon karet. Suatu bank mungkin mampu dan bersedia memberikan kredit 

http://www.landasanteori.com/
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sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar) kepada suatu perusahaan yang 

mempunyai modal sebesar Rp. (satu) triliun, namun hanya bersedia memberikan 

kredit sebesar Rp. 10 (sepuluh) miliar untuk suatu perusahaan dengan modal 

sebesar Rp. 50 (lima puluh) miliar saja. 

2) Kredit sindikasi memungkinkan bagi nasabah untuk memperoleh kredit yang 

berjumlah besar tanpa harus berhubungan dengan banyak bank, cukup 

berhubungan dengan satu bank. 

3) Kredit sindikasi memungkinkan bagi satu nasabah untuk memupuk record 

dengan  banyak bank melalui pengaturan oleh bank sendiri yang bertindak 

sebagai arrangers  untuk kredit sindikasi itu. 

4) Kredit sindikasi menambah kredibilitas dari nasabah tersebut lebih-lebih lagi 

apabila para peserta sindikasi terdiri dari bank-bank besar yang ternama. 

5) Nasabah bisa mendapat dari berbagai bank tentang segala hal yang kurang 

mengenai proyek yang sedang ditangani. 

6.5.5. Kredit Sindikasi Jangka Panjang 

Pengertian Kredit Sindikasi Kredit sindikasi atau ”Syndicated Loan” ialah pinjaman yang di 

berikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-

lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum 

untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur. 

Pinjaman tersebut di berikan secara sindikasi mengingat jumlah yang di butuhkan untuk 

membiayai proyek tersebut sangat besar, sehingga tidak mungkin di biayai oleh kreditur tunggal.  

Stanley Hurn dalam bukunya Syndicated Loan : A Handbook for Banker and Borrower 

memberikan definisi mengenai kredit sindikasi sebagai berikut : A syndicated loan is a loan made 

by two or more lending institution, on similar terms and condition, using common documentation 

and administered by common agent. (Stanley Hun, ) 

Definisi tersebut di atas mencakup semua unsur – unsur yang penting dari suatu kredit 

sindikasi, yaitu : (Sutam Remy Syahdeni, ) 

1. Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas 

sindikasi. 

2. Definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang di berikan 

berdasarkan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang sama bagi masing – 

masing peserta sindikasi. Hal ini di wujudkan dalam bentuk hanya ada satu perjanjian 

kredit antara nasabah dan sebuah bank peserta sindikasi. 
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3. Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena 

dokumentasi inilah yang menjadi pegangan bagi semua bank peserta sindikasi secara 

bersama – sama. 

4. Sindikasi tersebut di administrasikan oleh satu agen (agent) yang sama bagi semua 

bank peserta sindikasi. Bila tidak, maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas 

bilateral (dua pihak), yang sama tetapi mandiri, antara masing – masing bank peserta 

dengan nasabah. Kredit yang berbentuk sindikasi atau kredit patungan yang dilakukan 

oleh bank ini, berbeda dari kredit – kredit yang biasa di berikan oleh bank kepada 

nasabahnya. 

 

6.6. Obligasi Internasional  

6.6.1. Pengertian Obligasi Internasional 

Obligasi internasional  atau dikenal juga dengan nama sovereign bond adalah 

suatu obligasi yang diterbitkan  oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uang 

asing. Negara dengan tingkat inflasi yang tinggi atau bergejolak sehingga sulit diprediksi maupun 

negara yang memiliki nilai tukar mata uang yang tidak stabil seringkali menyadari bahwa adalah 

sesuatu tindakan yang tidak menguntungkan apabila mereka menerbitkan obligasi dalam mata 

uang setempat sehingga negara tersebut memutuskan untuk menerbitkan obligasi dalam 

denominasi mata uang asing (valuta asing) yang dinilai lebih stabil. Hal ini meningkatkan 

masalah gagal bayar apabila negara tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya dalam 

menyediakan mata uang asing pada saat jatuh tempo pembayaran obligasinya.  

Oleh karena risiko gagal bayar tersebut maka investor meminta imbal hasil yang tinggi atas 

obligasi yang diterbitkan tersebut, sehingga membuat beban biaya utang ini menjadi lebih tinggi 

dan meningkatkan risiko gagal bayar. Pada saat terjadinya gagal bayar, sebuah negara tidak 

dapat dinyatakan pailit seperti halnya suatu perusahaan ataupun lembaga pemerintah, namun 

dalam praktiknya negara yang mengalami gagal bayar ini mengajukan penawaran berupa suatu 

pertukaran bagi pemegang obligasinya guna melakukan restrukturisasi atas utang negara 

tersebut seperti yang pernah terjadi dalam kasus obligasi yang diterbitkan oleh Peru dalam 

denominasi mata uang dollar Amerika pada tahun 1996 dan kasus penerbitan 

obligasi Argentina pada tahun 2001. Namun, upaya untuk memperoleh persetujuan dari para 

pemegang obligasi atas usulan pertukaran adalah sangat sulit oleh karena biasanya para 

pemegang obligasi akan melakukan penolakan. 

Sepanjang era pada awal tahun 1980, obligasi internasional dari negara-negara 

berkembang merupakan tujuan investasi yang menarik bagi bank Barat. Ini menciptakan banyak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_tukar
https://id.wikipedia.org/wiki/Valuta_asing
https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar
https://id.wikipedia.org/wiki/Investor
https://id.wikipedia.org/wiki/Pailit
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Peru
https://id.wikipedia.org/wiki/USD
https://id.wikipedia.org/wiki/1996
https://id.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://id.wikipedia.org/wiki/2001
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berkembang
https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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sekali masalah sewaktu banyak negara penerbit obligasi yang mengalami kesulitan dalam 

melakukan pembayaran obligasi mereka. (wikipedia.org) 

6.6.2. Pola Pembiayaan 

Untuk dapat melakukan pembiayaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha, 

terdapat beberapa bentuk/pola pembiayaan yang dapat dipergunakan oleh perusahaan modal 

ventura. Adapun bentuk-bentuk/pola pembiayaan modal ventura yang dimaksud adalah : Budi 

Rachmat (2002:35-44) 

1. Pola Pembiayaan Langsung  

Pola pembiayaan ini dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura dengan 

cara memberikan pembiayaan langsung kepada perusahaan pasangan usaha yang 

sudah/akan berbentuk badan hukum. Apabila konsep ini dilakukan, maka perusahaan 

modal ventura harus berperan aktif langsung ke perusahaan pasangan usaha dan 

biasanya akan menempatkan wakilnya sebagai anggota direksi maupun komisaris. 

2. Pola Pembiayaan Langsung  

Dengan Franchise Pola pembiayaan langsung dengan franchise hampir sama 

dengan pola pembiayaan langsung, yang membedakannya adalah aktivitas 

pengawasan, pengontrolan yang diemban oleh perusahaan modal ventura ataupun 

jasa profesional dapat dialihkan kepada franchise. Dalam pola ini, perusahaan modal 

ventura terkesan lebih bersifat sebagai penyedia dana/modal kepada perusahaan 

pasangan usaha. 

3. Pola Inti-Plasma  

Pola inti-plasma hamper sama dengan pola pembiayaan langsung dengan 

franchise, yang membedakannya adalah jika memakai pola franchise, franchisor hanya 

melakukan bantuan teknis kepada satu satuan usaha saja. Sedangkan dengan pola 

inti-plasma, perusahaan inti akan membina beberapa perusahaan plasma dalam satu 

wadah usaha, dimana usaha setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha 

perusahaan inti. Dengan cara ini, diharapkan terjadi kesinambungan yang saling 

menguntungkan anatara inti dan plasma. 

4. Pola Payung  

Pola pembiayaan ini adalah suatu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada 

suatu perusahaan yang kepemilikannya dipunyai oleh beberapa pemilik, dimana 

masing-masing pemilik mempunyai usaha yang saling menunjang satu sama lainnya 

sehingga nilai lebih yang didapat menjadi lebih baik. 

5. Pola Kemitraan 
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 Pola pembiayaan modal ventura dengan cara kemitraan harus melibatkan suatu 

perusahaan besar, yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan dari 

perusahaan-perusahaan mitra binaan modal ventura. Pola kerja sama didahului 

dengan kerja sama antara perusahaan besar dengan perusahaan modal ventura, 

selanjutnya perusahaan modal ventura melakukan pembiayaan kepada perusahaan 

pasangan usaha ataupun sebaliknya. 

 

6.7. Struktur Modal  

6.7.1. Pengertian Struktur Modal 

Pengertian struktur modal menurut Martono dan Harjito (2010; 240) menyatakan : “Struktur 

modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang 

ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri”. 

Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal 

saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal 

sendiri masih mengalami kekurangan (defisit) maka perlu dipertimbangkan pendanaan 

perusahaan yang berasal dari luar, yaitu hutang (debt financing). Namun dalam pemenuhan 

kebutuhan dana, perusahaan harus mencari alternatif-alternatif pendanaan yang efisien. 

Pendanaan yang efisien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. 

Sedangkan menurut Kamaludin (2011:306) menyatakan“Struktur modal atau capital 

structure adalah kombinasi atau bauran sumber pembiayaan jangka panjang”. Begitupula 

menurut Bambang Riyanto (2008:296)“Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan 

antara modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri”.Struktur modal merupakan cermin 

dari kebijakan perusahaan dalam menentukan “jenis” securities yang ditentukan. 

Strukturmodal (capital structure) adalah perbandingan atau imbangan hutang jangka 

panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana perusahaan dari modal sendiri berasal dari 

modal saham, laba ditahan. Pendanaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang (debt financing). 

Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau 

biaya modal rata-rata sehingga memaksimal kan nilai perusahaan. 

6.7.2. Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Struktur modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Kamaludin yaitu: 

1. Risiko Bisnis, atau risiko yang terkandung dalam operasi perusahaan apabila ia tidak 

menggunakan hutang. Risiko bisnis juga sering didefinisikan sebagai risiko yang 
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berkaitan dengan ketidakpastian yang melekat proyeksi tingkat pengembalian aktiva 

(ROA) suatu perusahaan dimasa mendatang. 

2. Posisi pajak perusahaan. Alasan utama perusahaan menggunakan hutang karena 

bbiaya bunga dapat dikurangi dalam perhitungan pajak, sehingga menurunkan biaya 

hutang yang sesungguhnya. Akan tetapi, jika sebagian besar laba perusahaan telah 

terhindar dari pajak yang telah dikompensasikan ke muka, maka tambahan hutang 

tidak banyak manfaat. 

3. Fleksibilitas keuangan atau kemampuan perusahaan untuk menambah modal dengan 

persyaratan yang wajar apabila perusahaan dalam kondisi memburuk. Dalam keadaan 

perekonomian sulit atau perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan, maka 

pemilik modal akan lebih suka menanamkan modalnya terhadap perusahaan yang 

posisi neraca yang lebih baik, karena pemilik modal merasa kemungkinan tersedianya 

dana di masa mendatang. 

4. Konservatif atau agresif. Manajemen konservatif akan lebih takut menggunakan 

hutang, sebaliknya manajemen yang agresif akan cenderung mengunakan hutang 

untuk meningkatkan laba. namun demikian faktor ini tidak akan mempengaruhi sturktur 

modal yang optimal, tetapi akan mempengaruhi struktur modal yang ditargetkan 

perusahaan. 

 

6.8. Perkembangan Struktur Modal 

Dalam teori struktur modal diasumsikan bahwa perubahaan struktur modal berasal dari 

penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham biasa atau penerbitan saham 

baru. Menurut Martono dan D. Agus Harjito (2010;242) adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Laba Operasi Bersih (Net Operating Income Approach) 

Pendekatan laba operasi bersih dikemukakan Oleh David Durand pada tahun 1952. 

Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reakasi yan berbeda 

terhadap penggunaan hutang perusahaan.Pendekatan ini melihat bahwa biaya 

modal rata-rata terimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan 

oleh perusahaan.Dengan demikian, pertama, diasumsikan bahwa biaya hutang 

konstan.Kedua, penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilih modal sendiri 

dilihat sebagai peningkatan resiko perusahaan. Artinya apabila perusahaan 

menggunakan hutang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh laba 

yang semakin kecil. Oleh karena itu tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik 

modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. 

Akibatnya biaya modal rata-rata terimbang akan berubah. 
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2. Pendekatan Tradisional 

Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang 

optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial 

leverage. Dengan menggunakan pendekatan tradisional, bisa diperoleh struktur 

modal yang optimal yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan 

yang terendah dan memberikan harga saham yang tertinggi.Hal ini disebabkan 

karena berubahnya tingkat kapitalisasi perusahaan. 

3. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM Approach) 

Modigliani dan Miller berpendapat bahwa pembagian struktur modal perusahaan 

antara hutang dan modal sendiri selalu terdapat perlindungan atas nilai investasi. 

Yaitu karena nilai investasi total perusahaan tergantung dari keuntungan dan resiko, 

sehingga nilai perusahaan tidak berubah walaupun struktur modalnya berubah. 

Asumsi-asumsi yang digunakan MM adalah : 

a. Pasar modal adalah sempurna, dan investor bertindak rasional. 

b. Nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investor sama. 

c. Perusahaan mempunyai risiko usaha yang sama. 

d. Tidak ada pajak. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa struktur modal merupakan perimbangan 

atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri yang digunakan 

perusahaan untuk membiayai aktivanya. Masalah struktur modal merupakan masalah yang 

penting bagi setiap perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang 

langsung terhadap posisi financial perusahaan. 

6.9. Teori Suktur Modal 

a) Teori Modgliani Miller (MM) 

Menurut MM, struktur modal tidak relevan dalam meningkatkan nilai 

perusahaan.Nilai perusahaan dengan utang sama saja dengan nilai perusahaan 

tanpa utang. 
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Keterangan : 

 

 

 

EBIT = Earnings Before Interest and Tax 

rB = Cost of debt (bunga utang) 

B  = Utang (bond) 

T  = Tax 

VL = Value of leveraged firm (perusahaan dengan utang) 

VU = Value of unleveraged firm (perusahaan tanpa utang) 

 

b) Pecking Order Hypothesis (POH) 

Berdasarkan POH,Apabila dana internal cukup (misalnya laba ditahan), 

perusahaan lebih tertarik menggunakan dana internal daripada utang dan 

saham.Apabila dana internal tidak cukup, perusahaan lebih tertarik mengeluarkan 

utang daripada saham.Apabila dana dari utang tidak cukup, baru perusahaan 

mengeluarkan saham. 

Manajer-pemilik (owner-manager) lebih rela bekerja keras untuk perusahaan 

daripada manajer bukan pemilik (nonowmer-manager). Manajer bukan pemilik bisa 

berperilaku oportunistik mementingkan diri sendiri dan tidak menjalankan perusahaan 

Apabila ada pajak (Tax), Pemegang saham menerimaEBIT – rBB 

(1-T), dan Bondholder menerimarBB, Jumlah yang diterima 

stakeholder (stockholder dan bondholder) adalah: 

EBIT – rBB x (1 - T) + rBB 

Sehingga “VL = VU + T ” 

 

Pemegang saham menerima EBIT- rBB, Bondholder menerima rBB 

Jumlah yang diterima stakeholder (stockholder dan bondholder) 

adalah : EBIT – rBB + rBB. 

Dengan demikian EBIT – rBB + rBB = EBIT 

Sehingga “VL = VU” 
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sesuai dengan kepentingan pemegang saham.Apabila hal ini terjadi, ada biaya 

keagenan (agency cost) karena ada konflik antara pemegang saham (principal) dan 

manajer (agent). 

Biaya keagenan meliputi: monitoring cost, bonding cost, dan residual 

loss.Tindakan manajer yang memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk 

kepentingan peribadi disebut perkuisit (perquisite).Kemungkinan perkuisit akan 

semakin besar apabila free cash flow (aliran kas bebas) banyak di 

perusahaan.Apabila perusahaan berutang, maka ada pihak ketiga (kreditor) yang 

mengawasi tindakan manajer sehingga kemungkinan melakukan perkuisit berkurang. 

c) Trade-Off Hypothesis (TOH) 

Berdasarkan TOH, Perusahaan yang modalnya semua saham tidak akan 

optimum karena tidak ada dukungan utang.Perusahaan yang semua modalnya utang 

tidak memungkinkan dan juga risiko kebangkrutannya terlalu tinggi. Dengan 

berutang, ada manfaat pajak (tax shield) karena bunga utang dapat mengurangi 

pajak. Namun tidak bisa terlalu tinggi karena akan meningkatkan risiko 

kebangkrutan.Perusahaan harus mengubah struktur modal sampai dengan titik di 

mana manfaat pajak atas utang sama dengan risiko kebangkrutan karena utang. 
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BAB 7 

BIAYA MODAL 

 

Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau 

ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan 

investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modal disini adalah overall cost of capital. 

Konsep biaya modal erat hubungannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan 

(required rate of return). Konsep biaya modal penting dalam pembelanjaan perusahaan, karena 

dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya yang secara riil harus ditanggung oleh 

perusahan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. 

Biaya modal dapat diukur dengan “rate of return” minimum dari investasi baru yang 

dikeluarkan perusahaan, dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan 

risiko dari aktiva yang dimiliki saat ini. 

Biaya yang harus dibayar adalah : 

• Pembayaran Bunga. 

• Pembayaran dividen. 

• Pembayaran angsuran pokok pinjaman atau “principal”. 

Biaya modal terdiri dari : 

• biaya modal secara individu  

• biaya modal secara keseluruhan 

Tingkat biaya modal yang harus dihitung perusahaan adalah tingkat biaya modal secara 

keseluruhan. Perhitungannya menggunakan konsep Weighted Average Cost of Capital ( WACC). 

Biaya modal yang tepat untuk semua keputusan adalah rata-rata tertimbang dari seluruh 

komponen modal WACC. Biaya modal harus dihitung berdasar basis setelah pajak, karena arus 

kas  setelah pajak adalah yang paling relevan untuk keputusan investasi.  
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Komponen modal yg sering dipakai adalah saham biasa, saham preferen, utang, laba 

ditahan. Seluruh komponen modal (capital components) mempunyai satu kesamaan, yaitu 

investor yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka 

 

 

Keterangan : 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang  

Wd = proporsi hutang dari modal 

Wp = proporsi saham preferen dari modal 

Ws = proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal 

Kd = biaya hutang  

Kp = biaya saham preferen  

Ks = biaya laba ditahan  

Ksb = biaya saham biasa baru. 

 

7.1. Biaya Hutang (Kd) 

Biaya hutang (Kd) atau yield to maturityadalah tingkat keuntungan yg dinikmati oleh 

pemegang/pembeli obligasi. Dalam perhitungan WACC (Weighted Cost of Capital), kita memakai 

biaya hutang setelah pajak. 

  

 

Contoh :  

Kd = 10%, Pajak = 15%, berapa biaya hutang setelah pajak?  

Jawab : 

 10% (1-15%) = 8.5% 

Penggunaan hutang sebagai modal, menurunkan penghasilan yg dikenai pajak karena 

bunga yg harus dibayar. Karena itu penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar 

(tax deductible). 

 

WACC= Kd (1-T) 

WACC = [Wd x Kd (1- tax)] + [Wp x Kp] + [Ws x (Ks atau Ksb)] 
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7.2. Biaya Saham Preferen (Kp) 

Biaya saham preferen sama dengan tingkat keuntungan yg dinikmati pembeli saham 

preferen (Kp). Dividen saham preferen tidak tax deductible, perusahaan menanggung semua 

beban biaya, tidak ada penyesuaian/penghematan pajak seperti biaya hutang. 

𝑲𝒑 =  
𝑫𝒑

𝑷𝒏
 

Keterangan : 

Dp =  dividen saham preferen tahunan  

Pn = harga saham preferen bersih yg diterima perusahaan penerbit (setelah dikurangi 

biaya peluncuran saham atau flotation cost) 

Contoh : 

PT Aksara menjual saham preferen yg memberikan dividen Rp 10 per tahun. Harga 

saham Rp 100 dengan flotation cost 2,5 per lembar saham. Berapa Biaya Saham 

Preferen? 

Jawab : 

Kp = Dp/Pn  

 = 10 / 97,5 = 10,26% 

7.3. Biaya Laba Ditahan (Ks) 

Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, yaitu Menahan sebagian 

laba (retained earnings) dan menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan 

sebagian labanya untuk modal, akan ada opportunity cost. Laba dapat dibagikan berupa dividen 

dan investors dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, 

dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak 

sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi 

yg memiliki risiko yg sama dengan risiko perusahaan. 

Ada tiga cara menaksir Biaya Laba ditahan (Ks) yaitu : 

1. Pendekatan CAPM 

 

 

 

KS = KRF + (KM-KRF)bi 
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Keterangan : 

Ks = tingkat keuntungan yg disyaratkan pada saham perusahaan i. 

Krf = risk free rate/ bunga bebas risiko  

Km = tingkat keuntungan portfolio pasar  

Bi = beta saham perusahaan I 

 

2. Pendekatan Discounted Cash Flow (DCF) 

 

Jika Dividen bertumbuh konstan, gunakan Gordon model: 

 

3. Pendekatan Bond-Yield-Plus-Risk Premium 

Membeli saham biasa pada umumnya lebih berisiko daripada membeli obligasi yg 

memberikan penghasilan tetap dan relatif pasti. Oleh karena itu, investor yang membeli 

saham biasa mengharapkan suatu premi risiko diatas tingkat keuntungan obligasi. Premi 

risiko besarnya tergantung pada kondisi perusahaan dan kondisi perekonomian. 

Ks =  tingkat keuntungan obligasi perusahaan +  premi resiko 

 

7.4. Biaya Saham Biasa Baru (Ke) 

Apabila saham biasa baru diterbitkan, berapa tingkat pengembalian (rate of return) yg 

harus perusahaan peroleh untuk menarik pemegang saham baru (Ke), tapi perusahaan harus 

memperoleh pendapatan lebih dari Ks karena adanya flotation cost, biaya untuk menerbitkan 

saham. 

Hanya sebagian kecil perusahaan yg sudah matang (mature) mengeluarkan saham biasa 

baru karena  

a. Biaya flotation yg tinggi  

b. Investor menanggapi penerbitan saham biasa baru sebagai sinyal negatif 

(biasanya manager perusahaan melakukan ini karena mereka berpikiran bahwa 

harga saham sekarang lebih tinggi daripada nilai sesungguhnya) 

c. Supply saham naik, harga saham turun  

H
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Flotation cost akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Biaya ini 

terdiri dari; biaya mencetak saham, komisi untuk phak penjamin emisi saham, penawaran 

saham, dan lain-lain. 

Gordon Model dengan memperhitungkan flotation cost: 

𝐊𝐞 =  
𝐃𝟎 (𝟏 + 𝐠)

𝐏𝟎 (𝟏 − 𝐅)
+  𝐠 

Keterangan : 

Ke = Biaya saham biasa baru  

P0 = Harga jual saham  

F = Flotation cost    

D0  = Dividen saham pada t = 0 

G = Dividen growth 
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BAB 8 

TEORI DAN PASAR VALUTA ASING 

 

8.1. Perluasan Geografis Pasar Valuta Asing 

Setelah perang dunia I dan setelah despresi ekonomi dunia pada tahun 1930-an, dunia 

menginginkan tercapainya suatu stabilitas ekonomi yang lebih baik. Pada tahun 1944 lahirlah 

suatu sistem moneter internasional yang dikenal dengan nilai tukar tetap (fixed exchange rate) 

hasil persetujuan Bretton Woods. Setiap negara memberlakukan kurs yang tetap dari mata 

uangnya terhadap US. Sejak saat itu ekonomi negara-negara Eropa serta Amerika mulai 

bertumbuh pesat. Lebih dari itu lahirnya pasar Euro Dollar dan Asia Currency Unit adalah untuk 

mengimbangu peredaran US Dollar yang semakin banyak jumlahnya. Pentingnya aktivitas dalam 

foreign exchange timbul sehubungan dengan berkembangnya perdagangan internasional serta 

semakin meningkatnya perpindahan uang dan capital internasional. Dari sini bisa dilihat bahwa 

foreign exchange bukan sebatas money change tetapi lebih luas dari itu. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa pasar valuta asing adalah suatu pasar dimana surat-surat berharga jangka 

pendek diperdagangkan. Dalam perkembangannya, uang berkembang menjadi komoditas yang 

bisa di perdagangkan. Pasar valuta asing sendiri mengalami pertumbuhan yang pesat pada awal 

decade 70-an. Adapun yang menyebabkan pasar valuta asing bertumbuh pesat antara lain 

adalah:  

1. Pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga 

menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta asing 

2. Bisnis yang semakin mengglobal. Dengan semakin sengitnya persaingan bisnis 

membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah, dan tersebar di 

seluruh dunia sehingga menimbulkan permintaan akan mata uang suatu negara tertentu  

3. Perkembangan telekomuniksi yang begitu cepat dengan adanya sarana telepon, telex, 

faximile, internet maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi 

lebih mudah dilakukan.  



Manajemen Keuangan Lanjutan 97 
 

4. Keuntungan yang di peroleh di pasar valuta yang cenderung besar meningkatkan 

keinginan berbagai pihak berusaha memperoleh gain dari pergerakan valuta asing. 

8.2. Fungsi Pasar Valuta Asing 

Fungsi pasar valuta asing antara lain : 

1. Transfer daya beli ( transfer of purchasing power) 

Sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal 

yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang inggal di Negara yangmemiliki mata uang 

yang berbeda.  

2. Penyediaan kredit 

Pengiriman barang antar Negara dalam perdagangan internasional membutuhkan 

waktu. Oleh karena itu, harus ada cara untuk membiayai barang-barang dalam 

perjalanan pengiriman barang termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan 

yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. 

3. Mengurangi risiko valuta asing 

Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan. Dalam 

kondisi normal dari kemungkinan risiko yang tidak diperkirakan misalnya terjadi 

perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang 

telah diperkirakan. 

 

8.3. Pelaku Pasar 

Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar valas dapat digolongkan menjadi : 

a. Perusahaan 

Untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu 

melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan yang lebih 

murah. Ada kegiatan impor dan ekspor yang dilakukan perusahaan kadang memerlukan 

mata uang Negara lain dengan jumlah yang cukup besar. 

b. Individu 

Masyarakat atau perorangan melakukan transaksi valutaasing disebabkan oleh beberapa 

factor. Seperti kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaakan fluktuasi pergerakan nilai 

valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Faktor lainnya adalah untuk kebutuhan 

konsumsi pada saat berada di luar negeri. 

c. Bank Umum dan Perbankan 

Bank Umum melakukan transaksi jula beli valas untuk berbagai keperluan antara lain 

melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya dalam bentuk mata uang lain. 
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Perbankan adalah pelaku pasar valas yang terbesar dan paling aktif. Perbankan 

beroperasi dalam pasar valas lewat para pedagangnya. 

d. Pialang pasar valas atau Broker 

Mereka membantu untuk mencarikan pembeli ataupun penjual. 

e. Pemerintah 

Pemerintah melakukan transaksi valas untuk berbagai tujuan antara lain membayar 

hutang luar negri, menerima pendapatan dari luar negriyang harus ditukarkan lagi ke 

dalam mata uang local. 

f. Bank Sentral 

Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai 

tukar mata uang. 

g. Spekulan dan Arbitraser 

Arbitraser adalah orang yang megeksploitasi perbedaan kurs antar valas. Peran serta 

spekulan dan arbitraser dalam pasar valas semata-mata didorong oleh motif mengejar 

keuntungan. 

h. Institusi 

Yang dimaksud disini adalah institusi-institusi keuangan yang mempunyai investasi 

internasional, meliputidana pension, perusahaan asuransi, mutual fund, dan bank 

investasi.  

 

8.4. Transaksi Pasar Valuta Asing Antar Bank  

Jenis –jenis transaksi valas yaitu ; 

1. Transaksi Spot 

Adalah transaksi yang melibatkan dua jenis mata uang yang berbeda dengan nilai 

yang telah disepakati. Penyelesaian ransaksi ini biasanya memakan waktu dua hari 

kerja setelah tanggal transaksi. 

2. Transaksi Forward 

Terjadi antara dua pihak yang meliputi mata uang dari dua Negara yang berbeda. 

Transaksi ini dapat dilakukan diluar bursa ( over the Counter), berdasarkan nilai tukar 

tertentu dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi yang dapat diubah 

oleh kedua pihak melalui suatu kesepakatan dengan waktu jatuh tempo transaksi 

yang lebih panjang jika dibandingkan dengan transaksi spot, waktu jatuh tempo dari 

transaksi forward bervariasi, pada umumnya berkisar antara 30, 90, 180, dan 360 

hari. 
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3. Transaksi Future 

Adalah bentuk dari transaksi forward yang telah terstandarisasi. Transaksi ini 

dilakukan pada suatu bursa yang telah terorganisir dan transaksi yang dilakukan 

berdasarkan  regulasi tertentu. Contoh : perdagangan konrak futures di Chicago 

Merchantile Exchanges (CME). Transaksi Futures mengharuskan pihak-pihak yang 

terlibat untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan yang disebut 

margin. Margin digunakan sebagai jaminan bila terjadi wanprestasi atau 

permasalahan yang mungkin terjadi diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi 

future tersebut. 

4. Transaksi Swap 

Merupakan suatu transaksi yang berupa pertukaran dua mata uang dalam satu 

periode waktu tertentu, melalui mekanisme pembelian dengan tanggal spot sekaligus 

penjualan kembali di waktu yang akan dating dengan tanggal forward serta pembelian 

kembali pada tanggal spot. 

5. Option 

Opsi forex adalah suatu derivative di mata politik berhak (tidak wajib) untuk menukar 

suatu mata uang denganmaa uang tertentu pada nilai tukar yang telah disepakati 

sebelumnya pada tanggal tertentu. Pasar opsi forex merupakan pasar opsi terbesar 

dan paling likuid daripada opsi jenis lainnya di dunia. 

 

8.5.  Nilai tukar valuta asing dan harga penawaran 

 Nilai tukar (exchange rate) adalah harga dari mata uang satu Negara yang diekspresikan 

dalam mata uang negara lain. Pada Praktiknya, hampir semua perdagangan mata uang 

memakai bentuk dolar AS.  

  



Manajemen Keuangan Lanjutan 100 
 

Tabel 8.1. Penetapan Nilai Tukar 

Major Currencies 

9:59 AM EDT 9/11/2017 
  

LAST(MID) CHANGE % CHG 

See all Closing Currencies  

Euro (EUR/USD) 

 
1.1987 -0.0049 -0.41% 

Yen (USD/JPY) 

 
108.76 0.92 0.85% 

Australia $ (AUD/USD) 

 
0.8044 -0.0011 -0.14% 

Canada $ (USD/CAD) 

 
1.2143 -0.0016 -0.13% 

Euro/Yen (EUR/JPY)  

 
130.38 0.61 0.47% 

Euro/Swiss Franc 

(EUR/CHF) 

 
1.1412 0.0047 0.41% 

Mexico Peso (USD/MXN) 

 
17.6463 -0.0668 -0.38% 

New Zealand $ (NZD/USD) 

 
0.7271 0.001 0.14% 

Pound (GBP/USD) 

 
1.3198 0.0001 0.01% 

Pound/Euro (GBP/EUR) 

 
1.1009 0.0044 0.40% 

Swedish Krona (USD/SEK) 

 
7.9971 0.0657 0.83% 

Swiss Franc (USD/CHF) 

 
0.9518 0.0076 0.80% 

Chinese Yuan (USD/CNY) 

 
6.5274 0.0457 0.71% 

WSJ Dollar Index 

 
84.8 0.31 0.37% 

   Sumber : The Wall Street journal 9 september 2017 

Sebagai contoh dapat dilihat dari table diatas. Dolar Australia ditetapkan pada harga 

0,8044 artinya anda dapat membeli setiap 1 dolar AUS dengan 0.8044 dolar AS. 

Nilai tukar merupakan indikator ekonomi penting yang memiliki peran strategis dalam 

suatu perekonomian. Pergerakan nilai tukar berpengaruh luas terhadap berbagai aspek 

perekonomian, termasuk perkembangan harga (inflasi), kinerja ekspor-impor yang pada 

gilirannya berpengaruh pada output perekonomian. Di pasar terdapat dua kekuatan utama yang 

saling berinteraksi, yaitu permintaan dan penawaran, sehingga terbentuk keseimbangan yang 

dicerminkan pada level harga dan kuantitas dimana kurva permintaan dan penawaran bertemu. 

Hukum penawaran menghubungkan berbagai titik kombinasi antara jumlah barang (atau jasa) 

dan tingkat harga yang ditawarkan. Semakin tinggi harga, akan semakin tinggi kuantitas yang 

ditawarkan - atau sebaliknya jika harga turun - dengan asumsi ceteris paribus, sehingga terdapat 

hubungan yang positif antara harga dan penawaran. Dalam konteks pasar valas, komoditi yang 

diperdagangkan adalah valuta asing dan harganya adalah nilai tukar. Untuk pasar US dollar di 

http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3021-forex.html
http://quotes.wsj.com/fx/EURUSD
http://quotes.wsj.com/fx/USDJPY
http://quotes.wsj.com/fx/AUDUSD
http://quotes.wsj.com/fx/USDCAD
http://quotes.wsj.com/fx/EURJPY
http://quotes.wsj.com/fx/EURCHF
http://quotes.wsj.com/fx/EURCHF
http://quotes.wsj.com/fx/USDMXN
http://quotes.wsj.com/fx/NZDUSD
http://quotes.wsj.com/fx/GBPUSD
http://quotes.wsj.com/fx/GBPEUR
http://quotes.wsj.com/fx/USDSEK
http://quotes.wsj.com/fx/USDCHF
http://quotes.wsj.com/fx/USDCNY
http://quotes.wsj.com/index/XX/BUXX
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Indonesia, harga dari US dollar adalah nilai tukar rupiah per US dollar, misalnya dengan kuotasi 

Rp9.000/USD; apabila kuotasinya meningkat berarti harga USD1 yang dibeli dengan mata uang 

rupiah menjadi lebih mahal. Kondisi ini disebut rupiah terdepresiasi (nilai rupiah menurun) atau 

US dollar terapresiasi. Sebaliknya, apabila kuotasinya menurun maka terjadi apresiasi rupiah 

(depresiasi US dollar). 

Nilai tukar mata uang suatu negara adalah relatif, dan dinyatakan dalam perbandingan 

dengan mata uang negara lain. Tentu saja perubahan nilai tukar mata uang akan mempengaruhi 

aktivitas perdagangan kedua negara tersebut. Nilai tukar yang menguat akan menyebabkan nilai 

ekspor negara tersebut lebih mahal, dan impor dari negara lain lebih murah, dan sebaliknya.  

Berikut adalah 6 faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang antara 

dua Negara (Martin; 2013): 

1. Perbedaan Tingkat Inflasi Antara Dua Negara 

Suatu negara dengan tingkat inflasi konsisten rendah akan lebih kuat nilai tukar mata uangnya 

dibandingkan negara yang inflasinya lebih tinggi. Daya beli (purchasing power) mata uang 

tersebut relatif lebih besar dari negara lain. Pada akhir abad 20 lalu, negara-negara dengan 

tingkat inflasi rendah adalah Jepang, Jerman dan Swiss, sementara Amerika Serikat dan Canada 

menyusul kemudian. Nilai tukar mata uang negara-negara yang inflasinya lebih tinggi akan 

mengalami depresiasi dibandingkan negara partner dagangnya. 

2. Perbedaan Tingkat Suku Bunga Antara Dua Negara 

Suku bunga, inflasi, dan nilai tukar sangat berhubungan erat. Dengan merubah tingkat suku 

bunga, bank sentral suatu negara bisa mempengaruhi inflasi dan nilai tukar mata uang. Suku 

bunga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang negara tersebut meningkat. 

Investor domestik dan luar negeri akan tertarik dengan return yang lebih besar. Namun jika inflasi 

kembali tinggi, investor akan keluar hingga bank sentral menaikkan suku bunganya lagi. 

Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga maka akan cenderung memperlemah nilai 

tukar mata uang negara tersebut. 
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3. Neraca Perdagangan 

Neraca perdagangan antara dua negara berisi semua pembayaran dari hasil jual beli barang dan 

jasa. Neraca perdagangan suatu negara disebut defisit bila negara tersebut membayar lebih 

banyak ke negara partner dagangnya dibandingkan dengan pembayaran yang diperoleh dari 

negara partner dagang. Dalam hal ini negara tersebut membutuhkan lebih banyak mata uang 

negara partner dagang, yang menyebabkan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap 

negara partnernya melemah. Keadaan sebaliknya disebut surplus, dimana nilai tukar mata uang 

negara tersebut menguat terhadap negara partner dagang. 

4. Hutang Publik (Public Debt) 

Neraca anggaran domestik suatu negara digunakan juga untuk membiayai proyek-proyek untuk 

kepentingan publik dan pemerintahan. Jika anggaran defisit maka public debt membengkak. 

Public debt yang tinggi akan menyebabkan naiknya inflasi. Defisit anggaran bisa ditutup dengan 

menjual bond pemerintah atau mencetak uang. Keadaan bisa memburuk bila hutang yang besar 

menyebabkan negara tersebut default (gagal bayar) sehingga peringkat hutangnya turun. Public 

debt yang tinggi jelas akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut. 

5. Ratio Harga Ekspor Dan Harga Impor 

Jika harga ekspor meningkat lebih cepat dari harga impor maka nilai tukar mata uang negara 

tersebut cenderung menguat. Permintaan akan barang dan jasa dari negara tersebut naik yang 

berarti permintaan mata uangnya juga meningkat. Keadaan sebaliknya untuk harga impor yang 

naik lebih cepat dari harga ekspor. 

6. Kestabilan Politik Dan Ekonomi 

Para investor tentu akan mencari negara dengan kinerja ekonomi yang bagus dan kondisi politik 

yang stabil. Negara yang kondisi politiknya tidak stabil akan cenderung beresiko tinggi sebagai 

tempat berinvestasi. Keadaan politik akan berdampak pada kinerja ekonomi dan kepercayaan 

investor, yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut. 
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8.6. Kondisi Paritas Internasional 

8.6.1. Harga dan Nilai Tukar 

Menurut law of one price, barang-barang dijual dengan harga yang sama diseluruh dunia. 

Dasar dari teori ini adalah bahwa jika harga dari komoditi tertentu tidak sama dimana-

mana,arbitrage dalam barang-barang pada akhirnya akan menjamin keadaan yang sama. Ada 

lima (5) hubungan-hubungan kunci Paritas Internasional dihasilkan dari aktivitas-aktivitas 

arbitrage tersebut adalah: 

1. Purchasing Power Parity (PPP),  

2. Fisher Effect (FE),  

3. International Fisher Effect (IFE),  

4. Interest Rate Parity (IRP) dan 

5. Unbiased Forward Rates (UFR).  

Kondisi-kondisi paritas ini dikaitkan oleh : 

1. Penyesuaian dari berbagai kurs dan harga terhadap inflasi 

2. Konsepsi bahwa uang seharusnya tidak mempunyai efek terhadap variabel-variabel riil. 

Inflasi dan depresiasi mata uang domestik ditentukan secara gabungan oleh 

pertumbuhan supply uang domestik relatif terhadap pertumbuhan demand uang 

domestik. 

 

8.6.2. Suku Bunga dan Nilai Tukar  

Pergerakan harga di pasar forex sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Selain para emain besar dan institusi keuangan, pengaruh faktor fundamental juga berperan 

dalam menggerakkan pasar, salah satunya adalah suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral 

suatu negara. Dalam keadaan normal investor tentu mengharapkan perolehan (return) yang 

tinggi dari instrumen investasi yang dipilihnya termasuk mata uang. Tingkat suku bunga dalam 

hal ini sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. 

 Tingkat suku bunga menentukan nilai tambah mata uang suatu negara. Semakin tinggi 

suku bunga suatu mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan akan mata uang negara 

tersebut. Tingkat suku bunga diatur oleh bank sentral, dan jika dalam jangka panjang bank 

sentral selalu menaikkan suku bunga maka trend nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap 

negara lain akan cenderung naik. Hal ini akan terus berlangsung sampai ada faktor lain yang 

mempengaruhi atau bank sentral kembali menurunkan suku bunganya. 
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8.6.3. Pengaruh Kenaikan Tingkat Suku Bunga 

Sebagai illustrasi ambillah contoh EUR/AUD. Saat ini suku bunga mata uang Euro adalah 

0.50% dan dollar Australia 2.75%. Jika bank sentral kawasan Euro (ECB) menaikkan tingkat 

suku bunga sebesar 0.25% maka suku bunga EUR akan menjadi 0.75%. Asumsikan suku bunga 

AUD tidak berubah sehingga permintaan akan AUD juga relatif tetap. Kenaikan tingkat suku 

bunga Euro akan menarik investor untuk memindahkan asset investasinya (misalnya saham, 

properti atau mata uang lain) ke mata uang Euro karena mereka ingin mendapatkan keuntungan 

dari perubahan tingkat suku bunga tersebut. 

Pada contoh di atas, walaupun suku bunga EUR masih lebih rendah dari suku bunga 

AUD, namun perubahan tingkat suku bunga tersebut menyebabkan permintaan akan mata uang 

EUR di level konsumen meningkat sehingga nilai tukar Euro terhadap dollar Australia atau 

EUR/AUD juga naik. Jika suku bunga mata uang negara lain tidak berubah, maka kenaikan suku 

bunga EUR tersebut tidak hanya berpengaruh pada nilai EUR/AUD saja, namun juga terhadap 

nilai tukar EUR versus mata uang lainnya. Dalam hal ini nilai EUR/xxx  (xxx adalah mata uang 

lainnya) akan naik. 

8.6.4. Pengaruh Penurunan Tingkat Suku Bunga 

Sebaliknya dari contoh di atas, jika ECB menurunkan tingkat suku bunganya, semisal 

0.25% juga sehingga suku bunga EUR menjadi 0.25%. Investor akan segera melepas 

kepemilikannya atas mata uang Euro dan beralih ke jenis asset lainnya seperti saham, properti 

atau mata uang negara lain yang tingkat suku bunganya lebih tinggi. Jika ini terjadi maka nilai 

tukar EUR terhadap mata uang lainnya akan turun, atau EUR/xxx akan melemah. 

Perubahan arah pergerakan nilai tukar di atas terjadi hanya pada saat ada perubahan 

tingkat suku bunga, atau isu dan juga rumor yang berkaitan dengan kemungkinan perubahan 

suku bunga seperti tingkat inflasi yang tinggi, defisit neraca perdagangan yang makin besar dan 

sebagainya. Dalam pasar forex, isu perubahan tingkat suku bunga sangat sensitif, oleh 

karenanya komentar seorang gubernur atau kepala bank sentral akan sangat mempengaruhi 

fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara. Di samping itu, perbedaan tingkat suku bunga 

antara dua mata uang bisa menyebabkan terjadinya carry trade, salah satu strategi dalam 

trading forex. Makin besar selisih suku bunga antara dua mata uang, makin tinggi pula potensi 

carry trade terhadap pasangan mata uang tersebut. 
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8.7. Forward Rate Sebagai Prediktor Tidak Bias Dari Future Spot Rate 

Hubungan antara spot market dan forward market juga dijelaskan dengan cara sebagai 

berikut : 

Rumus     
𝑓

𝑠
=

𝐸(𝑠)

𝑠
 

Jika kurs forward tidak bias/unbiased, maka dikatakan akan merefleksikan (sama dengan) kurs 

spot masa yang datang yang diharapkan/expected future spot rate pada masa jatuh tempo. 

Berdasarkan bukti empiris kurs forward cenderung untuk tidak bias, biarpun ada ketidak akuratan 

prediksi kurs spot. 

Jika peserta pasar adalah risk neutral dan tidak ada biaya transaksi, maka pasar akan 

menetapkan kurs forward f sama dengan kurs spot masa datang (yang diperkirakan untuk 

diobservasi pada tanggal dimana forward contract berakhir/jatuh tempo). Jika hasil tersebut tidak 

sama, maka para spekulan yang risk neutral akan berdagang valas hingga kurs forward sama 

dengan kurs spot masa datang (the expected/future spot rate). 

Sebagai contoh : jika kurs forward untuk satu tahun adalah sebesar AUD 1 = GBP 0,5265 namun 

diperkirakan kurs spot dalam waktu satu tahun (future spot rate) adalah AUD 1 = GBP 0,5065, 

maka spekulan yang risk neutral akan tertarik untuk megikuti forward contract untuk menjual 

AUD. Dibawah kondisi forward contract spekulan harus menyerahkan AUD 1 dan akan 

menerima GBP 0,5265. Jika sesuai yang diperkirakan kurs spot pada waktu tersebut adalah 

AUD 1 = GBP 0,5065 maka GBP yang diperoleh (GBP 0,5265) dapat dikonversi ke AUD 

(0,5265/0,5065) = AUD 1,0395. Dengan demikian spekulan memperoleh profit hampir 4 % per 

AUD 1 yang dijual secara forward. Tentu saja, ada kesempatan bahwa perkiraan tidak akan 

terrealisir. Jika kurs spot dalam waktu 1 tahun (future spot rate) kurang dari GBP 0,5065 per AUD 

1, maka profit akan menjadi lebih besar dari yang diperkirakan; jika kurs spot masa datang 

(future spot rate) berada antara GBP 0,5065 dan GBP 0,5265 per AUD 1 maka profit akan lebih 

kecil dari yang diperkirakan; akhirnya jika kurs spot masa datang lebih dari GBP 0,5265 per AUD 

1, maka kerugian akan terjadi. 

Spekulan yang risk averse mungkin tidak merasakan expected profit cukup besar untuk 

menanggulangi resiko yang dihadapi, tetapi jika spekulan adalah risk neutral , maka meski 

expected profit itu kecil akan cukup untuk menarik mereka untuk berdagang. Pada contoh ini 

hasilnya akan berupa kenaikan supply AUD pada pasar forward, oleh karenanya cenderung 

untuk menurunkan harga f per dolar. Kurs forward akan terus menurun hingga mencapai GBP 

0,5065 per dolar. Sehingga dalam kondisi equilibrium. f = E(s) dimana ini menjelaskan f/s = 

E(s)/s persamaan diatas.  
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8.8. Harga, Suku Bunga, dan Keseimbangan Nilai Tukar 

Secara  umum,  nilai  tukar  mata  uang  suatu  negara  terhadap  mata  uang negara lain, 

ditentukan oleh keseimbangan yang terjadi pada permintaan dan penawaran valuta asing mata 

uang yang diperdagangkan di pasar valuta asing domestik. Apabila terjadi perubahan atas faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran, maka akan terjadi pergeseran kurva 

permintaan dan  penawaran,  yang  selanjutnya  akan  mengubah  nilai  tukar  dari  kondisi 

sebelumnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan nilai tukar adalah: 

a. Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi yang lebih tinggi di negara X daripada di negara Y akan memimpin 

depresiasi mata uang negara X terhadap mata uang negara Y, atau sebaliknya. 

b. Suku Bunga  

Kenaikan suku bunga X terhadap suku bunga Y, akan menyebabkan investor di kedua 

negara untuk beralih dari mata uang Y untuk surat berharga berdenominasi mata uang 

X untuk mengambil keuntungan dari tingkat X lebih tinggi mata uang. 

c. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi  

Negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang kuat akan menarik modal investasi 

untuk memperoleh aset domestik, sehingga meningkatkan permintaan mata uang 

domestik. 

d. Risiko Politik dan Ekonomi 

Investor lebih memilih untuk menyimpan dengan jumlah yang lebih kecil untuk aset 

berisiko, sehingga memiliki risiko lebih rendah dan lebih stabil secara politik ekonomi 

suatu negara dibandingkan menyimpan dengan jumlah yang lebih banyak untuk aset 

berisiko.  
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BAB 9 

PERAMALAN NILAI TUKAR 

 
9.1. Penentuan Nilai Tukar (Theoretical Thread) 

Menurut law of one price, barang-barang dijual dengan harga yang sama diseluruh dunia. 

Dasar dari teori ini adalah bahwa jika harga dari komoditi tertentu tidak sama dimana-mana, 

arbitrage dalam barang-barang pada akhirnya akan menjamin keadaan yang sama. Ada lima (5) 

hubungan-hubungan kunci Paritas Internasional dihasilkan dari aktivitas-aktivitas arbitrage 

(upaya mengambil keuntungan dari ketidaksesuaian dalam harga-haraga aktual),  adalah 

Purchasing Power Parity (PPP), Fisher Effect (FE), International Fisher Effect (IFE), Interest Rate 

Parity (IRP) dan Unbiased Forward Rates (UFR). 

Kondisi-kondisi paritas ini dikaitkan oleh :  

1. Penyesuaian dari berbagai kurs dan harga terhadap inflasi  

2. Konsepsi bahwa uang seharusnya tidak mempunyai efek terhadap variabel-variabel riil.  

Inflasi dan depresiasi mata uang domestik ditentukan secara gabungan oleh pertumbuhan 

supply uang domestik relatif terhadap pertumbuhan demand uang domestik. Dalam analisis ini 

diasumsikan bahwa peserta-peserta pasar adalah risk neutral dan tidak ada friksi atau kendala 

(seperti pajak atau biaya transaksi) pada setiap pasar. Analisis disini dapat dipakai untuk dua 

jenis valas apapun. Tentunya secara prinsip analisis ini seharusnya dapat dipakai untuk setiap 

periode waktu tertentu misalnya satu tahun.  

Notasi yang digunakan adalah :  

i = tingkat bunga (nominal per tahun)  

if = tingkat bunga valas  

ih = tingkat bunga mata uang domestik  

p = tingkat inflasi (per tahun)  

pf = tingkat inflasi valas  

ph = tingkat inflasi mata uang domestik  

s = kurs spot  

f = kurs forward  
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E = ekspektasi untuk 1 tahun; sebagai contoh E(s) berarti ekspektasi kurs spot, yang hari ini 

diekspektasi untuk terjadi dalam waktu 1 tahun 

Analisis yang dipresentasikan pada IRP, PPP, UFR dan FE membentuk hubungan antara 

empat (4) variable . 

 

Tahap 1 menghubungkan tingkat bunga dan kurs dan sering disebut IRP (rumus 1) 

Tahap 2 menghubungkan kurs forward dan spot dan sering disebut UFR (rumus 2) 

Tahap 3 menghubungkan tingkat bunga dan ekspektasi tingkat inflasi disebut PPP (rumus 3) 

Tahap 4 menghubungkan generalisasi dari persamaan Fisher terhadap pembentukan dua (2) 

valas (rumus 4) 

 

9.2. Teori Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) 

Rumus :  E(s) = 1 + E(pf)   (Kuotasi Indirect) 

                E(s) = 1 + E(ph) 

PPP yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi Swedia, Gustav Cassel  pada 1918 (dalam Versi 

relatifnya)  mengatakan bahwa ekspektasi perubahan kurs adalah  karena perbedaan dalam  

ekspektasi tingkat inflasi pada negara-negara tersebut  (kurs suatu  mata uang dengan mata 

uang lainnya ditentukan oleh  purchasing power  dari masing-masing mata uang yang 

diperbandingkan dan  karenanya  nilai tukar/kurs tersebut akan bergerak pada arah yang 

ditentukan oleh perbedaan tingkat inflasi dari negara-negara tersebut). Atau nilai tukar satu 

mata uang terhadap yang lainnya akan bersesuaian (menyesuaikan diri) untuk 

merefleksikan perubahan-perubahan dalam tingkat harga dari dua negara tersebut. Pesan 

sentralnya adalah : negara dengan tingkat inflasi tinggi dapat memperkirakan untuk 

mendepresiasi kurs (a weak currency), sebagaimana negara dengan tingkat inflasi rendah 

dapat memperkirakan untuk mengapresasi kurs (a strong currency).  

Contoh : 

Kurs spot NZD 1 = GBP 0,4325. Jika tingkat inflasi tahun depan diperkirakan menjadi 9 % di 

Selandia Baru dan 4 % di Inggris. Berapa ekspektasi kurs spot tahun depan akan terjadi ?  

Menyusun kembali persamaan diatas dan memecahkannya :   

E(s) = 1 + E(p£)  x s  = 1,04  (0,4325) = 0,4127 
           1 + E(p$)           1,09 
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Dengan demikian diperkirakan bahwa NZD akan melemah, dimana NZD pada awal tahun 

sebesar £ 0,4325 diperkirakan pada akhir tahun akan hanya sebesar £ 0,4127 

menggambarkan depresiasi +/- 4,6% nilai NZD dalam GBP dan kurang lebih sama dengan 

perbedaan tingkat inflasi. Dalam kaitannya dengan real exchange rate (nilai tukar riil), 

menurut PPP jika kurs berubah oleh karena perbedaan-perbedaan inflasi/inflation 

differential, kurs/nilai tukar riil tetap sama/tidak berubah (Jika PPP berlaku/terjadi, 

perubahan-perubahan nilai tukar akan secara tepat diseimbangkan/offset oleh perbedaan 

inflasi antara dua negara) maka posisi kompetitif perusahaan tidak dipengaruhi oleh 

perubahan-perubahan nilai tukar riil. Dengan demikian posisi kompetitif perusahaan 

domestik dan luar negeri akan terpengaruh oleh hanya jika kurs riil berubah. Kurs riil valas 

adalah kurs nominal yang berubah/menyesuaikan diri akibat perubahan tingkat inflasi 

negara tersebut relatif terhadap tingkat inflasi negara lain (kurs nominal yang berubah 

karena perubahan relatif dalam PPP dari masing-masing valas), yaitu ; 

E(s) = E(s) x (1 + if) 

E(s) x (1 + if) 

Meski fondasi PPP adalah paling jelas terlihat pada kasus komoditi individual banyak 

aplikasi-aplikasi praktikal terdapat pada level sekumpulan/kombinasi komoditi yang lebih 

tinggi. Bahkan jika tidak seluruh barang-barang diperdagangkan secara internasional dan 

ternyata disana ada biaya transpor, tariffs dan sumber friksi lain, tetap saja tidak benar untuk 

membuat hipotesa bahwa kurs antara dua negara akan pada akhirnya merefleksikan 

pengalaman tingkat inflasi relatif di dua negara. Pada lingkup ini tingkat inflasi dalam 

persamaan PPP biasanya spesifik karena index harga yang meliputi barang-barang traded 

dan non traded. Namun harga-harga dari traded dan nontraded goods tidaklah ditentukan 

secara independen. Sebagai contoh, barang impor bisa dipakai untuk memproduksi 

nontraded good atau nontraded good dapat secara potensial menjadi traded good jika ada 

pergeseran dalam harga relatif. 

Contoh menghitung kurs riil untuk DM : 

Antara Juni 1979 dan Juni 1980, inflasi Amerika serikat sebesar 13,6 % dan tingkat inflasi 

Jerman adalah 7,7 %. Sejalan dengan tingkat inflasi yang secara relatif lebih tinggi di 

Amerika serikat, DM terrevaluasi dari $ 0,54 pada Juni 1979 menjadi $ 0,57 pada Juni 1980. 

Berdasarkan pada definisi diatas, kurs riil pada Juni 1980 sama dengan $ 0,57 (1,077)/1,136 

= $ 0,54. Dengan kata lain, kurs riil yang berubah/menyesuaikan diri akibat inflasi USD/DM 

tetap konstan pada $ 0,54. Jika kurs riil tetap konstan (jika PPP berlaku/terjadi), keuntungan-

keuntungan/kerugian-kerugian valas akibat berubahnya kurs nominal akan secara umum 

diseimbangkan setiap saat oleh dampak dari perbedaan tingkat inflasi relatif sehingga 

mengurangi dampak positif/net impact dari devaluasi dan revaluasi nominal.  
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Versi absolut dari PPP berasumsi bahwa the law of one price adalah valid. Hukum ini 

mengatakan bahwa harga dalam satu mata uang dari tiap komoditi tertentu seharusnya 

sama dimanapun di dunia (tingkat harga yang berubah terhadap kurs akan sama diantara 

negara-negara; yakni satu unit mata uang domestik seharusnya memiliki daya beli yang 

sama di seluruh dunia). Jika seluruh pasar adalah bebas dan tidak ada friksi dan seluruh 

barang-barang diperdagangkan secara internasional maka hukum satu harga berlaku, 

karena jika tidak arbitrage komoditas dapat terjadi.  

Sebagai contoh, jika harga perak di New Zealand adalah NZD 250/kg dan kurs NZD 1 (New 

Zealand Dollar) = GBP 0,5 dengan demikian harga perak di Inggris seharusnya GBP 

1,25/kg. Jika harga perak di Inggris bukan GBP 1,25/kg maka arbitrage terjadi. Misalkan jika 

harga di Inggris adalah GBP 150/kg, pedagang akan membeli perak di New zealand pada 

harga NZD 250/kg dan menjualnya di Inggris pada ekivalen NZD 300/kg. Ini akan terus 

berlangsung sampai harga perak Inggris jika dikonversi ke dalam NZD sama dengan harga 

perak di New Zealand. Kesamaan akan dicapai dengan cara menurunkan harga perak di 

Inggris dan/atau menaikkan harga perak di New Zealand dan/atau nilai NZD (dalam GBP) 

meningkat. Equilibrium akhir dapat terjadi. Misalnya, harga perak Inggris GBP 135,2/kg, 

harga perak New Zealand NZD 260/kg dan kurs NZD 1 = GBP 0,52. Dalam hal ini harga di 

Inggris GBp 135,2 ekivalen dengan harga NZD (135,2/0,52) = NZD 260, sama dengan harga 

di New Zealand. Asumsi bahwa law of one price terjadi selama jangka panjang PPP bisa 

dibuktikan sebagai berikut, jika harga komoditi saat ini adalah NZD 1 di New Zealand dan 

Kurs NZD 1 = GBP s, maka implementasi law of one price harga di Inggris dari komoditi 

tersebut harus GBP s. Jika ekspektasi tingkat inflasi (expected inflation rates) adalah E(p$) 

di New Zealand dan E(p£) di Inggris, maka ekpektasi harga (expected prices) adalah : 

NZD [1 + E($)] dan £ s [1 + E(p£)]. 

Mengimplementasikan kembali law of one price, ekpsektasi kurs harus menyamakan kedua 

harga yakni :  

1 + E(p$) = s [1 + E(p£)] 

         E(s) 

Berdasarkan penyusunan kembali :  
E(s) = 1 + E(p£) 
   S       1 + E(p$) 

Akan tetapi untuk banyak komoditi, law of one price secara jelas tidak terjadi. Untungnya, 

PPP bisa juga dibuktikan dengan membuat asumsi yang lebih lemah bahwa ratio dari harga-

harga dollar untuk komoditi yang sama di dua negara akan tetap konstan sebagaimana 

berlalunya waktu. Akibatnya ini membeolehkan harga-harga dolar untuk berbeda setiap 

waktu tertentu, tetapi tetap konstan eksistensi dari perbedaan tersebut selamanya. Sebagai 

contoh, andai kurs spot NZD 1 = GBP 0,46 dan biaya-biaya komoditi tertentu adalah NZD 
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2.000 di New zealand dan GBP 1.150 di Inggris. Dolar ekivalen dari harga di Inggris adalah 

NZD (1.150/0,46) = NZD 2.500. Ratio-ratio harga dolar adalah NZD 2.000/NZD 2.500 = 0,8. 

Yakni harga New Zealand hanya 80 % dari harga Inggris. Asumsi menjelaskan bahwa jika 

ratio harga dolar diperhitungkan kembali, katakan dalam waktu satu tahun, ratio akan 

kembali menjadi 0,8 meski terjadi perbedaan tingkat inflasi selama satu tahun. Jika expected 

inflation, katakan 10 % di New zealand dan 4 % di Inggris maka expected prices adalah NZD 

2.200 di New Zealand dan GBP 1.196 di Inggris. Mengimplementasikan asumsi dari ratio 

harga dolar konstan, ekspektasi kurs, E(s) harus seperti untuk mempertahankan ratio pada 

0,8 yakni :  

    2.200       =  0,8  E(s) =  0,8 x 1.196  =  0,4349 

1.196/E(s)          2.200 

Mengaplikasi pendekatan ini untuk menentukan PPP, andai bahwa harga komoditi tertentu 

adalah x dollar di New zealand dan k pounds di Inggris. Jika kurs spot saat ini adalah NZD 1 

= GBP s, maka nilai dolar dari harga Inggris adalah  k/s  dolar. Rasio dari harga dolar oleh 

karenanya adalah x/k/s. Jika ekspektasi inflasi di New zealand adalah E(p$) per tahun dan 

ekpektasi inflasi di Inggris adalah E(p£) per tahun, maka ekspektasi harga dalam satu tahun 

adalah :  

x [1 + E(p$)]  NZD di New zealand  

k [1 + E(p£)]  GBP di Inggris 

Ekspektasi nilai dolar dari harga di Inggris adalah : k [1 + E(p£)]/E(s), dimana E(s) adalah 

ekspektasi kurs. Mengaplikasi asumsi dari ratio harga dolar konstan, ekspektasi kurs harus 

sedemikian bahwa ratio harga dolar tetap sama dengan nilai awal dari x/k/s, yakni :  

x[1 + E(p$)  =    x 

k[1 + E(p£)       k/s 

Menyusun kembali persamaan diatas dengan mengalikan ke dua sisi dengan k/x 

menghasilkan :  

E(s)  =  1 + E(p£) 

        S          1 + E(p$) 

Meski fondasi PPP adalah paling jelas terlihat pada kasus komoditi individual banyak 

aplikasi-aplikasi praktikal terdapat pada level sekumpulan/kombinasi komoditi yang lebih 

tinggi. Bahkan jika tidak seluruh barang-barang diperdagangkan secara internasional dan 

ternyata disana ada biaya transpor, tariffs dan sumber friksi lain, tetap saja tidak benar untuk 

membuat hipotesa bahwa kurs antara dua negara akan pada akhirnya merefleksikan 

pengalaman tingkat inflasi relatif di dua negara. Pada lingkup ini tingkat inflasi dalam 

persamaan PPP biasanya spesifik karena index harga yang meliputi barang-barang traded 

dan non traded. Namun harga-harga dari traded dan nontraded goods tidaklah ditentukan 

secara independen. Sebagai contoh, barang impor bisa dipakai untuk memproduksi 
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nontraded good atau nontraded good dapat secara potensial menjadi traded good jika ada 

pergeseran dalam harga relatif. 

 

9.3. Fisher Effect (FE) 

Perbedaan tingkat inflasi adalah juga diteorikan untuk mempengaruhi tingkat bunga.  
 
Persamaan Fisher dalam dua valas adalah sebagai berikut :  
1 + E(if) = 1 + E(pf)  (Kuotasi indirect)  
1 + E(ih)    1 + E(ph)  
 

The Fisher effet mengatakan bahwa tingkat bunga nominal di negara manapun akan 

sama dengan real rate of return yang diinginkan oleh para investor (tingkat bunga yang akan 

mengkompensasi para investor untuk penundaan konsumsi saat ini/sekarang) plus/ditambah 

tingkat inflasi yang diperkirakan (premium untuk menyeimbangkan/offset kenyataan bahwa 

inflasi akan menurunkan daya beli dari dana yang diinvestasikan ; premium ini harus 

menyamakan tingkat inflasi selama periode investasi).  

Atau dengan kata lain bahwa tingkat bunga nominal merupakan fungsi dari tingkat bunga 

riil dan premium ekspektasi inflasi.  

Contoh: jika return riil yang diinginkan adalah 2 % dan tingkat inflasi diperkirakan akan 

menjadi sebesar 5 % maka tingkat bunga nominal + 7 %. (1 + nominal rate) = (1 + real rate)  

(1 + expected inflation rate)  

(1 + r) = (1 + a)(1 + i) atau r = a + i + ai atau sering disederhanakan dengan  

r = a + I, dengan diketahui kemampuan untuk mengakses pasar-pasar keuangan dunia, real 

rates of return seharusnya sama di seluruh dunia (di dunia dimana para investor dapat 

membeli setiap interest bearing securities, return riil akan cenderung kearah paritas 

(equality) dimanapun melalui arbitrage).  

Dalam keadaan equilibrium maka dengan tidak adanya intervensi pemerintah seharusnya 

bahwa perbedaan tingkat bunga nominal akan + sama dengan antisipasi perbedaan tingkat 

inflasi atau (1 + ph)/(1 + pf) = (1 + ih)/(1 + if). Oleh karena itu perbedaan tingkat inflasi antara 

dua negara akan sama dengan/menyamakan perbedaan tingkat bunga. Sebagaimana 

ditunjukan oleh persamaan yang disederhanakan berikut ini : if – ih = pf – ph. Persamaan ini 

merupakan konversi dari persamaan (1 + ph)/(1 + pf) = (1 + ih)/(1 + if) dengan mengurangi 

kedua sisinya dan asumsi bahwa nilai pf dan i secara relatif kecil. Versi umum Fisher Effect 

mengatakan bahwa negara-negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi mempunyai 

tingkat bunga yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan tingkat inflasi yang lebih 

rendah. Contoh : jika tingkat inflasi di A.S dan di Inggris adalah 4 % dan 7 %, FE 

mengatakan bahwa tingkat bunga nominal seharusnya + 3 % lebih tinggi di Inggris dari pada 

di A.S.  
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Bukti empiris telah menunjukan bahwa perbedaan-perbedaan tingkat bunga nominal 

antar negara disebabkan oleh ekspektasi-ekspektasi perbedaan inflasi. Tingkat bunga riil 

cenderung untuk seimbang antar negara. Namun resiko politik yang tinggi pada negara-

negara berkembang dapat menghasilkan perbedaan-perbedaan return riil yang diharapkan 

antara negara berkembang dengan negara maju.  

Selanjutnya persamaan Fisher dalam Peirson et al mengatakan bahwa investor tidak 

akan meminjamkan uang kecuali tingkat bunga nominal i cukup tinggi untuk meng-cover 

ekspektasi inflasi E(p) dan juga memberi required real rate of return, E(i*). Oleh karena itu 

jika sejumlah x dalam valas tertentu dipinjamkan selama 1 tahun, maka jumlah yang 

dibayarkan kembali harus paling sedikit x [1 + E(p)] hanya untuk mempertahankan daya beli 

(purchasing power) kreditor.  

Jika sekiranya beralasan, kreditor juga mengharap untuk menerima real rate of return, 

E(i*), maka jumlah yang dibayarkan kembali harus sejumlah x [1 + E(p)] [1 +E(i*)].  

Dengan demikian jika kreditor membutuhkan tingkat bunga nominal i, persamaan berubah 

menjadi x (1 + i) = x (1 + E(p)) (1 + E(i*)). Ini menjelaskan bahwa (1 + i) = [1 + E(p)] [1 + 

E(i*)] 

Persamaan Fisher berasumsi untuk berlaku pada kedua valas. Selain itu, diasumsikan 

bahwa expected real rate of return sama dalam kedua valas. Sehingga kita mempunyai 

1 + if = [1 + E(pf)] [1 + E(i*)]  (1) , dan 

1 + ih = [1 + E(ph)] [1 + E(i*)] (2)  

Menggabungkan bersama-sama persamaan (1) dan (2) menjelaskan bahwa  

1 + if   =  1+ E(pf)  ,  yang merupakan persamaan diatas  

1 + ih      1 + E(ph) 

Contoh :  

Jika tingkat bunga 1 tahun adalah 14,2 % di Selandia baru dan 11,75 % di Inggris, sedang 

tingkat inflasi tahun depan diperkirakan akan sebesar 9 % di Selandia baru, Berapa 

perkiraan tingkat inflasi di Inggris ?  

Menyusun kembali persamaan diatas dan penyelesaiannya adalah :  

E(P£)   =  1 + i£ [1 +E(p$)] –1  

1 + i$  

1,1175  (1,09) – 1 = 0,066616  

1,1420  

Expected inflation rate di Inggris dengan demikian +/-  6,66 % 
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9.4. International Fisher Effect (IFE) 

Fisher Effect (FE) dapat diperluas untuk maksud internasional (pada saat dikatakan IFE 

atau The Fisher Open Condition).-Selama tingkat bunga riil tetap sama antara negara-

negara, ekspektasi perubahan nilai tukar spot antara dua negara akan menyamakan 

perbedaan tingkat bunga antara mata uang. Jika kita berasumsi real rate of return 4 %, 

tingkat bunga sekuritas pemerintah dalam satu tahun akan menjadi sebesar 15 % di 

Australia dan 7 % di A.S, sedangkan ekspektasi tingkat inflasi di Australia adalah sebesar 11 

% dan ekspektasi tingkat inflasi A.S memiliki 3 %. Jadi karena A.S memiliki 8 % tingkat 

bunga yang lebih rendah, nilai tukar spot akan diharapkan untuk berubah 8 % lebih disukai 

di A.S selama periode tersebut.  

Atau dengan kata lain International Fisher effect menyatakan bahwa nilai tukar spot satu 

mata uang terhadap yang lainnya akan berubah terhadap perbedaan tingkat bunga antara 

dua negara.  

IFE dihasilkan dari kombinasi PPP dan Fisher effect  

(1 + if) = E(s)  

(1 + ih)  s 

 

Contoh menggunakan IFE untuk mem-forecast kurs USD dan SFr: 

Dalam bulan Juli tingkat bunga 1 tahun Swiss adalah 4 % dan Amerika serikat adalah 13 %. 

Jika kurs saat ini SFr 1 = USD 0,63. Berapa expected future exchange rate dalam satu tahun 

? Menurut IFE kurs spot yang diharapkan dalam 1 tahun = 0,63 x 1,13/1,04 = USD 0,6845. 

Jika suatu perubahan dalam ekspektasi tentang inflasi masa datang Amerika serikat 

menyebabkan kurs spot masa datang yang diharapkan/expected future spot rate naik 

menjadi $ 0,7, apa yang seharusnya terjadi terhadap tingkat bunga Amerika serikat ? Jika 

tingkat bunga A.S tidak diketahui dan tingkat bunga Swiss tetap 4 % (karena tidak ada 

ekspektasi perubahan-perubahan inflasi Swiss) maka menurut IFE 0,7/0,63 = (1 + 

rA.S)/1,04. rAS =15,56 %  

Fisher mengemukakan bahwa perbedaan tingkat bunga nominal antar dua negara akan 

menggambarkan perbedaan tingkat inflasi antara dua negara karena return riil yang 

diharapkan(the expected real rates of returns) adalah sama pada kondisi dimana hambatan-

hambatan dari pemerintah tidak ada.  

Persamaan yang disederhanakan untuk IFE ditunjukkan sebagai berikut :  

if – ih  =  E(s) – s 

         s 

Sebagai contoh : jika tingkat bunga Swiss Franc = 4 % dan tingkat bunga USD = 13 % maka 

SFr akan apresiasi sebesar + 9 % (13 % - 4 %). Dengan demikian, menurut IFE mata uang 
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dengan tingkat bunga yang lebih rendah diharapkan untuk apresaisi relatif terhadap mata 

uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.  

Bukti empiris telah menunjukan bahwa mata uang dengan tingkat bunga tinggi cenderung 

untuk menurun/depresiasi, sementara mata uang dengan tingkat bunga rendah cenderung 

untuk meningkat/apresiasi. Pada kondisi tertentu nilai tukar yang dipengaruhi oleh 

perubahan-perubahan tingkat bunga nominal tergantung pada apakah perubahan tersebut 

disebabkan oleh perubahan-perubahan tingkat bunga riil atau ekspektasi inflasi relatif 

(relative inflationary expectations). 

 

9.5. Interest Rate Parity (Paritas Tingkat Bunga) 

Interest Rate Parity menyatakan bahwa tingkat bunga relatif menentukan relativitas antara 

kurs forward dan kurs spot. Interest Rate Parity (paritas tingkat suku bunga) 

menghubungkan tingkat suku bunga domestik dan luar negeri beserta perubahan nilai tukar 

yang diharapkan dari nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Dengan demikian 

hubungan equilibrium antara tingkat suku bunga domestik dan asing/luar negeri secara 

ekivalen dinyatakan menggunakan harga dan kuantitas kurs spot dan forward sebagai 

berikut :  

1 + r  =  f 
  1 + r*    s 

Keterangan :  

r = tingkat bunga domestik r* = tingkat bunga luar negeri  

s = kurs spot kuotasi direct  f = kurs forward kuotasi direct  

Ketika pada kedua sisi persamaan diatas dikurangi dengan satu, hubungan IRP dituliskan 

sebagai berikut ( f – s/s) = (r – r*/1 + r*). Kadang-kadang ditulis dengan melakukan logaritma 

sisi kiri dari f – s dan menuliskannya dengan ln f – ln s = r – r* (logaritma dari 1+r sama 

dengan r). Tingkat bunga dan kurs forward didasari oleh periode waktu yang sama (bulan, 

tahun, dst). Jika kita menggunakan tingkat bunga 90 hari, kurs forward harus didefinisikan 

dengan time horizon yang sama.  

Rumus (f – s/s) disebut forward discount atau premium tergantung pada apakah mata 

uang domestik diperkirakan untuk depresiasi atau apresiasi. Forward discount (premium) 

mengukur expected depreciation (appreciation) dari mata uang domestik dalam desimal. 

Mata uang domestik dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari mata uang asing 

dikatakan ada pada forward premium, sebaliknya dikatakan ada pada forward discount. f/s 

didefinisikan sebagai forward discount (premium) plus satu. Selain itu kita bisa mengatakan 

forward discount (premium) sebagai cost of forward cover.  

Hubungan IRP menjelaskan hubungan equilibrium. Dengan demikian, forward discount 

(premium) dan interest rate differentials (perbedaan tingkat suku bunga) secara bersama-
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sama dihitung. Dengan kata lain interest rate differentials mempengaruhi forward 

discount/premium dan sebaliknya. Kedua sisi IRP dipengaruhi oleh faktor-faktor ketiga 

(faktor-faktor determinan dari forward discount/premium : defisit/surplus neraca pembayaran, 

foreign assets/liabilities, international competitiveness). Faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi interest differential meliputi produktivitas, ekonomi/thrift, tingkat inflasi, 

budget deficit, dan lain-lain pada kedua negara. Pada saat interest rate parity berlaku/terjadi, 

hasil investasi luar negeri dan domestik dan biaya meminjam adalah sama jika cost of 

forward cover dipertimbangkan.  

Interest Rate Parity (IRP) bisa dibuktikan dengan mempertimbangkan pilihan-pilihan 

terbuka misalnya bagi para investor Indonesia yang ingin berinvestasi X IDR (Rupiah) pada 

surat berharga pemerintah untuk periode waktu 1 tahun. Diasumsikan bahwa para investor 

harus memilih antara ber-investasi pada surat berharga Indonesia dan investasi pada 

sekuritas Inggris. Jika para investor memilih untuk ber-investasi di Indonesia, mereka pasti 

akan menerima X(1 + iRp) rupiah setelah 1 tahun. Jika para investor memilih untuk investasi 

di Inggris mereka harus pertama-tama mengkonversi rupiah Indonesia (IDR) kedalam Pound 

Inggris (GBP). Karena kurs spot adalah s Pounds per IDR, para investor akan memperoleh s 

Pounds untuk setiap rupiah. Oleh karena itu para investor mempunyai Xs Pounds yang 

tersedia untuk investasi.  

Setelah 1 tahun, para investor pasti untuk menerima Xs(1 + i£) Pounds. Tetapi untuk 

membuat perbedaan valid antara return-return yang ditawarkan oleh kedua investasi tadi 

para investor perlu (harus) memastikan nilai return IDR dari ber-investasi di Inggris. 

Kepastian ini dapat dicapai dengan segera memasuki forward contract untuk menjual Xs(1 + 

i£) Pounds dalam waktu 1 tahun. Karena kurs forward adalah f Pounds per IDR, para 

investor akan memperoleh 1/f rupiah untuk setiap Pound dan oleh karena itu para investor 

dapat memastikan bahwa investasi Inggris akan menghasilkan Xs(1 + i£)1/f rupiah setelah 1 

tahun. Kedua investasi sekarang dapat diperbandingkan karena keduanya diekspresikan 

dalam valas yang sama (IDR) dan mempunyai terminologi dan return yang sama.  

Ber-investasi di Indonesia akan dipilih jika : X(1 + iRp)> Xs(1 + i£)1/f sebaliknya investasi di 

Inggris akan dipilih jika : X(1 + iRp < Xs(1 + i£)1/f. Akan tetapi perbedaan antara kedua 

return mungkin sangat kecil. Di bawah asumsi yang dibuat, kedua investasi ternyata 

merupakan perfect substitutes dan dalam efficient market, perfect substitutes harus 

menghasilkan return yang sama. Jika ini tidak terjadi maka arbitrage mungkin terjadi. Jenis 

arbitrage ini dikenal dengan nama covered interest arbitrage dan akan terus berkelanjutan 

untuk dieksploitir sampai tingkat bunga dan/atau kurs bersesuaian/berubah yang pada 

akhirnya mengeliminir arbitrage berikutnya. Dalam posisi equilibrium, keduanya harus sama, 

yakni : 

X(1 + iRp) = Xs(1 + i£) 1/f 
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Dengan membagi kedua sisi dengan X dan menyusun kembali persamaan tersebut 

diperoleh :  

1 + i£ = f (jika kuotasi kurs spot dan forwardnya indirect)  

1 + iRp s  

Contoh 1 : (Covered Interest Parity  

Covered Interest Parity dijelaskan dengan bantuan contoh berikut. Untuk jangka waktu satu 

tahun tingkat bunga domestik, r = 12 % , tingkat bunga luar negeri, r* = 6 %, sedangkan kurs 

spot, s = AUD 1,40/USD, dan kurs forward, f = AUD 1,4793/USD. IRP dari sudut pandang 

investor dan borrower adalah sebagai berikut : 

Seorang investor menghadapi pilihan dari investasi dana-dananya (AUD 100) di 

negaranya sendiri dan memperoleh hasil sebesar 12 % yaitu AUD 112 pada akhir tahun. 

Alternatif lain, dana-dana dapat diinvestasikan ke luar negeri. Untuk dapat mempertahankan 

hasil 12 % dari investasi di luar negeri, 4 (empat) langkah berikut diperlukan :  

1. Konversi AUD 100 pada pasar spot ke USD 71,43  

2. Investasikan USD 71,43 dalam obligasi Amerika pada tingkat bunga 6 %, pada akhir 

tahun menghasilkan USD 75,72  

3. Jual pada awal tahun, ekspektasi hasil dari USD 75,72 secara forward pada kurs 

forward AUD 1,4793/USD menghasilkan AUD 112. Langkah ini menerangkan bahwa 

investor meng-cover resiko nilai tukar pada pasar forward dan berharap untuk menerima 

AUD 112 (USD 75,72 x AUD 1,4793) pada akhir tahun  

4. Investor menerima pada akhir tahun USD 75,72 dan menyerahkannya/deliver pada 

forward market untuk menerima AUD 112.  

Ilustrasi sederhana ini menunjukan bahwa kedua alternatif invesatsi (di Australia dan 

Amerika serikat) menghasilkan hasil yang identik. Pada saat IRP terjadi/berlaku dan investor 

yang mengerti hubungan ini, investor tidak akan berinvestasi ke luar negeri, karena 

investasi-investasi di luar negeri biasanya mencakup biaya-biaya transaksi yang lebih tinggi 

daripada di dalam negeri. Secara normal tentunya investasi di luar negeri akan juga menjadi 

lebih beresiko, namun untuk sementara ini resiko diabaikan.  

Contoh 2 : (Covered Interest Parity)  

IRP dari sudut pandang borrower. Misalnya penduduk Australia membandingkan biaya 

meminjam AUD 100 di dalam negeri dengan biaya meminjam di capital market luar negeri. 

Biaya meminjam (borrowing cost) di dalam negeri adalah sebesar 12 %. Meminjam 

uang/dana-dana dari luar negeri dan menjamin bahwa borrowing cost tidak lebih tinggi dari 

12 % meliputi 4 (empat) tahapan berikut :  

1. Perusahaan meminjam USD 71,43 di UAS dan menukar dana-dana pada pasar spot 

diperoleh AUD 100.  
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2. Perusahaan menginvestasikan AUD 100 pada business venture dan mengharapkan 

return 12 % dengan pasti pada akhir tahun sebesar AUD 112.  

3. Perusahaan/borrower menjual pada awal tahun AUD 112 secara forward pada pasar 

forward dengan kurs forward AUD1,4793/USD untuk meng-cover komitmen peminjaman 

terhadap resiko nilai tukar. Perjanjian forward cover menjamin bahwa borrower pada 

posisi untuk menerima USD 75,72 pada akhir tahun (AUD 112 : AUD 1,4793/USD).  

4. Perusahaan kemudian membayar kembali pinjaman modal beserta bunganya di A.S  

 

Dengan demikian apakah dana-dana di pinjam di dalam negeri atau di luar negeri, 

borrowing cost tetap sama. Setelah melakukan perhitungan, perusahaan memutuskan untuk 

meminjam di dalam negeri karena dana-dana tidak dapat diperoleh secara lebih murah di 

luar negeri. Memang benar tingkat bunga luar negeri berada setengah dari tingkat bunga 

domestik. Tetapi jika biaya forward cover (sama dengan persentase perbedaan antara kurs 

spot dan forward) diperhitungkan, keuntungan dari biaya meminjam di luar negeri hilang. 

Biaya akan tetap sama.  

Pada saat paritas tingkat bunga terjadi, seseorang tidak dapat secara umum memperkirakan 

untuk meminjam dana-dana secara lebih murah di luar negeri. Depresiasi yang diperkirakan 

(expected depreciation) dari mata uang domestik akan secara rata-rata selalu 

menghilangkan setiap keunggulan biaya bunga luar negeri, pada saat pinjaman luar negeri 

di-cover, pada saat posisi dibiarkan tidak di-cover, borrower menghadapi resiko nilai tukar. 

Pinjaman luar negeri sebelumnya bisa saja berubah menjadi lebih murah daripada dana-

dana domestik. Sebagai contoh, depresiasi valas yang melebihi forward discountnya, 

mengurangi pembayaran kembali secara tak terduga dari pinjaman dalam mata uang 

domestik. Masalahnya adalah kita tidak memiliki keahlian meramal pada saat hutang dibuat.  

Dengan kata lain hubungan Interest Rate Parity dihasilkan dari aktivitas arbitrage para 

spekulan yang mencari untung, khususnya covered interest arbitrage.  

1. Covered interest arbitrage terjadi pada saat seseorang memperoleh profit dari 

meminjam satu mata uang dan menginvestasikannya kedalam mata uang lain dengan 

cover (mengurangi/menghilangkan resiko) pada forward market  

2. Karena sejumlah dana (antara dua mata uang) yang dipindahkan meningkat, tekanan-2 

akan terjadi pada forex market dan money markets.  

3. Dalam keadaan equilibrium, returns yang didasarkan pada covered 

(pengurangan/penghilangan resikonya) pada mata uang akan sama sehingga profit 

selanjutnya tidak dapat direalisasikan.  

4. Dalam hal ini, dikatakan bahwa interest rate parity exist/terjadi.  

5. Keadaan yang bukan Covered arbitrage dikatakan sebagai (1+rh) /(1 + rf) = f1/eo  
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Persamaan diatas (jika dikuotasi secara indirect) sering dituliskan kembali : 
 

f  =  s (1 + i£)  atau approximately (kurang lebih)  f = s + s(i£ - iRp) 

   (1 + iRp) 

IRP pada bentuk ini biasanya digunakan sebagai metode untuk menghitung kurs forward, 

dengan informasi kurs spot dan tingkat bunga untuk kedua valas tersebut diketahui. Meski 

hal ini dapat dan biasa digunakan, teori IRP tidak memberikan pernyataan kausalitas 

(statement of causality). Hal ini (teori IRP) hanya menyatakan bahwa empat (4) variabel f, s, 

i£ dan iRp harus terkait (berhubungan) seperti dalam persamaan diatas dan tidak 

seharusnya menjelaskan bahwa f disebabkan oleh ketiga faktor lainnya/tersebut.  

Keterkaitan/hubungan yang dekat (approximate) yang terlihat membuat penjelasan bahwa 

kurs forward dapat dilihat dengan mudah sebagai kurs spot ditambah penyesuaian untuk 

perbedaan tingkat bunga. Dimana kurs dikuotasi sebagai kurs per IDR, kurs forward lebih 

(kurang) dari kurs spot pada saat tingkat bunga Pound lebih (kurang) dari tingkat bunga IDR.  

Jika IRP tidak dipenuhi, maka covered interest arbitrage (CIA) mungkin terjadi/dilakukan. 

Contoh berikut menggunakan USD untuk mengilustrasikan secara detail jenis arbitrage 

diatas. 

 
Contoh 3 :  
Asumsi spread jual – beli adalah nol dan tidak ada biaya transaksi, CIA adalah dapat 

/mungkin dilakukan (feasible) jika sekumpulan tingkat bunga dan kurs berikut diobservasi 

secara bersamaan.  

Kurs spot AUD 1 = USD 0,7525  

Kurs forward 1 bulan AUD 1 = USD 0,7474  

Tingkat bunga AUD (1 bulan) 1,25 % per bulan  

Tingkat bunga USD (1 bulan) 0,65 % per bulan  

Covered interest arbitrage mungkin dilakukan karena penyimpangan persamaan  

1 + i£  =  f     terjadi, seperti terlihat berikut ini :  

1 + i$      s  

 

1 + iUSD  =  1,0065  =  0,994074  

1 + iAUD     1,0125  

namun f/s = 0,7474/0,7525 = 0,993223  

Mengekspresikan hasil tersebut dengan cara lain dijumpai bahwa kurs forward menurut IRP 

adalah (0,994074) (0,7525) = 0,7480, berbeda dengan kurs forward aktual (0,7474).  

Covered interest arbitrage diilustrasikan sebagai berikut (asumsi bahwa arbitrageur secara 

simultan melakukan empat (4) transaksi berikut :  
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1. Pinjam AUD 5.000.000 untuk 1 bulan pada tingkat bunga 1,25 % per bulan; ini 

membutuhkan pembayaran kembali AUD 5.062.500  

2. Konversi jumlah AUD 5.000.000 ke USD, maka diperoleh USD (5.000.000 x 0,7525) = 

USD 3.762.500  

3. Pinjamkan USD 3.762.500 untuk 1 bulan pada tingkat bunga 0,65 % per bulan yang 

akan menghasilkan future cash repayment (uang tunai untuk pembayaran kembali di 

masa datang) untuk arbitrageur sebesar USD 3.786.956,20.  

4. Jual secara forward (1 bulan) USD 3.786.956,20, dengan demikian menjamin 

tersedianya AUD inflow sebesar AUD (3.786.956,20/0,7474) atau AUD 5.066.839,9 

dalam waktu 1 bulan.  

Setelah satu bulan, inflow sebesar AUD 5.066.839,90 dapat digunakan untuk membayar 

kembali AUD 5.062.500, sehingga memberi arbitrageur keuntungan bebas resiko sebesar 

AUD 4.339,90 dari sebuah investasi.  

Satu mekanisme alternatif yang mengeksploitasi disequilibrium yang sama adalah 

diperuntukan bagi arbitrageur untuk mempertahankan kembali jumlah AUD 4.283 antara 

langkah ke-1 dan langkah ke-2, sehingga menghasilkan profit yang cepat dari jumlah 

tersebut. Dalam kasus ini, hanya AUD 4.995.717 yang dikonversi ke USD dan cash inflow 

yang terjamin pada langkah 4 adalah :  

 

4.995.717 x 0,7525 x 1,0065 AUD = AUD 5.062.500 

  0,7474 

Jumlah ini tentunya cukup untuk kebutuhan membayar kembali hutang/pinjaman.  

(Catatan : AUD 4.283 merupakan present value dari future profit AUD 4.339,90. Catat 

bahwa AUD 4.339,90/1,0125 = AUD 4.283 pembulatan)  

Kedua contoh arbitrage diatas merupakan outward covered interest arbitrage; dipakai 

untuk mengindikasikan bahwa secara figuratif uang keluar dari Australia dalam bentuk 

investasi dalam USD. Seandainya kurs forward dalam contoh ini lebih besar dari 0,7480 

(kurs yang diindikasikan oleh IRP, dengan diketahui kurs spot dan tingkat bunga 

keduanya), arbitrage mungkin berbentuk inward covered interest arbitrage. Pada kasus 

ini, USD dipinjam dan dana-dana dikonversi ke AUD untuk memperoleh bunga pada 

tingkat bunga AUD. 

 

9.6. Forward Cover (Forward Transaction Hedging) 

Transaksi forward pada step ke-3 pada contoh 1 dan 2 diatas menjamin bahwa 

investor dan borrower dicover/hedged terhadap setiap perubahan-perubahan nilai tukar 

yang tidak disukai yang bisa terjadi selama satu tahun, investor/borrower yang telah 

melakukan hedging memperoleh/membayar tepat sejumlah 6 % dalam USD atau 12 % 
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dalam AUD. Ini tidak terjadi bagi investors dan borrowers yang tidak melakukan hedging. 

Sebagai contoh, seandainya mata uang domestik didevaluasi kurang dari 5,66 % atau 

bahkan apresiasi, investor domestik dalam obligasi luar negeri yang tidak mengcover 

USD 75,72 yang diharapkan pada pasar forward akan menerima rate of return valas yang 

telah dikonversi dalam AUD kurang dari 12 %. Sama halnya dengan borrower yang tanpa 

forward cover akan mengalami biaya pinjaman yang lebih tinggi/besar ketika mata uang 

domestik didevaluasi lebih dari 5,66 %.  

Dari alasan diatas, forward cover menjaga posisi investor dan borrower dari 

memperoleh manfaat akibat pergerakan-pergerakan kurs yang tidak 

menguntungkan/disukai. Baik investor dan borrower secara kontraktual terikat oleh 

pertukaran dana-dana pada akhir tahun atas dasar kurs forward yang disepakati pada 

awal tahun, berapapun nilai dari kurs spot yang akan terjadi pada akhir tahun. Dengan 

demikian pada saat IRP terjadi dan forward cover diperoleh/dilakukan, dana-dana tidak 

dapat dipinjam lebih murah dari luar negeri dan tidaklah mungkin untuk menerima hasil 

lebih tinggi dari berinvestasi di luar negeri.  

Rumus (F/S) – 1 mengukur biaya forward cover. Borrower mengcover hutang 

valas dengan membeli pada saat pinjaman diperoleh sejumlah valas pada kurs forward 

yang disepakati yang cukup untuk memenuhi komitmen pinjaman Namun ini hanya dapat 

ditempuh/dicapai pada kurs forward yang 5,66 % dibawah kurs spot. Ini menerangkan 

bahwa masing-masing unit valas yang dipinjam memiliki biaya 5,66 % lebih untuk 

dibayarkan kembali pada saat pembayaran kembali modal/pinjaman ditambah bunga 

yang di-hedge pada pasar forward. Ringkasan transaksi-transaksi pinjaman: 

 

Dana-dana yang dipinjam : USD 71,43 = AUD 100, Valued at spot rate (S)  

Pembayaran kembali modal- dalam waktu 1 tahun : USD 71,43 = AUD 105,66, Valued at 

forward rate (F)  

Pembayaran bunga : USD 4,29 = AUD 6,34, Valued at forward rate (F)  

Total hutang : USD 75,72 = AUD 112  

AUD 5,66 merupakan biaya forward cover dari pinjaman dan AUD 6,34 merupakan 

jumlah biaya pinjaman, keduanya diekspresikan dalam mata uang domestik. Dengan 

demikian pinjaman total luar negeri. r’ untuk perusahaan domestik terdiri dari 2 komponen 

tingkat bunga biaya valas ditambah biaya forward cover  

r’ = [(F/S) r* + (F/S) – 1] 

 

Biaya pinjaman luar negeri  (%)  = Biaya bunga luar + biaya forward cover - 1 negeri 

dalam AUD  

12 %  = 6,34 % + 5,66 %  
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Dengan cara yang sama forward cover dari investasi luar negeri dapat dihitung.  Dengan 

demikian biaya forward cover merupakan penambahan forward discount/ premium. 

Borrower dalam capital market luar negeri harus menambahkan forward discount,  

(F – S)/S > 0, terhadap biaya-biaya pinjaman luar negeri. Dari sisi penduduk domestik 

yang berinvestasi di luar negeri, biaya forward cover menaikan returns investasi dalam 

mata uang domestik. Dalam kasus ini biaya forward cover, meski standard tidak terlihat 

tepat. Sebaliknya, pada saat mata uang domestik diperdagangkan pada posisi premium,  

(F – S)/S < 0, biaya forward cover menurunkan/mengurangi biaya pinjaman/meminjam di 

luar negeri dan menurunkan return investasi. 

Harus ditekankan bahwa biaya forward cover tidak termasuk biaya-biaya transaksi yang 

berkaitan dengan waktu, biaya-biaya telpon, atau travel dari meminjam/berinvestasi 

(borrowing/investing) di luar negeri. Karena jumlah pinjaman dan investasi yang tercakup 

biasanya sangat besar, biaya-biaya transaksi hanyalah insidental terhadap transaksi-

transaksi/deal-deal tersebut.  

Adalah berharga sekali untuk menekankan bahwa forward cover hanya memberi 

proteksi terhadap perubahan-perubahan kurs nominal. Forward cover tidak memberi 

perlindungan terhadap resiko nilai tukar riil, default risk atau resiko politik. Untuk dapat 

menjelaskan resiko nilai tukar riil, marilah berasumsi bahwa perkiraan-perkiraan harga 

dalam negeri dan di luar negeri sepenuhnya dicakup dalam tingkat bunga domestik dan 

luar negeri (IRP terjadi/berlaku). Sekarang, untuk satu alasan atau lainnya, inflasi 

Amerika Serikat selama satu tahun berjalan lebih tinggi daripada tingkat yang 

diperkirakan, katakan 10 %. Pada saat investor domestik yang ingin hanya membeli 

barang-barang dan jasa domestik dengan returns investasi tidak terpengaruh oleh inflasi 

luar negeri yang tidak terantisipasi, namun bagi investor yang memasukkan barang-

barang dan jasa Amerika Serikat dalam rencana expenditurenya akan menderita kerugian 

purchasing power riil karena return investasinya sekarang hanya dapat membeli 

komoditas dalam jumlah yang lebih kecil /sedikit. Dengan demikian mereka terpengaruh 

oleh resiko nilai tukar riil.  

Selain itu forward cover tidak mengeliminir atau bahkan menghindari (mitigate) 

default risk. Sebagai contoh, asumsi bahwa penerbit obligasi Amerika Serikat tidak 

default, tetapi meskipun demikian dapat saja terjadi. Anggap hal ini benar (pasti terjadi), 

counter parties dari investor dan borrower dalam transaksi forward masing-masingnya 

menyerahkan AUD dan USD, namun mereka mungkin tidak mampu untuk menyelesaikan 

kewajiban kontraktualnya. Default risk, dalam realitasnya ada dalam forward contracts 

dan berhubungan dengan meminjam dan berinvestasi dan dengan demikian merupakan 

perhatian dari investor dan borrower juga. Political risk, yang meliputi kemungkinan dari 

kontrol devisa dan dalam kasus extreme expropriation (nasionalisasi yang berlebihan), 
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tidak dapat di-hedged pada pasar forward. Tetapi contoh diatas berasumsi bahwa resiko-

resiko diatas tidak terjadi, biaya-biaya transaksi tidak terjadi, modal bisa secara bebas 

mengalir antar negara, dan pajak tidak diterapkan. 

 

9.7. Unbiased Forward Rates (Kurs Forward Yang Tidak Bias) 

Hubungan antara spot market dan forward market juga dijelaskan dengan cara sebagai 

berikut :  

Rumus :   f   =  E(s)  
 s         s 

Jika kurs forward tidak bias/unbiased, maka dikatakan akan merefleksikan (sama dengan) 

kurs spot masa yang datang yang diharapkan/expected future spot rate pada masa jatuh 

tempo. Berdasarkan bukti empiris kurs forward cenderung untuk tidak bias, biarpun ada 

ketidak akuratan prediksi kurs spot.  

Jika peserta pasar adalah risk neutral dan tidak ada biaya transaksi, maka pasar akan 

menetapkan kurs forward f sama dengan kurs spot masa datang (yang diperkirakan untuk 

diobservasi pada tanggal dimana forward contract berakhir/jatuh tempo). Jika hasil 

tersebut tidak sama, maka para spekulan yang risk neutral akan berdagang valas hingga 

kurs forward sama dengan kurs spot masa datang (the expected/future spot rate).  

Sebagai contoh : jika kurs forward untuk satu tahun adalah sebesar AUD 1 = GBP 0,5265 

namun diperkirakan kurs spot dalam waktu satu tahun (future spot rate) adalah AUD 1 = 

GBP 0,5065, maka spekulan yang risk neutral akan tertarik untuk megikuti forward 

contract untuk menjual AUD. Dibawah kondisi forward contract spekulan harus 

menyerahkan AUD 1 dan akan menerima GBP 0,5265. Jika sesuai yang diperkirakan 

kurs spot pada waktu tersebut adalah AUD 1 = GBP 0,5065 maka GBP yang diperoleh 

(GBP 0,5265) dapat dikonversi ke AUD (0,5265/0,5065) = AUD 1,0395. Dengan demikian 

spekulan memperoleh profit hampir 4 % per AUD 1 yang dijual secara forward.  

Tentu saja, ada kesempatan bahwa perkiraan tidak akan terrealisir. Jika kurs spot dalam 

waktu 1 tahun (future spot rate) kurang dari GBP 0,5065 per AUD 1, maka profit akan 

menjadi lebih besar dari yang diperkirakan; jika kurs spot masa datang (future spot rate) 

berada antara GBP 0,5065 dan GBP 0,5265 per AUD 1 maka profit akan lebih kecil dari 

yang diperkirakan; akhirnya jika kurs spot masa datang lebih dari GBP 0,5265 per AUD 1, 

maka kerugian akan terjadi.  

Spekulan yang risk averse mungkin tidak merasakan expected profit cukup besar untuk 

menanggulangi resiko yang dihadapi, tetapi jika spekulan adalah risk neutral , maka 

meski expected profit itu kecil akan cukup untuk menarik mereka untuk berdagang. Pada 

contoh ini hasilnya akan berupa kenaikan supply AUD pada pasar forward, oleh 
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karenanya cenderung untuk menurunkan harga f per dolar. Kurs forward akan terus 

menurun hingga mencapai GBP 0,5065 per dolar. Sehingga dalam kondisi equilibrium.  

f = E(s) dimana ini menjelaskan f/s = E(s)/s persamaan diatas. 

Catatan :  

Pada saat the Fisher Open condition (FOC) dibandingkan dengan teori IRP kita melihat 

bahwa keduanya mencakup hubungan-hubungan yang menyertakan interest rate 

differentials (perbedaan-perbedaan tingkat bunga). Pada FOC, perbedaan-perbedaan 

tingkat bunga dipersamakan dengan ekspektasi perubahan-perubahan dalam kurs spot 

sementara pada IRP perbedaan-perbedaan tingkat bunga dipersamakan dengan 

discounts/premiums dalam pasar forward. Dengan demikian, jika kita menerima kedua 

teori tersebut, maka definisi berikut harusnya juga benar : forward discount/premium 

antara dua valas sama dengan ekspektasi perubahan dalam kurs spot antara dua valas. 

Suatu ekivalen namun merupakan statement yang agak lebih berguna adalah : kurs 

forward sama dengan expected future spot rate (ekspektasi kurs spot masa datang).  

Mencatat perbedaan antara kedua teori yang menjadi dasar tersebut, mengarah pada 

kesimpulan berikut. Teori IRP adalah riskless –yakni didasari oleh bukti yang telah siap 

diobservasi dan tidak dapat dirubah (immutable) : tingkat bunga saat ini untuk waktu 

tertentu (hari ini dan tahun ini) dan kurs forward saat ini untuk waktu yang sama dari awal 

sampai akhir (tahun ini, dari hari ini sampai jatuh tempo). Namun FOC mencakup 

beberapa resiko – FOC mencakup ekspektasi-ekspektasi dari future spot rates, yang 

mungkin bisa dipengaruhi oleh informasi yang menjadi tersedia antara tanggal sekarang 

dan tanggal masa datang yang prediksinya telah dibuat. Dengan demikian kita tidak dapat 

menggabungkan certainty dan an uncertainty menjadi certainty, sehingga turunan teori 

tadi seharusnya dinyatakan kembali sebagai an unbiased predictor of the future spot rate.  

Mungkin cara terbaik untuk memahami alasan dibelakang the unbiased predictor theory 

adalah untuk menguji situasi jika kondisi tersebut tidak berlaku- yakni apa yang akan 

terjadi jika kurs forward bukan an unbiased predictor of the future spot rate ?  

Dalam situasi ini, para spekulan yang menggunakan berbagai sumber-sumber 

informasinya akan menentukan ekspektasinya akan future spot rates. Namun kurs 

forward akan ditentukan dengan tingkat bunga. Oleh karena itu, para spekulan dapat 

mengambil keuntungan secara konsisten dengan mencek forecasts mereka (berdasarkan 

pada infromasi relevans) terhadap pasar forward dan mengambil posisi-posisi yang tepat. 

Dalam situasi seperti ini, pasar valas dapat dikatakan sebagai inefficient –yakni seluruh 

informasi relevan tidak direfleksikan dalam harga-harga pasar. Secara khusus pasar 

forward tidak akan mempertimbangkan seluruh informasi relevan yang tersedia dan para 

spekulan yang menggunakan seluruh informasi yang tersedia akan secara konsisten 

dapat memperoleh profit.  
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Jika pasar-pasar tersebut efisien, yakni jika pasar forward merefleksikan seluruh informasi 

relevan yang tersedia, maka profit tidak akan secara konsisten tersedia. Oleh karena itu, 

jika kurs forward merupakan an unbiased predictor dari future rate. Kurs forward harus 

tidak hanya merefleksikan perbedaan tingkat bunga (IRP), kurs forward harus juga 

merefleksikan seluruh informasi relevan yang tersedia (harus dicatat bahwa karena 

adanya resiko yang tercakup dalam menilai kurs spot masa datang, beberapa premium 

resiko kecil bisa juga exist bagi pemegang kontrak-kontrak terbuka). 

 

9.8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergerakan Nilai Tukar 

Ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu : 

1.   Faktor Fundamental 

Faktor fundamental berkaitan dengan indikator ekonomi seperti inflasi, suku 

bunga,perbedaan relatif pendapatan antar negara, ekspektasi pasar dan intervensi bank 

sentral. 

2.   Faktor Teknis 

Faktor teknis berkaitan dengan kondisi permintaan dan penawaran devisa pada saat 

tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga 

valuta asing akan terapresiasi, sebaliknya apabila ada kekurangan permintaan, 

sementara penawaran tetap maka nilai tukar valuta asing akan terdepresiasi. 

3.   Sentimen Pasar 

Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita politik yang bersifat 

insidentil, yang dapat mendorong harga valuta asing naik atau atau turun secara tajam 

dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan 

kembali normal. 

 Menurut kajian teoritis lainnya dihimpun teori yang melandasi pergerakan nilai tukar   

yaitu: pendekatan fundamental, pendekatan teknikal, dan pendekatan mikrostruktur dan 

sentimen pasar. Meskipun mengalami banyak perdebatan atas pendekatan mikrostruktur, 

namun pendekatan tersebut ternyata memiliki kemampuan menjelaskan fenomena dinamika 

nilai tukar yang tidak bisa dijelaskan dengan baik oleh pendekatan konvensional fundamental 

maupun teknikal. 

a. Pendekatan Fundamental atas Nilai Tukar 

Pada intinya, pergerakan nilai tukar seharusnya dipengaruhi oleh faktor fundamental 

ekonomi. Dalam pasar modal sebagai contoh, kondisi fundamental ekonomi akan 

memengaruhi perolehan dividen yang akan diterima ke depan. Sementara itu, di pasar 

obligasi, kondisi fundamental ekonomi akan mendorong pemberian kupon dan harga surat 

berharga dimaksud. Setidaknya, terdapat dua faktor utama terkait fundamental ekonomi 

dalam konteks nilai tukar. Pertama, adalah kondisi fundamental yang menentukan nilai tukar 
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berdasarkan kondisi dinamis di pasar barang yang melahirkan konsep Purchasing Power 

Parity (PPP). Konsep PPP menekankan asumsi bahwa pada dasarnya semua mata uang 

memiliki daya beli yang sama di berbagai negara. Namun, perubahan agregat penawaran 

dan permintaan di masing-masing negara yang akan mengubah daya beli mata uang suatu  

negara relatif terhadap mata uang negara lainnya. Kedua, konsep yang berasal dari 

dinamika di pasar aset yang melahirkan konsep Uncovered Interest Rate Parity (UIP). UIP 

mengasumsikan bahwa imbal hasil atas kepemilikan aset akan menyamakan nilai mata 

uang yang berbeda jika dikonversi ke dalam mata uang yang sama. 

Kemudian, dalam konteks literatur modern, faktor fundamental juga memasukkan 

pendekatan baru yaitu pendekatan mikrostruktur. Konsep fundamental penentu nilai tukar 

berdasarkan konsep ini menekankan pentingnya memerhatikan faktor informasi dan 

institusional dalam menganalisa pergerakan nilai tukar. 

 

b. Pendekatan Faktor Analisis Teknikal 

Analisis teknikal dalam penentuan nilai tukar tetap menjadi pegangan banyak pelaku 

ekonomi khususnya para pedagang mata uang. Analisis teknikal melandasi penentuan nilai 

tukar berdasarkan pola tren yang terjadi pada masa lalu yang bisa terjadi berulang-ulang di 

masa depan. Tren nilai tukar bisa berulang terjadi polanya berdasarkan periode waktu 

seperti: harian, jangka pendek (beberapa hari hingga satu bulan), jangka panjang. 

Semakin panjang periode proyeksi, biasanya semakin tidak akurat level nilai tukar 

dibandingkan dengan apa yang terjadi. Namun demikian, biasanya dalam jangka panjang, 

dinamika nilai tukar akan mendekati kondisi fundamental ekonomi dan ini banyak dibuktikan 

oleh berbagai penelitian di berbagai negara. Bahkan, dalam konteks terkini, pergerakan nilai 

tukar jangka pendek justru lebih sering mengalami fluktuasi yang berlebihan dikarenakan 

oleh berbagai faktor seperti shock ekonomi, friksi institusional dan teknikal menyebabkan 

nilai tukar tersebut meninggalkan level fundamentalnya.  

Namun demikian, justru fluktuasi nilai tukar jangka pendek tersebut bisa dimodelkan karena 

memiliki pola berulang dan bertauran dalam suatu kurun tertentu. 

Untuk melakukan analisis nilai tukar berdasarkan pendekatan teknikal, beberapa cara 

dilakukan dengan  menggunakan beberapa teknik yang dikenal sebagai berikut: Rata-rata 

bergerak (moving averages), Bollinger bands, Moving Average Convergence/Divergence 

(MACD), Indikator stokastik (oversold/bought) RSI – Ressitance Strenght Index, Volume, 

dan Rata-rata terhitung saat hari terakhir atau waktu berjangka, seperti 200 hari atau 50 hari. 

Analisis teknikal mencoba memprediksi pergerakan kurs/harga aset berdasarkan tren dan 

pola historis. Asumsi dasar: (1) pergerakan kurs memiliki pola atau tidak random; (2) seluruh 

informasi pergerakan kurs telah tercermin pada pola historis; (3) sejarah berulang dengan 

sendirinya. Half science half art, tiap orang dapat memiliki interpretasi yang berbeda.  
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c. Pendekatan Mikrostruktur 

Dalam konteks literatur modern, faktor fundamental juga memasukkan pendekatan baru 

yaitu pendekatan mikrostruktur. Konsep fundamental penentu nilai tukar berdasarkan 

konsep ini menekankan pentingnya memerhatikan faktor informasi dan institusional dalam 

menganalisa pergerakan nilai tukar. meskipun pendekatan mikrostruktur masih menimbulkan 

perdebatan jika dikategorikan sebagai faktor fundamental. Sebagaimana pendekatan pasar 

barang melahirkan konsep PPP, pendekatan pasar aset juga melahirkan konsep nilai tukar 

yang dikenal dengan UIP, Flexible Price Model (FPM), Sticky Price Model (SPM), Portofolio 

Balance Approach (PBM), dan General Equilibrium (GE). Sementara itu, konsep 

mikrostruktur melahirkan konsep nilai tukar noise trader, dan lain-lain. 

 

d. Sentimen Pasar 

Seluruh otoritas moneter sangat peduli dengan perkembangan nilai tukar karena akan 

berpengaruh terhadap kinerja ekonominya melalui transaksi perdagangan barang/jasa atau 

aliran modal asing. Jika terjadi tekanan nilai tukar yang tajam maka dimungkinkan suatu 

negara akan jatuh ke lembah krisis keuangan. Dalam beberapa periode terakhir, tekanan 

terhadap nilai tukar ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental. Tindakan 

transaksi mata uang asing yang mendadak dan besar akibat didorong oleh tekanan 

spekulasi para investor yang dipicu oleh faktor sentimen, ternyata semakin berpengaruh 

signifikan terhadap perubahan nilai tukar yang cepat dan terkadang diakhiri dengan kondisi 

krisis nilai tukar. Sentimen pasar menjadi sangat populer dalam beberapa dekade terakhir, 

sehubungan dengan kegagalan pendekatan fundamental dalam menerangkan perubahan 

nilai tukar.  Sentimen pasar pada awalnya tidak begitu diandalkan dalam proyeksi nilai tukar, 

namun sejak krisis nilai tukar terjadi dan dinamika nilai tukar yang sangat cepat pada saat 

isu negatif terjadi, sentimen pasar menjadi andalan bagi analis nilai tukar untuk menjelaskan 

hal tersebut. Sentimen pasar merupakan kondisi atau kejadian yang memengaruhi persepsi 

pasar yang memicu minat beli atau jual dari pelaku pasar, yang akan semakin kuat 

pengaruhnya pada saat isu negatif mendapat respon yang semakin besar dari pelaku pasar 

valas domestik. Sentimen pasar dapat dicetuskan dari indikator ekonomi dan pasar 

keuangan yang baru dikeluarkan, pernyataan tokoh kunci pasar keuangan, serta kondisi 

geo-politik yang terkait langsung maupun tidak langsung. 

 

9.9. Pendekatan Asset Pasar Untuk Peramalan Nilai Tukar 

Proses membuat peramalan dari indicator pasar, yang dikenal dengan peramalan 

berbasis pasar (market based forecasting), dikembangkan berdasarkan (1) kurs spot dan (2) kurs 

forward. 
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a. Kegunaan Kurs Spot. 

Kurs spot saat ini dapat digunakan sebagai taksiran atas kurs spot di masa depan. 

Untuk melihat mengapa kurs spot dapat digunakan dalam peramalan berbasis pasar, 

asumsikan bahwa poundsterling inggris diperkirakan akan mengalami apresiasi terhadap 

dolar dalam jangka waktu dekat. Perkiraan ini akan mendorong spekulan untuk membeli 

poundstreling dengan menggunakan dolar AS saat ini untuk mengantisipasi apresiasi 

poundsterling dan pembelian ini dapat mendorong naik nilai poundsterling. Sebaliknya 

jika poundsterling diperkirakan akan mengalami depresiasi terhadap dolar, spekulan akan 

menjual poundsterling sekarang, dengan harapan dapat membeli poundsterling kembali 

dengan harga yang lebih murah setelah nilainya turun. Tindakan tersebut dapat membuat 

depresiasi poundsterling langsung terjadi. Karenanya nilai poundsterling saat ini 

seharusnya mencerminkan perkiraan nilai poudsterling dalam jangka waktu dekat. 

Perusahaan dapat menggunakan kurs spot dalam peramalan, karena kurs ini 

mencerminkan perkiraan pasar atas kurs spot dalam jangka waktu dekat. 

b. Kegunaan Kurs Forward 

Kurs Forward untuk tanggal tertentu di masa depan biasanya digunakan sebagai 

perkiraan kurs spot di masa depan. Atau kurs forward berjangka 30 hari merupakan 

perkiraan kurs spot 30 hari mendatang, kurs forward berjangka 90 hari merupakan 

perkiraan kurs spot 90 hari mendatang, dan seterusnya. Kurs forward dihitung sebagai 

berikut : 

F = S ( 1 + p ) 

 

Di mana p mencerminkan premi forward. Karena p mencerminkan selisih kurs forward 

terhadap kurs spot, maka p dapat digunakan sebagai perkiraan persentase perubahan 

kurs  

E ( e ) = P 

= ( F/S ) – 1 

 

Contoh 

Jika kurs forward dolar Australia  berjangka satu tahun adalah $ 0,63, sementara kurs spot 

adalah $ 0,60, maka perkiraan persentase perubahan dolar australia adalah : 

                                    E ( e )  = p 

                                                = ( F/S ) – 1 

                                                = ( 0,63 / 0,60 ) -1 

                                                = 0,05 atau 5 % 

Pendekatan aset merupakan salah satu pendekatan fundamental nilai tukar yang 

mengasumsikan bahwa investor asing berminat memegang aset dalam mata uang domestik 
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yang dilandasi atas beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan seperti: suku bunga riil relatif, 

prospek pertumbuhan ekonomi, likuiditas pasar keuangan, ketersediaan infrastruktur ekonomi 

dan sosial, kestabilan politik, penerapan prinsip tata kelola yang baik, risiko sistemik, dan 

spekulasi. 

Berdasarkan keseluruhan faktor di atas, investor asing berminat memegang aset atau 

surat berharga domestik atau berinvestasi di suatu negara negara maju lebih didasari oleh 

perbedaan suku bunga riil dan prospek pertumbuhan ekonomi/profit. Sementara bagi 

kepemilikan surat berharga negara berkembang, masih perlu menjadi pertimbangan mengenai 

kondisi likuiditas dan faktor risiko lainnya. 

 

9.10.  Ketidakseimbangan Nilai Tukar Di Negara Berkembang 

Ketidakseimbangan global terjadi karena di satu pihak ada negara-negara (seperti 

Jerman dan China) yang mengalami surplus anggaran negara ataupun neraca pembayaran luar 

negeri, di lain pihak ada negara-negara (seperti Amerika Serikat dan Inggris) mengalami defisit 

pada keduanya. Dalam sistem keuangan global yang berlaku dewasa ini, hanya negara-negara 

yang mengalami defisit yang wajib melakukan penyesuaian untuk meniadakan kedua defisit 

tersebut. Negara-negara yang mengalami surplus tak perlu berbuat apa-apa. Karena itu, China 

tidak mau menguatkan nilai tukar mata uangnya (renmimbi) yang dianggap terlalu rendah, sekitar 

20-25 persen. Nilai uang yang terlalu rendah bagaikan memberikan subsidi pada ekspor negara 

itu, sekaligus mengenakan tarif bea masuk pada impornya. Di lain pihak, untuk mendorong 

pertumbuhan ekonominya, AS menjalankan kebijakan moneter Quantitative Easing (QE) dengan 

mencetak uang baru untuk membeli obligasi jangka panjang negaranya. Ekspansi moneter 

seperti itu akan tetap mempertahankan tingkat suku bunga yang sudah mendekati nol dewasa 

ini. Pada gilirannya, tingkat suku bunga yang rendah diharapkan mendorong peningkatan 

pengeluaran konsumsi dan investasi masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

serta menciptakan lapangan kerja. QE diintroduksi The Fed (Bank Sentral AS) karena lembaga 

perwakilan rakyat di negara itu enggan melakukan ekspansi fiskal karena stok utang negaranya 

sudah di atas nilai produk domestik bruto (PDB)-nya. 

Indonesia dan negara ASEAN lain terkena dampak negatif mata uang renmimbi yang 

terlalu rendah. Pada 2005, ASEAN dan China menandatangani perjanjian perdagangan bebas 

(ACFTA). ACFTA kian menurunkan tarif bea masuk dan meniadakan hambatan perdagangan 

nontarif (NTB). Dengan adanya kebijakan yang melemahkan nilai tukar renmimbi, ternyata China 

telah menggantikan penurunan tarif bea masuk dan NTB dengan kebijakan mata uang yang 

terlalu rendah sebagai instrumen proteksi perdagangan. Karena kombinasi antara penurunan 

tarif bea masuk serta NTB dan nilai tukar renmimbi yang terlalu rendah itu, ASEAN tak mampu 

bersaing dengan produk pertanian serta industri manufaktur China, baik di pasar dalam negeri 

masing-masing maupun di pasar dunia, seperti di AS dan Uni Eropa, yang dewasa ini melemah 
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karena resesi ekonomi. Penurunan ekspor industri manufaktur karena kalah bersaing dari China 

sedikit dikompensasi kenaikan ekspor bahan mentah, seperti energi (migas dan batu bara), 

minyak kelapa sawit, serta hasil tambang dan hasil pertanian lain ke China dan India. Korban 

kebijakan AS Indonesia sekaligus korban QE. Tingkat suku bunga yang rendah di negara-negara 

maju meningkatkan disparitas suku bunga di negara-negara berkembang dan di negara-negara 

maju. Dewasa ini, balas jasa obligasi negara jangka panjang di AS di bawah 3 persen setahun, 

sedangkan di Indonesia di atas 6,5 persen. Pada gilirannya, disparitas suku bunga yang tinggi 

telah mendorong derasnya aliran modal swasta berjangka pendek dari negara-negara maju ke 

negara-negara berkembang. Bursa saham dan obligasi kita yang masih sempit dan dangkal jadi 

lebih bergairah, stabil, serta likuid. Di lain pihak, gabungan antara peningkatan ekspor bahan 

mentah dan pemasukan modal jangka pendek yang terlalu besar telah menyebabkan nilai tukar 

rupiah jadi menguat, meningkatkan inflasi serta menurunkan tingkat suku bunga. Penguatan 

rupiah mendatangkan berbagai penyakit (the Dutch disease) pada perekonomian Indonesia. 

Pertama, kurs rupiah yang menguat itu bagaikan pajak bagi ekspor sehingga jadi kian kurang 

mampu bersaing di pasar dunia dan subsidi bagi barang impor sehingga harganya semakin 

murah menyaingi produksi dalam negeri. Karena terbatasnya tenaga kerja terampil dan yang 

memiliki pendidikan, Indonesia tak mampu beralih pada industri manufaktur yang menghasilkan 

nilai tambah lebih tinggi. Sebagian besar hasil bumi yang kita ekspor belum diolah. 

Kurs rupiah yang menguat sekaligus menurunkan efisiensi perekonomian nasional 

karena mendorong realokasi faktor produksi dari sektor traded yang lebih produktif ke sektor 

non-traded yang kurang produktif. Sektor traded menghasilkan barang dan jasa yang diekspor 

dan diimpor. Sektor non-traded menghasillkan komoditas yang dikonsumsi di pasar lokal, seperti 

real estate termasuk perumahan, mal, dan lapangan golf. The Dutch disease sekaligus 

menimbulkan ketimpangan regional karena bahan mentah yang sedang naik daun (boom) itu 

diproduksi di luar Jawa. Pertambangan perlu teknologi padat modal yang kurang memerlukan 

tenaga kerja. Di lain pihak, hasil pertanian dan industri manufaktur yang kalah bersaing dengan 

impor terutama diproduksi di Jawa yang sangat padat penduduknya. Pemasukan modal asing 

jangka pendek juga dapat meningkatkan inefisiensi industri perbankan Indonesia jika sumber 

dana mereka kian bergantung pada pinjaman luar negeri.  

 

Biaya Moneter 

Kemampuan BI sangat terbatas, baik untuk membatasi pemasukan modal jangka pendek 

maupun menyerap pemasukan modal asing jangka pendek yang besar tersebut guna memupuk 

cadangan luar negerinya. Sejak awal 1970-an, Indonesia sudah menjalankan sistem devisa 

bebas dan meninggalkan kontrol administratif lalu lintas devisa yang diintroduksi di era Orde 

Lama. Selain menimbulkan distorsi, kontrol devisa ketat rawan korupsi. Dalam sistem devisa 

bebas, kontrol devisa dilakukan secara tidak langsung melalui instrumen pasar. Termasuk 
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penggunaan aturan prudensial perbankan, seperti giro wajib minimum (GWM), posisi devisa neto 

(PDN), rasio kredit terhadap simpanan (LDR) maupun batas minimum pemberian kredit (BMPK) 

kepada pihak terkait. Dewasa ini, BI mensyaratkan masa penahanan investasi portepel (holding 

period) di Indonesia, minimum 1 bulan, tidak menerbitkan SBI berjangka 1 dan 3 bulan. Berbeda 

dengan negara lain, pemerintah belum membatasi akses investor asing pada pasar sekuritas 

ataupun memajaki pendapatan investasinya. Sementara itu, biaya operasi moneter untuk 

menyerap modal asing jangka pendek yang masuk sangat mahal, baik bagi neraca BI maupun 

bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Biaya bagi perekonomian nasional diukur 

berdasarkan biaya oportunitas pemupukan cadangan luar negeri dengan penggunaannya untuk 

proyek-proyek pembangunan ataupun menambah infrastruktur yang merupakan faktor 

penghambat kegiatan perekonomian kita dewasa ini. Untuk membeli mata uang asing, BI 

membayarnya dengan mengkreditkan rekening bank komersial penjualnya yang ada di BI 

ataupun dengan mencetak uang baru. Untuk mencegah terjadinya pertambahan uang yang 

menyebabkan kenaikan tingkat inflasi, BI menyerap kembali tambahan rekening bank komersial 

serta tambahan uang yang diedarkannya itu. Di negara-negara lain, biaya operasi moneter 

ditanggung pemerintah dan menggunakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau T-bills 

berjangka pendek sebagai instrumennya.  

Di Indonesia, SPN mulai diterbitkan 2008, tetapi jumlahnya baru sedikit dan belum cukup 

berarti untuk digunakan sebagai instrumen moneter. Hingga saat ini instrumen operasi moneter 

BI baru terbatas pada surat utang yang diterbitkannya sendiri, berupa SBI konvensional maupun 

SBI syariah, dengan jangka waktu bervariasi antara 1 bulan hingga 1 tahun. Instrumen lain 

adalah FASBI dan FTO (fine tuning operation). Seperti SBI, FASBI maupun dana milik bank, 

pemerintah, dan dunia usaha yang disimpan di BI adalah kewajiban BI yang diberikan balas jasa 

bunga, walaupun lebih rendah daripada bunga yang berlaku di pasar. Ini berbeda dengan 

pengedaran uang yang merupakan kewajiban moneter BI tanpa membayar bunga. Sebaliknya, 

BI mendapatkan keuntungan dari pengedaran uang tersebut, berupa seigniorage, yakni 

perbedaan nilai nominal uang dengan ongkos pencetakannya. Dengan demikian, beban bunga 

BI jadi semakin besar dengan bertambahnya SBI yang diterbitkan dan dana perbankan maupun 

dana pemerintah yang diserapnya. Sementara itu, BI juga merugi dari transaksi valuta asing 

karena menjualnya pada tingkat kurs lebih rendah. Penerimaan dari balas jasa penempatan 

cadangan di luar negeri (umumnya berupa obligasi negara di AS, Eropa, dan Jepang) sangat 

rendah. Semua itu menunjukkan, dengan memupuk cadangan devisa, BI kian menambah aset 

yang memberikan balas jasa rendah yang dibelinya dengan menerbitkan SBI dan FASBI yang 

memberikan suku bunga jauh lebih tinggi. Apresiasi kurs sekaligus menyebabkan kerugian kurs 

bagi BI. Kerugian ini mengganggu kesehatan neraca atau keuangan BI dan menimbulkan erosi 

pada modal dasar BI sebesar Rp 2 triliun dewasa ini. Rekapitalisasi atau penambahan modal 

akan mengganggu reputasi atau independensinya. Dalam 10 tahun terakhir, nilai nominal 
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cadangan luar negeri BI naik tiga kali lipat lebih, dari 29 miliar dollar AS (2000) menjadi di atas 90 

miliar dollar AS dewasa ini. Namun, sebagai persentase terhadap PDB turun dari 24,9 persen 

jadi sekitar 12 persen. Seharusnya, sistem kurs mengambang tak lagi perlu cadangan besar 

untuk memelihara stabilitas kurs secara berlebihan. Keperluan memupuk sendiri cadangan 

devisa juga kian berkurang dengan kian tersedianya kredit dari IMF, Chiang Mai Initiative di 

lingkungan ASEAN+3, ataupun fasilitas imbal beli mata uang antarbank sentral. 

 

9.11. Pendekatan Aset Pasar Untuk Peramalan Nilai Tukar 

Pergeseran dalam penawaran dan permintaan untuk aset-aset keuangan mengubah nilai 

tukar. Banyak perkembangan teoritis makro-ekonomi pada 1980-an berfokus pada bagaimana 

kebijakan moneter dan keuangan mengubah persepsi relatif pengembalian dan resiko untuk 

persediaan aset keuangan yang menngerakkan perubahan nilai tukar.  Teori substitusi mata 

uang, kemampuan investor individual dan komersial untuk mengubah komposisi kepemilikan 

moneter dalam portofolio mereka, mengikuti premis dasar yang sama mengenai kerangka kerja 

keseimbangan dan keseimbangan ulang portofolio. 

Pendekatan aset merupakan salah satu pendekatan fundamental nilai tukar yang 

mengasumsikan bahwa investor asing berminat memegang aset dalam mata  uang  domestik  

yang  dilandasi  atas  beberapa  faktor  yang  dijadikan pertimbangan seperti: suku bunga riil 

relatif, prospek pertumbuhan ekonomi, likuiditas  pasar  keuangan,  ketersediaan  infrastruktur  

ekonomi  dan  sosial, kestabilan  politik,  penerapan  prinsip  tata  kelola  yang  baik,  risiko  

sistemik, dan spekulasi. Berdasarkan  keseluruhan  faktor  di  atas,  investor  asing  

berminat memegang  aset  atau  surat  berharga  domestik  atau  berinvestasi  di  suatu negara 

negara maju lebih didasari oleh perbedaan suku bunga riil dan prospek pertumbuhan  

ekonomi/profit.  Sementara  bagi  kepemilikan  surat  berharga negara  berkembang,  masih  

perlu  menjadi  pertimbangan  mengenai  kondisi likuiditas dan faktor risiko lainnya 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa apakah orang asing bersedia untuk mengadakan 

klaim dalam bentuk moneter tergantung pada serangkaian luas pertimbangan investasi atau 

driver. Driver ini, seperti yang ditunjukkan dengan penjelasan adalah sebagai berikut : 

• Suku bunga riil relatif adalah pertimbangan utama bagi investor di obligasi asing dan 

instrumen pasar uang jangka pendek. 

• Pertumbuhan ekonomi dan profitabilitas merupakanpenentu penting investasi ekuitas 

lintas batas di kedua sekuritas dan investasi asing langsung. 

• Likuiditas pasar modal sangat penting untuk investor institusi asing. Investor lintas-

perbatasan tidak hanya pada kemudahan membeli aset, tetapi juga untuk dapat menjual 

aset tersebut cepat untuk nilai pasar wajar. 
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• Infrastruktur ekonomi dan sosial. 

• Keamanan politik ini sangat penting untuk kedua portofolio asing dan investor langsung. 

Prospek keselamatan politik biasanya tercermin dalam ums premi risiko politik untuk 

sekuritas suatu negara dan untuk tujuan mengevaluasi langsung investasi asing 

pemerintah di negara itu. 

• Spekulasi dapat menyebabkan krisis valuta asing atau membuat krisis yang buruk. 
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BAB 10 

DERIFATIV 

OPSI (OPTION) 

 

10.1. Praktek Penggunaan Derivatif  

Suatu transaksi derivatif merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang dikenal 

sebagai counterparties (pihak-pihak yang saling berhubungan). Dalam istilah umum, transaksi 

derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya 

tergantung pada – diturunkan dari – nilai aset, tingkat referensi atau indeks. Saat ini, transaksi 

derivatif terdiri dari sejumlah acuan pokok (underlying) yaitu suku bunga (interest rate), kurs tukar 

(currency), komoditas (commodity), ekuitas (equity) dan indeks (index) lainnya. Mayoritas 

transaksi derivatif adalah produk-produk Over the Counter (OTC) yaitu kontrak-kontrak yang 

dapat dinegosiasikan secara pribadi dan ditawarkan langsung kepada pengguna akhir, sebagai 

lawan dari kontrak-kontrak yang telah distandarisasi (futures) dan diperjualbelikan di bursa. 

Menurut para dealer dan pengguna akhir (end user) fungsi dari suatu transaksi derivatif adalah 

untuk melindungi nilai (hedging) beberapa jenis risiko tertentu. Ada beberapa alasan 

penggunaan derivatif, antara lain: 

a. Peralatan untuk mengelola risiko; 

b. Pencarian untuk hasil yang lebih besar; 

c. Biaya pendanaan yang lebih rendah; 

d. Kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah dan sangat bervariasi dari sekelompok 

pengguna; 

e. Hedging risiko-risiko saat ini dan masa datang; 

f. Mengambil posisi-posisi risiko pasar; 

g. Memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di antara pasar-pasar. 
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Meskipun hanya tedapat beberapa alasan akan tetapi setiap entitas yang 

menggunakan lindung nilai berharap entitasnya dapat terhindar dari risiko yang mungkin 

terjadi yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi dan faktor lainnya 

 

10.2. Opsi ( Option ) 

10.2.1. Pengertian Opsi 

Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan pemiliknya hak untuk membeli atau menjual 

suatu aset pada harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu. 

Pihak yang membeli opsi berarti telah memiliki hak untuk meminta pihak lain (penjual atau 

writer dari opsi tersebut) membeli atau menjual aset (underlying) pada waktu yang telah 

ditentukan dimasa yang akan datang. Pembeli memegang seluruh hak, sementara penjual yang 

memiliki kewajiban. 

Terminologi dalam opsi: 

1. Exercise strike price ( harga penebusan) adalah harga beli atau jual dari aset yang mendasari 

opsi ( underlying assets) 

2. Time to expiration adalah tanggal kadaluarsa ( expiration date) yang merupakan batas akhir 

pelaksanaan (exercise). 

3. Underlying asset adalah aset yang menjadi subjek untuk dibeli atau dijual dalam opsi 

4. Option premium adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi 

5. Pembeli opsi adalah pihak yang membeli opsi 

6. Penjual (writer) opsi adalah yang menjual opsi 
 

Call option memberikan hak kepada pembeli (buyer/holder) opsi untuk membeli (call) aset 

tertentu seperti saham, mata uang atau komoditas pada periode waktu dan harga yang 

ditetapkan (exercise price). 

Put option memberikan hak kepada pembeli (buyer/holder) untuk menjual (put) underlying 

asset pada harga telah ditentukan. Pelaksanaan (exercise) sebuah opsi merupakan hak pembeli 

untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan opsi. Penjual opsi tidak memiliki pilihan karena 

harus melaksanakan opsi jika pembeli opsi melakukan exercise atas opsi yang dimilikinya. 
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10.2.2. Transaksi Opsi 

Membeli Call Option 

Investor yang membeli call option sebuah saham berharap harga saham yang menjadi 

underlying assetakan meningkat di masa depan sehingga dapat memberikan keuntungan 

kepada pemegang hak opsi. 

Nilai intrinsik sebuah call option adalah nilai ketika harga penebusan (exercise price) (E) lebih 

rendah dari harga pasar terkini underlying asset( S0). 

a. Opsi yang memiliki nilai intrinsik positif disebut in-the- money. Misalnya harga saham ABC 

saat ini adalah Rp 8.000 (S0 ) perlembar sedangkan harga penebusan call option saham 

ABC adalah Rp 7.600 (S). karena E < S0, maka nilai intrinsiknya positif sehingga disebut 

in-the-money. 

b. Opsi yang memiliki nilai intrinsiksama dengan 0 disebut at – the – money, E = S0. Jika 

opsi memiliki nilai intrinsik negatif disebut dengan out – of –the-money. E = S0, 

c. Jika opsi memiliki nilai intrinsik negatif disebut dengan out – of – the-money. E > S0 

 

Contoh : 

Seorang investor memiliki call option untuk membeli saham PT ABC sebanyak 200 lembar 

saham dengan harga penebusan ( exercise price) sebesar Rp 5.000 / lembar. Jangka waktu call 

option adalah 3 bulan. 

Jika harga saham PT ABC saat ini sebesar Rp 5.500 ( S0 ), maka : 

Nilai intrinsikcall option adalah S0 > Eatau 0. 

Nilai intrinsikcall option = Rp 5.500- Rp 5.000 

Nilai intrinsikcall option = Rp 500 

Jika harga saham PT ABC saat ini sebesar Rp 4.800 ( S0 ), maka nilai intrinsikcall optin = 0 
 

10.2.3. Komponen Harga Opsi 

Harga opsi atau option premium terdiri dari dua komponen yaitu nilai intrinsik ( Intrinsic 

value ) dan time premium. Time premium disebut juga dengan nilai ekstrinsik. Formula Time 

Premium sebagai berikut : 

Option Premium = Intrinsic Value + Time Premium 

Nilai intrinsik sebuah option put adalah nilai ketika harga penebusan (exercise price) E>S0 atau 

0. 
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Contoh : 

Seorang investor memiliki 200 lembar saham PT ABC membeli put option saham PT ABC 

sebanyak 200 lembar saham dengan harga tebus ( exercise price) sebesar Rp 5.000 / lembar. 

Jangka waktu put option adalah 3 bulan. Jika harga saham PT ABC saat ini sebesar Rp 5.500 ( 

S0), maka nilai intrinsik put option adalah 0 karena S0 > E, investor akan memperoleh 

keuntungan jika menjual saham ABCdi pasar. Jika harga saham PT ABC saat ini sebesar Rp 

4.800 ( S0), maka nilai intrinsikput option adalah Rp 5.000 – Rp 4.800 = Rp 200 

Time Premium adalah biaya yang harus ditanggung atas lamanya opsi dipegang.Semakin lama 

rentang waktu dari kontrak opsi dimulai dengan tanggal berakhir, maka semakin berisiko 

investasi tersebut. Hal ini akan mengakibatkan kenaikan pada time premium atas opsi tersebut. 

 

10.2.4. Gabungan Opsi 

Call option dan put option dapat digabungkan dengan sekuritas lainnya untuk menjadi satu 

kontrak opsi yang rumit. 

Protective put adalah strategi yang dilaksanakan untuk membeli put option dari saham 

perusahaan yang telah dimiliki. Dalam hal ini investor membeli saham suatu perusahaan 

sekaligus put option-nya. 

1. Posisi dalam sahan adalah investor membeli atau sudah memiliki sahamnya (long) sedangkan 

posisi di put option adalah membeli (long). 

2. Tujuan pembelian saham sekaligus put option-nya adalah untuk mencegah kerugian yang 

terjadi karena turunnya harga saham. 
 

Contoh : 

PT ABC membeli 10.000 lembar saham PT XYZ pada harga Rp 3.000/lembar sebagai langkah 

awal untuk mengakuisisi PT XYZ. Manajemen PT ABC memiliki kekhawatiran bahwa harga 

saham PT XYZ akan turun harganya dalam waktu dekat sehingga memutuskan untuk membeli 

put option yang memberikan hak untuk menjual 10.000 lembar saham PT XYZ pada harga 

penebusan (exercise price) sebesar Rp 2.950 selama 3 bulan kedepan. 

Jika 3 bulan mendatang harga saham > Rp 2.950 maka manajemen PT ABC tidak akan 

melaksanakan haknya dan tetap memegang saham PT XYZ karena akan lebih menguntungkan. 

Jika 3 bulan mendatang harga saham PT XYZ < Rp 2.950 maka manajemen PT ABC akan 

melaksanakan haknya dengan mengirimkan 10.000 lembar saham PT XYZ kepada penjual 

(writer) put option. PT ABC memperoleh uang sebesar Rp 2.950 dari setiap lembar saham PT 
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XYZ yang dikirimkan. Kerugian diminimalkan sebesar harga beli (Rp 3.000 ) dikurangi dengan 

harga penebusan (Rp 2.950) ditambah dengan option premium. 

Strategi covered call adalah kegiatan menjual (writer) call option suatu saham dan pada 

saat yang bersamaan membeli saham tersebut dipasar. Posisi dalam opsi adalah 

membeli/menjual call option (short) dan dalam saham adalah membeli atau sudah memiliki 

sahamnya (long). Tujuan dari strategi covered call adalah mencegah terjadinya kerugian dari 

transaksi penjualan call option tanpa memiliki sahamnya terlebih dahulu apabila harga saham 

yang menjadi underlying asset lebih tinggi dari harga penebusannya ( exercise price). 

Contoh : 

Pada tanggal 1 juni 2012, PT RST menjual call option yang dapat membeli saham PT SYX 

sebesar 1.000 lembar dengan harga opsi Rp 200.Harga penebusan sebesar Rp 5.000 dan jatuh 

tempo 3 bulan mendatang. 

Jika harga saham PT SYX 3 bulan mendatang < Rp 5.000, maka pembeli call option tidak akan 

melaksanakan hak yang dimiliki tetapi langsung membeli ke pasar karena lebih murah harganya. 

PT RST sebagai penjual call option memperoleh keuntungan sebesar Rp 200 x 100 lembar ( Rp 

200.000). 

Jika harga saham PT SYX 3 bulan mendatang > Rp 5.000, maka pembeli call optionakan 

melaksanakan haknya membeli saham PT SYX dari PT RST dengan harga Rp 5.000. 

Misalnya jika harga saham PT SYX sebesar Rp 6.000, maka PT RST harus membeli saham PT 

SYX di pasar pada harga Rp6.000. 

Kerugiannya sebesar Rp 5.000 – Rp 6.000 + Rp 200 = Rp 800 

Semakin tinggi harga saham PT SYX, semakin besar kerugian yang harus ditanggung oleh PT 

RST sebagai penjual call option. 

 

10.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Harga Opsi (Option Premium) 

1. Harga penebusan ( Exercise price ) 

Kenaikan pada harga penebusan akan menurunkan harga call option. Misalnya terdapat dua 

call option yaitu atas saham PT ABC dan PT EFG. Saat ini harga kedua saham tersebut 

adalah Rp 6.000. Harga penebusan saham PT ABC adalah Rp 4.000 ( in the money = Rp 

2.000). Harga penebusan saham PT EFG adalah Rp 4.500 ( in the money = Rp 1.500 ). 

Harga call option PT ABC lebih tinggi dari pada PT EFG. 
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2. Tanggal berakhirnya opsi ( expiration date ) 

Semakin lama tanggal berakhirnya opsi, maka semakin tinggi harga call option.Tanggal 

berakhirnya opsi yang lebih panjang memungkinkan volatilitas harga saham yang menjadi 

underlying asset juga lebih tinggi. 

3. Harga saham 

Semakin tinggi harga saham yang menjadi underlying asset sebuah call option, semakin 

tinggi harga call option-nyahal ini terjadi karena intrinsic value call option adalah S0 – E, 

semakin tinggi harga saham ( S0 ) semakin tinggi pula nilai intrinsiknya. 

4. Variabilitas dari underlying asset 

Semakin besar variabilitas dari underlying asset maka call option semakin berharga 

5. Tingkat biaya 

 

10.4. Rumusan Harga Opsi 

Put-call parity yang dikembangkan oleh Stoll didefinisikan sebagai suatu hubungan antara 

harga opsi jual dan opsi beli. Hubungan tersebut meliputi menghitung perbedaan harga call dan 

put serta inverstor dapat menghitung harga call bila tahu harga put, demikian pula sebaliknya. 

Terdapat dua metode untuk menentukan harga opsi yaitu : 

1. Metode Binomial 

a. Langkah pertama dalam metode binomial adalah menentukan harga tertinggi dan 

terendah dari suatu underlying assetdi masa depan, misalnya harga di tahun depan. 

b. Dari harga yang tertinggi dan terendah suatu underling asset, maka tentukan pay – off 

call option-nya. 

c. Tentukan delta yang diperoleh dengan cara membagi selisih pay-off call option dengan 

selisih antara harga tertinggi dan terendah saham. 

d. Tentukan nilai sekarang dari jumlah yang harus dipinjam. 

e. Harga call option = harga saham saat ini x delta – dikurangi pinjaman 

 

Contoh : 

Harga saham PT ABC diakhir tahun diperkirakan berkisar antara Rp 3.250 – Rp 4.250. Di pasar 

tersedia call option saham PT ABC yang akan jatuh tempo 1 tahun mendatang dengan harga 

penebusan sebesar Rp 3.500. Apabila saat ini harga saham PT ABC sebesar Rp 3.500 dan 

bunga pinjaman sebesar 10%, berapakah harga call option dan put option saham PT ABC? 
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Harga saham akhir tahun   

Harga tertinggi saham PT ABC : Rp 4.250 

Harga terendah saham PT ABC : Rp 3.250 

Pay off call 

option    

Pay off call option pada harga Rp 4.250 : Rp 750 (Rp 4.250 – 3.500) 

Payy off call option pada harga Rp 3.250 : Rp 0 

Swing of call dan stock   

 

Swing of call : Rp 750 ( pay off harga Rp 4.250 dan Rp 3.500 ) 

Swing of stock : Rp 1.000 ( 4.250 – 3.250 ) 

Delta :swing of call swing of stock : Rp 750 / Rp 1.000 = 0.75 

Jumlah yang akan dipinjam : 

Membeli 0.75 saham maka : 

Harga Rp 4.250 : 4.250 x 0,75 = Rp 3.187,5 

Harga Rp 3.250 : 3.250 x 0,75 = Rp 2.437,5 

Jumlah yang dipinjam : Rp 3.187,5 – Rp 750 = Rp 2.437,5 

PV jumlah yang dipinjam : Rp 2.215,91 

Harga call option = Rp 3.500 x 0,75 – 2.215,91 = Rp 409.09 

 

10.5. Saham Dan Utang Sebagai Opsi 

Ada tiga contoh opsi implisit: 

1. Saham dan utang sebagai opsi 

2. Keputusan struktur modal sebagai opsi 

3. Keputusan penganggaran modal sebagai opsi 
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Asumsikan PT ABC telah memperoleh konsesi untuk mengadakan kegiatan 

Asian Games di tahun depan. Perusahaan tersebut akan ditutup setelah 

penyelenggaraan Asian games berakhir. Perusahaan mendanai kegiatan dengan 

utang. Utang pokok dan beban bunga tahun depan adalah Rp 800 milyal. Berikut ini 

adalah scenario arus kas PT ABC untuk tahun depan : 

   Perkiraan arus kas PT ABC   

       

   Penyelenggaran Penyelenggaraan Penyelenggaran Gagal total 

   Sangat berhasil Cukup berhasil Cukup gagal  

       

Arus kas sebelum Rp 1 trilyun Rp 850 milyar Rp 700 milyar 

Rp 550 

milyar 

bung

a dan pokok     

utang       

     

Bunga dan pokok Rp 800 milyar Rp 800 milyar Rp 800 milyar 

Rp 800 

milyar 

Utan

g       

     

Arus kas untuk Rp 200 milyar Rp 50 milyar 0 0 

Pemegang saham     

       

 

Perusahaan dinyatakan dalam call option 

Saham dapat dianggap sebagai call option di perusahaan. Dalam tabel diatas 

dapat dilihat bahwa pemegang saham tidak akan menerima apapun apabila arus kas 

kurang dari Rp 800 milyar. Apabila arus kas dibawah Rp 800 milyar maka seluruh arus 

kas akan diberikan kepada pemegang obligasi. Underlying asset dalam hal ini adalah 

PT ABC itu sendiri.Pemegang obligasi adalah pemilik perusahaannya. Pemegang 

saham dalam hal ini memiliki call option dengan harga penebusan sebesar Rp 800 

milyar. Jika arus kas perusahaan diatas Rp 800 milyar, perusahaan akan melakukan 

exercise. Dengan kata lain, perusahaan akan membeli perusahaan dari pemegang 

obligasi seharga Rp 800 milyar. Apabila arus kas perusahaan sebesar Rp 1 trilyun 

maka arus kas bersih yang akan diterima oleh pemegang saham adalah Rp 200 milyar 

sedangkan apabila arus kas dibawah Rp 800 milyar maka pemegang saham akan 
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memilih untuk melekukan exercise atas seluruh arus kas ke pemegang obligasi. 

Pemegang obligasi akan memperoleh seluruh kas apabila arus kas yang diperoleh 

kurang dari Rp 800 milyar. Apabila arus kas lebih besar dari Rp 800 milyar maka 

pemegang obligasi tetap memperoleh Rp 800 milyar. Dalam hal ini pemegang obligasi 

adalah penjual call option dengan harga penebusan Rp 800 milyar. 

 

10.6. Aplikasi Opsi Pada Keputusan Perusahaan 

10.6.1. Merjer dan Diversifikasi 

Diversifikasi seringkali dianggap sebagai alasan mengapa perusahaan 

melakukan merjer.Apakah diversifikasi adalah alasan yang baik untuk melakukan 

merjer? 

Berikut ilustrasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut : 

Asumsikan terdapat dua perusahaan yaitu PT A dan B. kedua perusahaan memiliki 

arus kas yang sifatnya musiman sehingga kedua manajemen perusahaan khawatir 

dengan arus kas perusahaan. PT A akan menghasilkan arus kas yang baik selama 

musim kemarau sedangkan PT B memiliki arus kas yang baik selama musim hujan. 

Jika kedua perusahaan tersebut melakukan merjer maka perusahaan hasil merjer 

akan memiliki arus kas yang lebih stabil. Dengan kata lain merjerakan 

mendiversifikasi variasi musim dan membuat risiko kebangkrutan menurun. 

Operasi kedua perusahaan sangat berbeda sehingga merjer terjadi karena 

alasan keuangan semata.Hal ini berarti tidak ada sinergi dalam merjer. 

Berikut ini adalah informasi kedua perusahaan sebelum melakukan merjer : 

 PT A PT B 

   

Nilai pasar aset Rp 30 milyar Rp 10 milyar 

   

Nilai nominal utang Rp 12 milyar Rp 4 milyar 

   

Tanggal jatuh tempo utang 3 Tahun 3 Tahun 

   

Standar deviasi dari tingkat 50% 60% 

Pengembalian aset   

   

Suku bunga bebas risiko sebesar 5% 
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Berdasarkan data diatas dengan menggunakan metode black scholes maka kita 

dapat menentukan nilai ekuitas sebagai berikut : 

 PT A PT B 

Nilai pasar ekuitas Rp 20,42 milyar Rp 7 milyar 

Nilai pasar utang Rp 9,578 milyar Rp 3 milyar 

 

Setelah merjer, nilai aset kedua perusahaan sebesar penjumlahan nilai 

sebelum merjer (Rp 30 milyar + Rp 10 milyar = 40 milyar). Nilai pokok utang adalah 

Rp 16 milyar.Diasumsikan juga nilai standar deviasi dari tingkat pengembalian aset 

gabungan kedua perusahaan adalah 40%. Apakah dampak dari merjer ?berikut ini 

adalah informassi yang relevan. 

 Gabungan kedua perusahaan 

Nilai pasar aset Rp 40 milyar 

Nilai pokok utang Rp 16 milyar 

Jatuh tempo utang 3 tahun 

Standar deviasi aset 40% 

 

Sekali lagi kita menghitung ulang nilai ekuitas dan utang. 

 Gabungan kedua perusahaan 

Nilai pasar ekuitas Rp 26,65 milyar 

Nilai pasar utang Rp 13,35 milyar 

 

Merjer adalah ide yang buruk setidaknya untuk pemegang saham. Sebelum 

merjer, nilai saham dari 2 perusahaan yang terpisah adalah Rp 27,42 milyar ( Rp 

20,42 milyar + Rp 7 milyar ) sedangkan nilai setelah merjer adalah Rp 26,65 milyar. 

Selisih nilai ekuitas akan diambil oleh pemegang obligasi. 
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Merjer yang murni karena alasan keuangan semata adalah ide yang buruk 

karena merjer tersebut justru makin melindungi pemegang obligasi karena utang 

sekarang ditanggung oleh dua perusahaan.Keuntungan pemegang obligasi adalah 

kerugian bagi pemegang saham. 

10.6.2. Option dan Capital Budgeting 

Untuk perusahaan yang memiliki utang dalam struktur pendanaannya akan 

lebih menyukai proyek – proyek yang menghasilkan NPV yang lebih rendah 

dibandingkan proyek dengan NPV yang tinggi. Pemegang saham bahkan cenderung 

terkadang mengambil proyek dengan NPV yang negatif karena proyek yang NPV-nya 

rendah bahkan negatif memiliki risiko yang tinggi dan akan memberikan tingkat 

pengembalian yang tinggi pula untuk pemegang saham jika proyek tersebut berjalan 

dengan sukses. 

 

10.6.3. Investasi Dalam Proyek Rill Dan Opsi 

Ketika melakukan analisis atas proyek-proyek jangka panjang ( capital budgeting 

analysis), prediksi atas arus kas yang berasal dari proyek tersebut dilakukan pada 

tanggal 0. Arus kas di masa depan tersebut akan didiskontokan dengan menggunakan 

tingkat diskonto yang pantas dan dikurangi dengan pengeluaran investasi awal untuk 

memperoleh NPV dari proyek tersebut. Apabila NPV lebih besar dari 0 maka proyek 

tersebut layak untuk dijalankan. 

Perusahaan menilai sebuah proyek saat ini dengan asumsi keputusan di masa 

depan akan optimal. Meskipun demikian perusahaan masih belum terlalu yakin terkait 

dengan keputusan yang dibuat karena banyak informasi tentang kegiatan proyek di masa 

depan yang diperoleh. Kemampuan perusahaan untuk menunda keputusan investasi dan 

operasinya sampai informasi di masa depan diperoleh adalah option. 

Contoh : 

Suatu proyek memiliki biaya $100 dan memiliki satu aliran cash flow di masa 

depan. Jika kita mengambilnya dihari ini, cash flow tersebut akan menjadi $120 dalam 

satu tahun. Jika kita menunggu satu tahun, proyek tersebut masih akan berbiaya $100, 

tetapi cash flow pada tahun berikutnya ( 2 tahun dari sekarang) akan menjadi $130 

karena potensi pasarnya lebih besar. Jika hanya terdapat dua opsi ini, dan tingkat suku 

bunga yang relevan adalah 10%, apakah yang harus kita lakukan?.Untuk menjawab 
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pertanyaan ini, kita harus menghitung kedua NPV. Jika kita melaksanakannya hari ini, 

maka NPV-nya adalah : NPV = -$100 + 120/1,1 = $ 9,09 

Jika kita menunggu satu tahun, NPV pada waktu itu akan menjadi : 

NPV = -$ 100 + 130/1,1 = $ 18,18 

Angka $ 18,18 ini adalah NPV satu tahun dari sekarang. Kita membutuhkan nilai tersebut 

hari ini, maka kita harus mendiskon mundur nilai tersebut satu periode: NPV = $ 18,18 / 

1,1 = $ 16,53 

Jadi pilihannya jelas, jika kita menunggu, maka NPV adalah $ 16,53 hari ini dibandingkan 

dengan $ 9,09 jika kita memulai segera, sehingga waktu optimal untuk memulai proyek 

tersebut adalah satu tahun dari sekarang. Fakta bahwa kita tidak harus melakukan 

proyek tersebut segera sering kali disebut “ opsi untuk memilih “. Nilai dari opsi untuk 

menunggu adalah selisih dari NPV : $ 16,53 - $ 9,09 = $ 7,44. NPV $ 7,44 ini merupakan 

nilai ekstra yang tercipta karena kita menunda permulaan proyek dan tidak langsung 

melaksanakannya hari ini juga. 

 

10.7. Executive Stock Options 

Kompensasi untuk eksekutif perusahaan umumnya adalah gaji ditambah dengan 

hal – hal berikut ini : 

❖ Kompensasi jangka panjang 

❖ Bonus tahunan 

❖ Kontribusi iuran pensiun 

❖ Opsi saham 

Untuk menentukan harga opsi berdasarkan Black-Scholes model atau Model 

Binomial perlu di lakukan penilaian pasar opsi tersebut. Harga pelaksaan biasanya sama 

dengan harga pasar saham pada tanggal eksekutif menerima opsi, opsi selanjutnya akan 

semakin sering diberikan kepada eksekutif sebagai alternatif meningkatkan dasar gaji. Di 

Amerika Serikat opsi saham adalah bagian terbesar dari kompensasi yang diberikan 

kepada eksekutif perusahaan. Opsi untuk membeli saham perusahaan menjadi alternatif 

kompensasi selain kenaikan gaji karena berbagai alasan, yaitu : 

1. Opsi saham membuat eksekutif perusahaan memiliki kepentingan yang sama dengan 

pemegang saham perusahaan sehingga mereka akan mengambil keputusan untuk 

kebaikan pemegang saham. 
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2. Opsi dapat mengurangi gaji yang dibayarkan untuk eksekutif 

3. Opsi membuat perusahaan membayar eksekutif bergantung pada kinerja perusahaan. 

Jika kinerja perusahaan baik diharapkan harga saham akan naik sehingga eksekutif 

akan memperoleh keuntungan dari opsi saham yang dimilikinya. 
 

Nilai ekonomis dari opsi saham untuk manajemen ditentukan oleh berbagai faktor 

seperti volatilitas dari saham yang menjadi underlying asset dan periode pemberian opsi 

saham.Nilai opsi saham perlembarnya dapat diperoleh dengan metode Black Scholes. 

 

10.8. Menilai Perusahaan Yang Baru Berdiri 

Mendirikan perusahaan baru penuh dengan ketidakpastian. Perusahaan dapat 

menggunakan analisis capital budgeting untuk menilai perusahaan yang akan didirikan. 

Penggunaan capital budgeting secara tradisional kemungkinan besar akan menghasilkan 

NPV yang negatif sehingga perusahaan tidak jadi didirikan. Opsi dapat diterapkan ketika 

menganalisis untuk mendirikan perusahaan baru. Apabila kondisi buruk yang terjadi 

setelah perusahaan didirikan maka terdapat opsi untuk menghentikan bisnis perusahaan. 

Apabila kondisi baik maka perusahaan akan melakukan ekspansi usaha. 

Menilai perusahaan yang baru berdiri dapat menggunakan parameter Black 

Scholes Model. Contohnya adalah perusahaan restoran yang mau berdiri. Berikut ini 

merupakan proyeksi keuangan restoran: 
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Informasi tambahan : 

1. Jika restoran ini sukses selama 3 tahun, maka pada tahun ke empat pemilik ingin 

memperluas usahanya dengan menambah 30 restoran. 

2. Estimasi standar deviasi 0.50 

Dari data di atas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu. 

- Nilai dari satu restoran bernilai negative (-117.439). Hal ini mengakibatkan 

restoran tidak akan didanai jika tidak kemungkinan untuk melakukan ekspansi. 

- Jika restoran sukses, maka perusahaan akan memperluas usaha dengan 

menambah 30 restoran pada tahun ke 4. Berikut rincian peninjauannya. 

a. Total biaya dari 30 unit adalah $21.000.000 (30 x $ 700.000) 

b. Present value of future cash flow pada tahun ke 4 = $17.476.830 (30 x 

$582561) 

c. Present value dari cash flow hari ini = $8.428.255 ($17.746.830/(1.20)4) 

 

Diasumsikan bahwa cash flow dari proyek ini didiskon 20% per annum. Kemudian 

usahan ini merupakan suatu opsi beli, di mana exercise price $21.000.000 dan underlying 

assets bernilai $8.428.255. 

3. Pemilik mengestimasikan standar deviasi dari saham pengembalian tahunan usaha 

restoran adalah 0.50 

4. Parameter of black-scholes model: 

S(stock price) = $8.428.255 

Exercise price) = $21.000.000 

t(time of maturity) = 4 tahun 

σ (Standar deviasi) = 0.50 

R (countinously compounded interest rate) = 3.5% 

Perhitungannya : 

d1 = (ln (8.428.255/21.000.000) + (0.35 + ½ (0.50)2)4 

(0.50) √4 

= -0.27293 

d2 = -0.27293 - (0.50) √4 = -1.2793 
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N(d1) = N(-0.27293) = 0.3936 

N(d2) = N(-1.27293) = 0.1020 

C = ($8.428.255 x 0.3936) - $21.000.000 x e-0.35 x 4 x 0.1020 = $1.455.196 

Dengan demikian, nilai bersih dari Call option dikurangi Net present value adalah 

$ 1.337.757 ($ 1.455.196-$ 117.439). Karena nilai yang diperoleh besar dan positif, maka 

opsi untuk melakukan ekspansi cukup penting karena bisnis inimemiliki nilai. Meskipun 

tingkat kegagalannya mencapai lebih dari 50%. Jika membutuhkan modal dari luar, 

pemilik dapat menarik minat investor. 

 

10.9. Analisis Lanjutan Model Binomial 

Model binomial dalam kas kebanyakan merupakan menjadi model alternatif. Namun 

dalam kasus tertentu model binomial dapat di jadikan bentuk pendekatan utama. Di 

dalam model binomial contoh bentuk adalah two-date example dan three-date example, 

keduanya memiliki langkah-langkah perhitungan yang sedikit berbeda. Pada perhitungan 

two-date example caranya adalah: 

1. Menentukan kemungkinan risiko netral 

2. Menilai kontrak 

Sedangkan perhitungan pada three-date example caranya adalah: 

a. Menentukan kemungkinan risiko netral 

b. Menilai kontrak pada tanggal pertama 

c. Menilai kontrak pada tanggal ke dua 

Diasumsikan PT ABC adalah distributor minyak diesel sedangkan PT XYZ adalah 

perusahaan pembangkit listrik.Pada tanggal 1 September harga minyak diesel adalah 

$2/gallon. Harga minyak periode 1 September sampai dengan 1 Desember akan 

bervariasi antara $2,74 atau $ 1,46. PT XYZ melakukan pendekatan kepada PT ABC dan 

berjanji akan membeli minyak diesel pada harga $2,10 pada tanggal 1 Desember 

sebanyak 6 juta gallon. Jika harga minyak diesel per 1 Desember sebesar $ 2,74 maka 

PT ABC akan rugi sebesar $0,64 ( 2,74 – 2,10 ) sedangkan apabila harga mencapai $ 

1,46 maka PT XYZ tidak akan membeli minyak diesel dari PT ABC karena lebih murah 

untuk membeli di pasar. 

Untuk mengkompensasi risiko kerugian yang mungkin akan diterima oleh PT ABC, 

manajemen PT XYZ akan membayar di awal sebesar $1 juta untuk memperoleh hak 
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membeli minyak diesel pada harga $2,10 dengan pengiriman minyak diesel pada 1 

Desember. Apakah perjanjian bisnis ini adil?. 

Harga minyak diesel akan naik sebesar 37% ( $ 2,74 / $ 2 – 1 ) atau turun sebesar 

27% ( $ 

1,46 / $ 2 – 1 ). Pertumbuhan atau penurunan harga tersebut dapat dianggap sebagai 

return sehingga return relatif untuk kenaikan harga adalah 1,37 ( 1 + 0,37 ) dan 

penurunan harga sebesar 0,73 ( 1 – 0,27 ). 

Langkah menentukan Risk- neutral Probabilities 

Probabilitas kenaikan harga dari tingkat pengembalian minyak diesel adalah sama 

dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Jika suku bunga bebas risiko adalah 8% / tahun 

yang berarti sebesar 2% dalam 3 bulan maka probabilitas kenaikan harga adalah : 

2 % = probabilitas kenaikan x 0,37 + ( 1 – Probabilitas kenaikan) 

x –0,27 Probabilitas kenaikan = 45% sedangkan probabilitas 

penurunan = 0,55 

Hitung Kontrak 

Jika harga minyak diesel naik menjadi $ 2,74 pada tanggal 1 Desember maka PT 

XYZ akan membeli minyak diesel dari PT ABC pada harga $ 2,10 dan PT ABC akan rugi 

sebesar $ 0,64 per gallon karena harus membeli ke pasar pada harga $ 2,74. Jika harga 

minyak turun menjadi $1,46 maka PT XYZ tidak akan membeli minyak dari PT ABC 

sehingga PT ABC tidak akan memperoleh kerugian atau keuntungan pada harga $ 1,46. 

Nilai kontrak untuk PT ABC adalah : 

(0,45 x ( $ 2,10 - $ 2,74) x 6 juta gallon + 0,55 x 0 ) / 1,02 + $ 1.000.000 = - $ 694.118. 

Nilai kontrak yang negatif ini adalah nilai call option untuk PT ABC sedangkan nilai 

kontrak untuk PT XYZ adalah $ 694.118. 

 

10.10.   Keputusan Untuk Menghentikan Atau Melanjutkan Bisnis 

Dalam menjalankan bisnisnya manajemen terkadang harus membuat keputusan 

apakah menghentikan sementara bisnisnya sambil menuggu saat yang tepat untuk 

kembali melanjutkan bisnis. Keputusan untuk menghentikan sementara kegitan bisnisnya 
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dan melanjutkan kembali di masa depan dibantu dengan melakukan analisis atas 

pendekatan binomial. 

Dalam penganggaran modal kita umumnya berasumsi bahwa suatu proyek akan 

dioperasikan sepanjang seluruh umur fisiknya. Akan tetapi, hal ini tidak selalu merupakan 

tindakan yang terbaik. Jika perusahaan memiliki opsi menghentikan ( Abandonment 

option )suatu proyek selama masa operasinya, maka hal ini dapat menurunkan risiko 

proyek tersebut dan meningkatkan perkiraan profitabilitasnya. Nilai opsi ( Option value 

)adalah selisih antara NPV yang diharapkan dengan dan tanpa opsi yang relevan. Ini 

merupakan nilai yang tidak diperhitungkan dalam analisis NPV tradisional. Nilai opsi yang 

positif akan memperluas kesempatan perusahaan. 
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BAB 11 

WARRANT  

 

11.1. Warrant 

Warrant adalah sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang, bukan 

kewajiban, untuk membeli saham biasa langsung dari perusahaan pada harga tetap dan 

jangka waktu tertentu. Setiap warrant dapat menentukan bagi pemegangnya untuk jumlah 

saham yang dapat dibeli, harga kesepakatan, dan tanggal expired. 

Dari uraian tersebut maka warrant mirip dengan call option. Perbedaannya lebih 

kepada kontraktual antara warrant dan call option. Misalnya adalah warrant memiliki 

tanggal batas waktu lagi (maturity date) bahkan beberapa warrant tidak pernah memiliki 

batas waktu. Warrant tersebut biasanya karena ekuitas dikeluarkan dalam kombinasi 

dengan obligasi yang ditempatkan secara pribadi. Dalam kebanyakan kasus seperti itu, 

warrant yang melekat pada obligasi dalam perjanjian/kesepakatannya dinyatakan dilepas 

dari ikatan atau bisa dijual secara terpisah.  

Harga warrant sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi menentukan nilai 

call option, yaitu tergantung dari: 

1. Varian tingkat pengembalian 

2. Waktu untuk tanggal expired. 

3. Tingkat bebas resiko bunga 

4. Harga saham 

5. Harga kesepakatan 

 

11.2. Perbedaan Warrant Dengan Call Option 

Dari sudut pandang pemegang, warrant mirip dengan call option pada saham 

biasa. Surat perintah warrant seperti call option yaitu memberikan hak kepada 
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pemegangnya untuk membeli saham biasa pada harga tertentu. Warrant biasanya 

memiliki tanggal expired, meskipun dalam banyak kasus warrant memiliki waktu yang 

lebih lama dari pada call option. Dari sudut pandang perusahaan, warrant sangat 

berbeda dengan call option. Perbedaannya adalah jika call option dikeluarkan oleh 

individu namun jika warrant diterbitkan oleh perusahaan. Ketika warrant 

dilaksanakan/disepakati, maka perusahaan harus mengeluarkan saham baru. Setiap 

kali warrant dilaksanakan/disepakati, maka jumlah saham yang beredar meningkat.  

Penilaian warrant dan model black-scholes (advanced) 

1. Keuntungan dari call option 

Nilai perusahaan bersih dikurangi nilai hutang - harga kesepakatan Jumlah 

saham yang beredar 

2. Keuntungan jika ditambahkan dengan warrant 

Nilai perusahaan bersih dikurangi nilai hutang + harga kesepakatan x jumlah 

nilai warrant = Harga kesepakatan Jumlah saham yang beredar baru setelah 

adanya warrant 

3. Keuntungan dari call option jika tanpa warrant 

Jumlah nilai warrant = Nilai perusahaan bersih dikurangi nilai hutang - harga 

kesepakatan Jumlah saham beredar     jumlah saham beredar tanpa 

warrant adanya warrant. 

 

11.3. Manfaat Investasi pada Waran 

1. Pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan 

harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut dipasar dengan harga yang 

lebih rendah dari harga saham tersebut di Pasar Sekunder dengan cara 

menukarkan waran yang dimilikinya ketika harga saham perusahaan tersebut 

melebihi harga pelaksanaan. Contoh : Jika seorang investor membeli waran 

pada harga Rp.200.00 per lembar dengan harga pelaksanaan Rp.1.500,00 dan 

pada tanggal pelaksanaan, harga saham perusahaan meningkat menjadi 

Rp.1.800,00 per saham, maka ia akan membeli saham perusahaan tersebut 

dengan harga hanya Rp. 1.700,00 (Rp.1.500,00 + Rp.200,00). Jika ia langsung 

membeli saham perusahaan tersebut di Pasar Sekunder, ia harus 

mengeluarkan Rp.1.800,00 per saham. 
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2. Apabila waran diperdagangkan di Bursa, maka pemilik waran mempunyai 

kesempatan untuk memperoleh keuntungan (capital gain) yaitu apabila harga 

jual waran tersebut lebih besar dari pada harga beli. 

 

11.4. Resiko Investasi pada Waran 

1. Jika harga saham pada periode pelaksanaan (exercise period) jatuh dan 

menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya. investor tidak akan 

menukarkan waran yang dimilikinya dengan saham perusahaan sehingga ia 

akan mengalami kerugian sebesar harga beli waran tersebut. Contoh : Jika 

seorang investor membeli waran di pasar sekunder dengan harga Rp.200,00 

serta harga pelaksanaan Rp.1.500,00. Pada tanggal pelaksanaan, harga 

saham perusahaan yang bersangkutan turun menjadi Rp.1.200,00. Jika hal 

tersebut terjadi, maka investor tidak mengeluarkan Rp.1.700,00 yaitu 

(Rp.1.500,00 harga pelaksanaan +Rp.200,00 harga waran). Jika ia tidak 

menukarkan waran yang dimilikinya maka kerugian yang ditanggung hanya 

Rp.200,00 yaitu sebesar harga beli waran tersebut.  

2. Karena sifat waran hampir sama dengan saham dan dapat diperdagangkan di 

bursa, maka pemilik waran juga dapat mengalami kerugian (capital loss) jika 

harga beli waran lebih tinggi daripada harga jualnya. 

 

11.5. Keuntungan Membeli Warrant 

1. Membeli warrant seperti menabung. Perbedaanya adalah surat tanda 

menabung tidak dapat diperjual belikan, sedangkan warrant dapat 

diperjualbelikan. Selain itu warrant bias diubah menjadi saham. Pilihan 

terhadap alat investasi ini karena kemampuanya memberikan penghasilan 

ganda, terutama warrant yang menyertai obligasi. Disamping itu, akan dapat 

bunga obligasi, kelak setelah warrant dikonversi menjadi saham, akan 

mendapatkan deviden dan capital gain. 

2. Dengan membeli satu paket obligasi yang disertai warrant, berarti investor akan 

mendapat penghasilan dari dua sumber, yaitu dari bunga obligasi dan dari 

deviden saham biasa. Akan tetapi, hanya pemegang warrant yang 

menggunakan haknya, yang akan menerima deviden. Pemegang obligasi yang 

disertai warrant kemungkinan akan mendapat keuntungan dari capital gain. 
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11.6. Pendapatan Yang Diperoleh Investor Warrant 

Bunga warrant yaitu Pendapat berupa bunga akan diperoleh investor yang membeli 

warrant yang menyertai obligasi. Dengan membeli obligasi, otomatis investor akan 

mendpatkan bunga. Obligasi yang disertaiwarant yang bias dikonversi menjadi saham 

sewaktu-waktu mendatang, tidak berpengaruh terhadap hak investor atas bunga 

obligasi.suku bunga obligasi yang disertai warrant biasanya lebih rendah dari suku bunga 

bank. Bunga diperoleh sebagai imbalan pembelian obligasi, maka ketika investor 

memutuskan membeli obligasi, akan mendapatkan bunga yang pembayaranya 

tergantung perjanjian yang disepakati bersama. Dalam praktiknya, ada yang menawarkan 

pembayaran bunga, bulanan, semesteran, atau tahunan. 

 

11.7. Karakteristik Waran 

1. Exercise Price (X) 

Exercise price adalah harga yang tertera pada waran. Pemegang waran dapat 

membeli sejumlah lembar saham pada harga ini. Pemegang waran hanya akan 

mengunakan haknya jika harga saham di pasar (S) lebih tinggi dari exercise waran 

(X). Pada dasarnya hanya ada satu exercise price pada suatu waran. Namun ada 

juga waran yang memiliki exercise price yang semakin tinggi (stepped-up exercise 

price). Misalnya untuk waran dengan maturity 10 tahun, untuk 5 tahun pertama 

exercise price-nya $25 dan untuk 5 tahun kedua exercise price-nya menjadi $30. 

Stepped-up exercise price ini digunakan untuk mendorong pemilik waran untuk 

segera menukarkan warannya dengan saham jika nilai perusahaan meningkat dan 

diperkirakan akan terus meningkat. 

2. Expiration Date 

Meskipun ada beberapa waran yang tidak memiliki batas usia, pada umumnya 

waran mempunyai tanggal jatuh tempo. Misalnya waran dengan usia 10 tahun; 

pemegang waran ini hanya memiliki hak membeli saham pada harga yang telah 

ditetapkan selama 10 tahun. Jika selama 10 tahun tersebut harga saham (S) tidak 

pernah melebihi harga waran (X), pemegang waran tidak akan pernah menikmati 

keuntungan dari exercise warrant. Seperti halnya stepped up exercise price, 

expiration date juga merupakan alat bagi perusahaan penerbit waran untuk 

memaksa pemegang waran melakukan exercise. Misalnya sehari menjelang 

expiration date harga saham lebih tinggi dari exercise price; maka pemegang waran 

tidak punya pilihan lain kecuali segera menggunakan haknya untuk membeli 
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saham. Ia tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk memperoleh keuntungan 

yang lebih besar dari kenaikan harga saham yang lebih tinggi lagi. 

3. Detachability 

Waran biasanya dijual bersama obligasi atau sekuritas lainnya (attached), namun 

bisa juga dijual secara terpisah dari sekuritas tersebut. Jadi investor memiliki 

alternatif untuk menjual waran sendiri, obligasi sendiri atau kombinasi keduanya. 

4. Exercise Ratio 

Exercise ratio menyatakan berapa lembar saham yang dapat dibeli pada exercise 

price untuk satu lembar waran; misalnya exercise ratio 2 berarti 1 waran dapat 

digunakan untuk membeli 2 lembar saham pada exercise price. 

 

11.8. Penilaian Warant 

Dalam penilaian warrant ada dua faktor yang akan menyebabkan perhitungan 

menjadi complicated. Pertama adalah kemungkinan adanya pembayaran deviden, dan 

kedua aspek dilution (pengeceran). Sama seperti pembeli opsi call maka pembeli 

warrant tidak akan memperoleh deviden kalau saham yang dikaitkan dengan warrant 

tersebut membayarkan deviden. 

Dengan demikian maka konsep opsi call juga berlaku untuk warrant. Kondisi demikian 

maka konsep opsi call juga berlaku untuk faktor dilution.  Penerbitan warrant 

akan  menyebabkkan selisih harga warrant yang akan dibayar oleh para pemodal 

dengan harga teoritisnya menjadi lebih kecil. 

 

Untuk lebih memahami tentang penilaian suatu waran berikut ini disajikan sebuah 

contoh: 

Informatic Corporation menjual 1 lembar obligasi plus 20 lembar waran sebagai bonus. 

Waran ini memiliki exercise ratio = 1 (artinya 1 waran dapat digunakan untuk membeli 

1 saham). Exercise price = $22 dan expiration date 10 tahun mendatang. Obligasi 

yang dijual menawarkan bunga 8%/tahun dengan pembayaran sekali setahun dengan 

nilai nominal $1,000 serta jatuh tempo dalam waktu 20 tahun. Obligasi ini harus 

memberikan bunga 10%/tahun jika dijual tanpa bonus waran. Investor mau menerima 

bunga 8% padahal seharusnya 10%, hal ini terjadi karena mereka menerima bonus 

waran; artinya pemodal di pasar akan meminta bunga 10%/tahun untuk obligasi 

sejenis yang dijual tanpa waran. Misalnya harga saham perusahaan tersebut $20, 
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deviasi standar harga saham 40% per tahun dan suku bunga bebaas risiko (krf) aalah 

6%/tahun. 

Berdasarkan konsep penilaian obligasi dengan pendekatan discounted cash flow, 

expiration value obligasi adalah present value dari seluruh penghasilan akibat membeli 

obligasi tersebut. 

Harga Obligasi dijual dengan : 

 20 waran= 20∑ $80 + $1000 

 t=1 (1.10)t (1.10)20 

PV = $80 (PVIFA, 10%, 20) + Nilai nominal (PVIF, 10%,20) 

 =$681.9 + 148.64 = 829.73 

 $1000 – 830 = 170 

Nilai selembar waran = 170:20 $8.5 

 

Pembagian deviden tunai cenderung menurunkan nilai waran. Dalam jangka 

pendek pembagian deviden akan menurunkan nilai saham karena ada sebagian 

keuntungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Deviden adalah hak pemegang saham 

atau pemilik perusahaan sedangkan pemegang waran bukanlah pemilik perusahaan 

sehingga tidak berhak atas deviden. Hal ini merugikan pemegang call option atau waran 

yang selalu mengharapkan nilai saham naik agar dapat melakukan exercise untuk 

memperoleh keuntungan. 

Dilution effect (efek pengenceran) cenderung menurunkan nilai teoritis waran. 

Pemegang waran harus selalu ingat bahwa jika ia melakukan exercise waran, ia akan 

menerima sejumlah lembar saham baru sehingga jumlah lembar saham perusahaan akan 

bertambah. Di lain pihak perusahaan juga akan menerima dana baru sejumlah exercise 

price waran. Masalahnya adalah bahwa exercise price ini lebih kecil dari harga pasar 

saham perusahaan (karena pemegang waran hanya akan melakukan exercise waran jika 

ia dapat membeli saham baru di bawah harga pasar). 

Misalnya pada saat ini terdapat 1 juta lembar saham yang beredar. Harga saham 

saat ini adalah $51.87. Expected rate of return (ROR) setahun mendatang adalah 13.5%. 

Jika setiap saham senilai $51,87 dapat menghasilkan ROR sebesar 13.5%, maka earning 

per share (EPS) adalah $7 (13.5% X 51.87). Total earning perusahaan adalah $7 juta (7 

X 1 juta lembar saham). 

 Jika terjadi exercise waran saat ini , katakanlah perusahaan harus mengeluarkan 

100.000 lembar saham baru dengan harga sebesar exercise price yang hanya $22 (jauh 
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di bawah harga pasar $51.87). Ini berarti perusahaan memperoleh dana baru sebesar 

$2,2 juta (dari 22 X 100.000). Dana $2,2 juta ini akan menghasilkan earning sebesar 

$297,000 (dari 2.2 juta X 13.5%). Maka EPSnya adalah: ($7 juta + $297,000) / ($1 juta + 

0,1 juta) = $6.63. Angka ini lebih kecil dibandinglkan dengan EPS sebesar $7. 

 

11.9. Convertible Bonds 

Sebuah obligasi konversi mirip dengan warrant. Perbedaan paling penting adalah 

warrant sekuritas yang ikatannya dapat dipisahkan menjadi efek yang berbeda tetapi 

obligasi konversi tidak bisa dipisahkan. Sebuah obligasi konversi memberikan 

pemegang, hak untuk menukarnya dengan sejumlah saham tertentu kapan saja 

sampai tanggal jatuh tempo obligasi. Saham preferen sering dapat dikonversi menjadi 

saham biasa. Sebuah saham preferen yang dikonversi sama seperti obligasi konversi 

kecuali jika memilki tanggal jatuh tempo yang tak terbatas. 

 Convertible bonds hampir sama dengan obligasi biasa. Bedanya obligasi konversi 

bisa ditukar dengan sejumlah saham biasa setelah memenuhi syarat tertentu. Salah 

satu contoh syarat tersebut adalah suatu obligasi konversi baru dapat ditukar menjadi 

tiga lembar saham biasa setelah 1 Januari pada tahun tertentu.  

 Obligasi konversi biasanya memberikan bunga kupon yang lebih rendah dari 

obligasi non-konversi. Keuntungan bagi pemegang obligasi konversi adalah 

kesempatan menukar obligasinya menjadi saham biasa perusahaan penerbitnya. 

Dengan dikonversikannya obligasi menjadi saham biasa, maka utang akibat obligasi 

akan berubah menjadi penyertaan modal (equity). Dari sisi penerbit obligasi konversi, 

maka keuntungan yang diperolehnya yaitu pembayaran bunga yang lebih rendah, 

namun sebagai kompensasi keuntungan tersebut maka penerbit juga akan 

mengalami dilusi saham sewaktu pemegang obligasi melakukan konversi obligasinya 

ke saham baru. 

 Fitur-fitur Obligasi Konversi biasanya juga mencakup : 

• Harga penukaran 15% – 20% lebih tinggi daripada nilai pasar saham biasa pada 

saat obligasi tersebut diterbitkan; 

• Fitur penukaran (harga dan jumlah saham) umumnya akan diproteksi dari dilusi 

akibat dividen saham dan pemecahan nilai saham (stock split). Artinya kalau ada 

pemecahan nilai saham 2:1, maka rasio penukaran Obligasi Konversi juga akan 

dinaikkan 2 kali lebih tinggi, misalnya sebelumnya 1 lembar Obligasi Konversi 
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dapat ditukar menjadi 50 saham biasa, maka dengan adanya stock split 2:1, 

akibatnya 1 lembar Obligasi Konversi dapat ditukar menjadi 100 saham biasa.  

• Fitur “callable” (dapat ditebus kembali) dimana hak ini dipegang oleh pihak 

penerbit Obligasi Konversi, yang biasanya akan dijalankan pada saat harga 

penukaran Obligasi Konversi tercapai, sehingga hal ini akan memaksa terjadinya 

penukaran atau pelunasan hutang Obligasi Konversi tersebut. 

 

11.9.1. Nilai Convertible Bonds 

Nilai obligasi konvertibel bisa dipecah ke dalam tiga komponen :  

(1)  Nilai obligasi biasa,  

(2)  Nilai konversi, dan 

(3)  Nilai opsi.  

  

 Nilai obligasi biasa adalah apakah obligasi konversi akan dijual jika mereka tidak 

bisa mengkonversi menjadi saham biasa. Ini akan tergantung pada tingkat umum suku 

bunga dan pada risiko. Nilai obligasi biasa merupakan nilai minimum dari obligasi 

konversi. Harga obligasi konversi tidak akan pernah lebih rendah dari nilai obligasi 

tersebut. Harga obligasi konversi tergantung pada nilai obligasi (bond value) dan nilai 

konversi (convertion value). Nilai obligasi sendiri tergantung pada nilai perusahaan 

penerbit obligasi. 

Jika nilai perusahaan (hutang ditambah modal sendiri) pada saat obligasi jatuh 

tempo adalah sebesar $0.5 juta , sedangkan utang perusahaan $1 juta, maka 

perusahaan dalam kondisi bangkrut sehingga pemilik perusahaan harus menyerahkan 

seluruh perusahaannya kepada pemberi utang (kreditur). Nilai pasar obligasi adalah 

$0.5 juta; meskipun nilai buku utang adalah $1 juta , investor yang bijak tidak akan 

bersedia membeli obligasi tersebut senilai nilai bukunya karena ia tahu bahwa 

perusahaan hanya dapat membayar $0.5 juta. 

Jika nilai perusahaan pada saat obligasi jatuh tempo senilai $1 juta, seluruh uang 

ini akan menjadi pemilik pemegang obligasi karena perusahaan memiliki utang 

sebesar $1 juta. Maka nilai obligasi adalah $1 juta. 

Jika nilai perusahaan pada saat obligasi jatuh tempo adalah $2 juta, maka 

perusahaan harus membayar $1 juta dan sisanya sebesar $1 juta adalah milik 

pemegang saham. Maka nilai obligasi minimum adalah 0 (jika perusahaan tidak ada 

nilainya sama sekali) dan nilai maksimum obligasi adalah $1 juta (jika nilai perusahaan 

sama dengan atau lebih besar dari $1 juta). 
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11.9.2. Nilai Konversi 

 Nilai obligasi konversi tergantung pada nilai konversi. Nilai konversi adalah apa 

yang akan bernilai jika obligasi segera dikonversi menjadi saham biasa. Biasanya, nilai 

konversi dihitung dengan mengalikan jumlah saham biasa yang akan diterima pada 

saat obligasi dikonversi dengan harga saat ini dari saham biasa.  

 Pada tanggal 1 November 1993, masing-masing obligasi konversi Seagate diubah 

menjadi 23,53 saham biasa dan dijual seharga $ 22,625. Dengan demikian, nilai 

konversi adalah 23,53 x $ 22,625 = $ 532,37Sebuah konversi tidak bisa menjual 

kurang dari nilai konversinya. Arbitrage mencegah hal ini terjadi. Jika konversi Seagate 

dijual kurang dari $ 532,37, investor akan membeli obligasi dan mengubahnya menjadi 

saham biasa dan menjual sahamnya. Keuntungan yang didapat akan berbeda antara 

nilai saham yang dijual dengan nilai konversi obligasi. Dengan demikian, obligasi 

konversi memiliki dua nilai minimum: straight bond value dan conversion value. Nilai 

konversi ditentukan oleh nilai perusahaan yang mendasari saham biasa. Ketika nilai 

saham biasa naik harga konversi naik dan jika  nilai saham biasa  turun, harga 

konversi turun juga. Ketika nilai saham biasa Seagate meningkat sebesar $ 1, nilai 

konversi obligasi konversi meningkat sebesar $ 23,53. 

 

11.9.3. Nilai Opsi Obligasi Konversi 

  Nilai dari obligasi konversi umumnya akan melebihi kedua straight bond value dan 

conversion value. Hal ini terjadi karena pemegang obligasi konversi tidak perlu segera 

mengkonversi obligasinya. Sebaliknya, dengan menunggu dikonversi, pemegang 

obligasi dapat mengambil keuntungan dari mana yang lebih besar di masa depan 

antara straight bond value atau conversion value. Ketika nilai perusahaan rendah, nilai 

obligasi konversi yang paling signifikan dipengaruhi oleh nilai yang mendasari mereka 

sebagai straight debt. Namun, ketika nilai perusahaan sangat tinggi, nilai obligasi 

konversi sebagian besar ditentukan oleh nilai konversi yang mendasarinya. 
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Bagian bawah gambar menunjukkan bahwa nilai dari obligasi konversi adalah 

maksimum dari straight bond value dan nilai konversi, ditambah dengan nilai opsinya:  

 

 

 

11.10. Perbedaan Warrant dan Convertible Bond 

Obligasi konversi (convertible bond) adalah obligasi yang dapat ditukar atau 

diubah menjadi saham biasa atas kehendak pemegang obligasi pada kondisi yang telah 

ditentukan sebelumnya. Obligasi konversi pada dasarnya sama dengan obligasi biasa 

ditambah hak untuk mengubah obligasi ke saham. Sama halnya seperti pemegang 

waran, pemegang obligasi konversi dapat ikut menikmati kenaikan harga saham (capital 

gain). Mereka cenderung mempertimbangkan untuk mengubah obligasinya menjadi 

saham jika nilai atau harga saham perusahaan meningkat. 

Waran dapat berupa detachable, dapat dipisahkan dengan Efek yang 

mendasarinya, dan dapat diperdagangkan; sedangkan hak konversi pada obligasi 

konversi tidak dapat dipisahkan dari Efek yang mendasarinya (undetachable). 

Waran dapat diterbitkan dengan kas atau penukaran utang pada nilai nominal; 

sedangkan pada obligasi konversi, obligasinya yang digunakan untuk menerbitkan hak. 

Meskipun waran dan obligasi konversi nampak mirip dari segi penyediaan 

kesempatan bagi pemegang obligasi untuk ikut menikmati capital gain, namun ada 

perbedaan utama antara keduanya. Pertama, jika obligasi konversi diubah menjadi 

saham, hutang perusahaan dihilangkan dan biaya bunga berkurang; sedangkan saat 

waran ditukar menjadi sejumlah saham, hutang dan biaya bunga tidak berubah. Kedua, 

jika obligasi konversi ditukar dengan saham, tidak ada dana baru yang masuk ke 

perusahaan. Yang terjadi hanya sekedar perubahan status dari hutang menjadi modal 

sendiri; sedangkan saat waran ditukar dengan sejumlah saham, ada dana baru yang 

masuk ke perusahaan. 

 

11.11. Alasan Menerbitkan Warrants Dan Convertible Bonds 

Alasan utama perusahaan menerbitkan convertible bond adalah: 

1. Tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga 

yang dapat diberikan oleh emiten untuk utang nonkonversi 
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2. Keinginan untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa melepaskan kontrol 

kepemilikan lebih dari yang dibutuhkan. 

3. Memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga lebih murah. 

4. Mempertemukan aliran kas akan disesuaiakan (matching) dengan usia 

perusahaan. Perusahaan kecil yang masih tumbuh akan menerbitkan 

waran/konvertibel karena akan membayar bunga yang lebih kecil. Kemudian 

ketika besar, harga saham meningkat, pemegang waran/ konvertibel akan 

menukarkannya menjadi saham. 

5.  Alasan utama memilih menerbitkan Convertible dan bukannya hutang langsung, 

saham preferen, atau saham biasa adalah bahwa suku bunga pada 

Convertible  tidak peduli terhadap tingkat resiko perusahaan 

penerbitnya.Sementara risiko dan ketidakpastian yang lebih tinggi mengakibatkan 

suku buga yang lebih tinggi dalam hutang langsung, namun ini tidak perli terjadi 

pada Convertible. Sifat Convertible  mendapat keuntungan dari kenaikan risiko 

dan ketidak pastian dan kenaikan volatilitas harga saham yang mengikutinya.  

6. Dalam situasi dimana sejumlah dana tertentu dibutuhkan, penerbitan efek Obligasi 

Konversi memungkinkan diterbitkan jumlah saham biasa yang lebih sedikit, dalam 

hal terjadi konversi atau penukaran, dibandingkan kalau dana diperoleh langsung 

dari penerbitan saham biasa. Ini membawa konsekuensi bahwa dampak dilusi 

bagi pemegang saham lama menjadi lebih rendah. 

7. Fitur “Konversi” memungkinkan surat hutang obligasi diterbitkan dengan tingkat 

suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan Obligasi Biasa (straight 

bonds) ekivalen namun tanpa fitur “Konversi”. Sebagai contoh, jika suku bunga 

Obligasi Biasa adalah 11%, maka suku bunga Obligasi Konversi dibawah 11%, 

seumpama 10%. Tentunya pihak pembeli atau investor Obligasi Konversi 

bersedia menerima suku bunga yang lebih rendah, dengan pertimbangan adanya 

kemungkinan ikut berpartisipasi dalam keuntungan potensial dari pertumbuhan 

bisnis perusahaan, dari penukaran obliasi tersebut suatu hari. 

 

11.12. Mengapa Perusahaan Menerbitkan Warrants dan Convertible Bonds ? 

Dari penelitian diketahui bahwa perusahaan yang menerbitkan obligasi konversi 

yang berbeda dari perusahaan yang lain. Berikut adalah beberapa perbedaannya :  

1. Peringkat obligasi perusahaan yang menerbitkan obligasi konversi lebih rendah 

dibandingkan perusahaan lainnya. 
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2. Obligasi konversi cenderung digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi  

3.  Obligasi konversi biasanya subordinasi dan tidak aman.  

Jenis perusahaan yang menggunakan obligasi konversi memberikan petunjuk 

mengapa mereka mengeluarkan obligasi konversi .Beberapa penjelasan yang 

masuk akal adalah : 

a. Matching Cash Flows  

Jika pembiayaan mahal, masuk akal untuk menerbitkan surat berharga yang 

arus kasnya sesuai dengan perusahaan. Ketika perusahaan baru berdiri dan 

masih sangat berisiko, perusahaan mungkin lebih memilih untuk menerbitkan 

convertible atau waran karena memiliki biaya bunga awal yang lebih rendah. 

Ketika perusahaan ini berhasil, convertible (atau waran) akan dikonversi.  

b. Risk Synergy 

 Argumen lain untuk obligasi konversi dan obligasi dengan waran adalah 

bahwa mereka berguna untuk menilai risiko perusahaan penerbit. Obligasi 

konversi dan obligasi dengan waran dapat melindungi kesalahan evaluasi 

resiko. Obligasi konversi dan obligasi dengan waran memiliki dua komponen: 

straight bonds dan call options pada saham perusahaan. Jika perusahaan 

ternyata sebuah perusahaan berisiko rendah, komponen straight bonds akan 

memiliki nilai tinggi dan call option  akan memiliki nilai yang rendah. Namun, 

jika perusahaan ternyata menjadi sebuah perusahaan berisiko tinggi, 

komponen  straight bonds akan memiliki nilai rendah dan call option akan 

memiliki nilai yang tinggi.  

c. Agency Costs 

Obligasi konversi dapat mengatasi masalah agensi yang berkaitan dengan 

pengumpulan uang. obligasi lurus seperti obligasi bebas risiko dikurangi put 

option pada aset perusahaan. Hal ini menciptakan insentif bagi kreditor untuk 

memaksa kegiatan perusahaan menjadi berisiko rendah . Sebaliknya, 

pemegang saham biasa memiliki insentif untuk mengadopsi proyek berisiko 

tinggi. Proyek berisiko tinggi dengan kekayaan Transfer NPV negatif dari 

pemegang obligasi kepada pemegang saham. jika konflik-konflik ini tidak 

dapat diselesaikan, perusahaan mungkin terpaksa melewatkan peluang 

investasi yang menguntungkan . Namun, karena obligasi konversi memiliki 

komponen ekuitas, pengambilalihan kekayaan dapat terjadi ketika utang 

konversi diterbitkan.Dengan kata lain, obligasi konversi mengurangi biaya 
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agensi. Salah satu implikasi adalah bahwa obligasi konversi memiliki 

perjanjian utang yang kurang ketat 

d. Backdoor Ekuitas  

Sebuah teori populer convertible memandang sebagai backdoor equity. 

Ketika perusahaan masih baru, kecil, dan dengan pertumbuhan tinggi 

biasanya tidak bisa mengeluarkan utang dengan persyaratan yang layak 

karena biaya kesulitan keuangan tinggi. Namun, pemilik mungkin tidak mau 

mengeluarkan ekuitas apabila saat ini  harga saham yang terlalu rendah. 

  

11.13. Kebijakan Konversi 

Ada satu aspek dari obligasi konversi yang telah kita dihilangkan sejauh ini. 

Perusahaan sering diberikan call option atas obligasi. Ketika call option atas obligasi 

dilakukan, pemegang obligasi memiliki sekitar 30 hari untuk memilih antara lain:  

1. Mengkonversi obligasi menjadi saham biasa pada rasio konversi.  

2. Menyerahkan obligasi dan menerima harga call option secara tunai.  

 

Apa yang harus pemegang obligasi lakukan? Ini harus jelas bahwa jika nilai konversi 

obligasi lebih besar dari call price. Apa yang harus dilakukan manajer keuangan?  call 

option tidak mengubah nilai perusahaan secara keseluruhan. Namun, kebijakan 

penerbitan yang optimal dapat bermanfaat bagi pemegang saham atas biaya dari 

pemegang obligasi.  

 

Kebijakan call option sangat sederhana:  

 Pemegang obligasi akan senang ketika para pemegang saham melakukan call 

option ketika nilai dibawah call price. Pemegang Saham akan memberikan pemegang 

obligasi tambahan nilai. Atau, jika nilai obligasi naik di atas call price, pemegang 

obligasi akan senang ketika pemegang saham tidak melakukan call option, karena 

pemegang obligasi akan diizinkan memegang aset berharga. Hanya ada satu 

kebijakan yang tersisa. Ini adalah kebijakan yang memaksimalkan nilai pemegang 

saham dan meminimalkan nilai pemegang obligasi. 
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BAB 12 
INTERNATIONAL CAPITAL 

BUDGETTING 

 

12.1. Motif Invetasi Internasional 

Motif dari foreign direct international diversification investment, terdiri dari : 

1. Menarik sumber permintaan baru 

2. Memasuki pasar yang menguntungkan  

3. Mengeksploitasi keunggulan monopolistik 

4. Sebagai reaksi terhadap pembatasan perdagangan  

5. Diversifikasi resiko cara internasional 

6. Memanfaatkan skala ekonomi 

7. Menggunakan faktor produksi luar negeri yang menguntungkan 

Seperti : raw material, teknologi atau SDM. 

8. Sebagai reaksi terhadap pergerakan nilai tukar 
 

Suatu perusahaan yang akan melakukan investasi di luar negeri (Foreign Investment) 

biasanya selalu melakukan analisis International Capital Budgeting dengan 

membandingkan dua pendekatan (approach) untuk menentukan kelayakan investasinya 

dengan cara sebagai berikut  : 

1. Pendekatan Mata Uang Domestik (Home Currency Approach) 

2. Pendekatan Mata Uang Luar Negeri (Foreign Currency Approach) 

Dalam hal ini beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi 

di luar negeri antara lain : 

a. Nilai Investasi Awal (Initial Investment) 

b. Usia proyek 

c. Arus cash flow per tahun yang diharapkan 

d. Risk Free rate di dalam dan luar negeri 

e. Required Return yang diperlukan 

f. Nilai tukar atau current exchange rate  
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12.2. Kriteria Capital Budgeting  

        

 Kriteria – kriteria capital budgeting terdiri dari : 
 

1.a. Payback period / Periode pengembalian = jumlah tahun yang diperlukan untuk 

mengembalikan investasi awal (initial investment) 

1.b. Discounted payback period = jumlah tahun yang diperlukan untuk 

mengembalikan investasi awal (initial investment) dengan cara 

memperhitungkan  discounted net cash flows 

2. Net Present value / Nilai bersih sekarang  = nilai sekarang dari arus kas 

tahunan dikurangi investasi awal sehingga NPV menjadi positif (NPV ≥ 0) 

3. Profitability index / Index keuntungan = ratio nilai sekarang dari arus kas net 

terhadap investasi awal   

4.a. Internal rate of return / Tingkat pengembalian internal = tingkat discount yang 

menyamakan nilai sekarang dari nilai arus kas yang akan datang  dengan 

investasi awal  

4.b. Modified internal rate of return = tingkat discount yang menyamakan nilai 

sekarang dari arus kas keluar (cash outflow) dengan nilai sekarang dari nilai 

akhir proyek (project’s terminal value)  

 

1.a.  Payback Period (Periode Pengembalian = PP) 

        Adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal 

               atau initial investment 

 

CF

IO
PP =  

 

dimana :   

PP = payback period atau periode pengembalian 

IO = initial cash outlay atau investasi awal 

CF = cash flow atau arus cash 

KRITERIA 

• Proyek dapat diterima bila periode pengembalian  maximum periode 

pengembalian sesuai usia proyek  
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• Proyek ditolak bila periode pengembalian > maximum periode pengembalian 

sesuai usia proyek  

Keuntungan/Advantages: 

• Menggunakan arus kas  

• Relatif mudah dihitung dan dimengerti  

• Dapat digunakan sebagai alat ukur keuangan yang cepat  

Kerugian/Disadvantage: 

• Mengabaikan arti waktu nilai uang (time value of money) 

• Mengabaikan arus kas yang terjadi setelah periode pengembalian  

• Penentuan maksimum periode pengembalian yang dapat diterima secara 

arbitrary 

 

1.b.  Discounted Payback Period  

Adalah jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal 

atau initial investment dengan cara memperhitungkan  discounted net cash flows). 

KRITERIA : 

• Proyek dapat diterima bila periode pengembalian discounted  maximum 

periode pengembalian discounted sesuai usia proyek  

• Proyek ditolak bila periode pengembalian discounted > maximum periode 

pengembalian discounted sesuai usia proyek  

Keuntungan/Advantages: 

• Menggunakan arus kas  

• Relatif mudah dihitung dan dimengerti 

• Menggunakan Nilai Waktu dari Uang  

Kerugian/Disadvantage: 

• Mengabaikan arti waktu nilai uang (time value of money) 

• Penentuan maksimum periode pengembalian yang dapat diterima secara 

arbitrary 

 

2.       Net Present Value (NPV) 

Adalah nilai sekarang dari arus kas tahunan dikurangi investasi awal sehingga 

NPV menjadi positif (NPV ≥ 0) 
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=
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Dimana : 

ACFt =   the annual after-tax cash flow in time period t   

     (this can take on either positive or negative values) 

k      =   the appropriate discount rate; that is the required rate of 

     return or the cost of capital 

 IO   =   the initial cash outlay 

 n      =   the project’s expected life 

 

          KRITERIA 

• Proyek investasi layak diterima bila NPV  0.0 

• Proyek investasi tidak layak diterima bila NPV < 0.0 
 

Keuntungan/Advantages: 

• Menggunakan arus kas  

• Menggunakan nilai waktu dari uang 

• Konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan 
pemegang saham  

 

Kerugian/Disadvantage: 

• Memerlukan rincian perkiraan jangka panjang dari arus kas proyek  
 

3.       Probability Index (PI) 

Adalah ratio nilai sekarang dari arus kas net terhadap investasi awal)   

 

( )
IO

k

ACF

PI

n

t
t

t
= +

=
1 1
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Kriteria : 

• Proyek layak diterima bila  PI   1,0 

• Proyek tidak layak diterima bila PI < 1,0 

 

Keuntungan/Advantages: 

• Menggunakan arus kas  

• Menggunakan nilai waktu dari uang 

• Konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan kekayaan 

pemegang saham  

 

Kerugian/Disadvantage: 

• Memerlukan rincian perkiraan jangka panjang dari arus kas proyek  
   

4.a.   Internal Rate of Return (IRR) 

Adalah tingkat discount yang menyamakan nilai sekarang dari nilai arus kas 

yang akan datang  dengan investasi awal) 

             

( )
= +

=
n

t
t

t

IRR

ACF
IO

1 1
 

 

Dimana IRR = the project’s internal rate of return 

 

Kriteria : 

• Proyek layak diterima bila IRR  Tingkat pengembalian yang disyaratkan 

• Proyek layak tidak diterima bila IRR < Tingkat pengembalian yang disyaratkan 

 

Keuntungan/Advantages: 

• Menggunakan arus kas  

• Menggunakan nilai waktu dari uang 

• Pada umumnya konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham 
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Kerugian/Disadvantage: 

• Memerlukan rincian perkiraan jangka panjang dari arus kas proyek 

• Kemungkinan terjadinya IIR multiple 

• Mengasumsikan arus kas flow selama usia proyek di-reinvestasikan   

 

4.b. Modified Internal Rate of Return (MIRR) 

Tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas keluar atau 

cash outflow dengan nilai sekarang dari nilai akhir proyek atau project’s terminal 

value) 

  

( )

( )

( )n

n

t

tn

tn

t
t

t

MIRR

kACIF

k

ACOF

+

+

=
+


 =

−

= 1

1

1

0

0

   
( )nMIRR

TV
PVoutflows

+
=

1
 

 

Dimana : 

ACOFt =  Arus kas keluar tahunan setelah dipotong pajak selama                   

    periode t 

ACIFt =  Arus kas masuk tahunan selama periode t 

TV =  Nilai akhir kumulasi (compounded) yang diperlukan sesuai  

              dengan tingkat pengembalian yang diperlukan pada akhir    

              proyek 

  

Kriteria : 

• Proyek dapat diterima bila MIRR  tingkat pengembalian yang diperlukan  

• Proyek ditolak bila MIRR < tingkat pengembalian yang diperlukan 

 

Keuntungan/Advantages: 

• Menggunakan arus kas  

• Menggunakan nilai waktu dari uang 

• Pada umumnya konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham  

 

Kerugian/Disadvantage: 

• Memerlukan rincian perkiraan jangka panjang dari arus kas proyek  
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12.3. Analisis Pengaruh  Fluktuasi Kurs Valas Terhadap Foreign Direct Investment 

1. Berdasarkan Payback Period 

Sebagai ilustrasi dari analisis International Capital Budgeting, dibawah ini akan 

diberikan contoh dengan menggunakan perhitungan PP (Payback  Periode). 

Seorang pengusaha membeli sebuah mesin dari luar negeri seharga USD. 10.000 

yang memiliki usia ekonomis selama 5 tahun. Mesin tersebut diharapkan akan 

menghasilkan cash flow sebesar Rp. 25.000.000 per tahun. Nilai tukar pada tahun 

pertama Rp. 9000/USD dan setiap tahun Rp mengalami depresiasi 10% terhadap USD. 

Berdasarkan data/informasi diatas saudara diminta untuk menentukan kelayakan proyek 

berdasarkan Payback Period-nya. 

Jawaban : 

Cash flow tahun pertama = 78,2777.
/9000.

000.000.25.
USD

USDRp

Rp
=  

 Cash flow tahun kedua   = 25,2525.
%)101(9000

000.000.25.
USD

Rp
=

+
 

Cash flow tahun ketiga    = 68,2295.
%)101(9000

000.000.25.
2

USD
Rp

=
+

 

Cash flow tahun keempat = 98,2086.
%)101(9000

000.000.25.
3

USD
Rp

=
+

 

Cash flow tahun kelima    = 2512,1897.
%)101(9000

000.000.25.
4

USD
Rp

=
+

 

Total cash flow selama lima tahun             = USD. 11.582,94 

Cash flow rata-rata per tahun = 59,2316.
5

94,582.11.
USD

USD
=  

Payback Period = 
59,2316

000.10.USD
 = 4,3 tahun 

 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa proyek investasi tersebut layak 

dilakukan berdasarkan payback periode selama 4,3 tahun yang ternyata lebih 

kecil dari pada usia ekonomi proyek selama 5 tahun. 
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2. Berdasarkan NPV (Net Present Value) 

Sebagai ilustrasi dari analisis International Capital Budgeting, dibawah ini akan 

diberikan contoh dengan menggunakan perhitungan NPV (Net Present Value). 

Contoh Soal 1 

Sebuah USA – Company akan melakukan foreign investment di Perancis dengan nilai 

projek sebesar Euro 2 juta. Cash flow yang diharapkan sebesar Euro 0,9 juta per tahun 

selama tiga tahun. Nilai tukar atau current spot rate: USD  2/Euro atau Euro 0,5/USD. 

Risk Free di USA = 5% dan di Perancis = 7%. Sedangkan Required Return yang 

diperlukan oleh USA – Company = 10%. 

Pertanyaan : Apakah projek investasi ini layak jika dilihat dari kriteria NPV? 

Jawaban : 

a.  Dengan Home Currency (USD) Approach 

Berdasarkan data spot rate dan risk free USD dan Euro, maka dapat dihitung 

expected kurs nilai tukar (exchange rate ) selama tiga tahun dengan rumus sebagai 

berikut. 

   

FR = SR x [ 1 +(Rє  -  R$ ) ]t  = 0,5 x [ 1 + (0,07  -  0,05) ]t = 0,5 x 1,02 t     

 

Dengan formula diatas, maka dapat dihitung perkiraan atau expected forward rate 

atau FR sebagai berikut : 

*  FR tahun 1 = є 0,5 x 1,021 = є 0,5100 

*  FR tahun 2 = є 0,5 x 1,022 = є 0,5202 

*  FR tahun 3 = є 0,5 x 1,023 = є 0,5306 

 

Berdasarkan expected FR diatas dan dengan menggunakan perhitungan discount 

rate cash flow setiap tahun, maka akan dapat dihitung NPV sebagai berikut . 
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Tabel 12.1 

Net Present Value 

Tahun 
Cash Flow 

dalam Є juta 

Nilai Tukar 

Є / $ 

Cash Flow 

Dalam $ juta 

0 -Є 2,0 Є 0,5000/$ - $ 4,00 

1 Є 0,9 Є 0,5100/$ $ 1,76 

2 Є 0,9 Є 0,5202/$ $ 1,73 

3 Є 0,9 Є 0,5306/$ $ 1,70 

NPV dalam $ = - $ 4 + $ 1,76/1.10 + $ 1,73/1,102 + $ 1,70/1,103  

= $ 0,3 juta > 0 yang berarti projek investasi layak atau    

    projek dapat diterima karena NPV positif. 

 

b.  Dengan Foreign Currency Approach 

Berdasarkan data diatas, required rate of return dalam USD adalah 10%. Untuk 

perhitungan dalam foreign currency diperlukan konversi rate of return yang sesuai 

dengan Euro cash flow dengan menggunakan International Fisher Effect Theory 

sebagai berikut. 

 

Rє  -  R$ = Iє - I$  = 7% - 5%  = 2%, dimana Iє = Inflation є & I$  = Inflation $ 

 

Dengan demikian Required Rate of Return dalam Euro Currency adalah sebesar 10% 

+ 2% = 12% 

Dengan demikian NPV = - є 2 + є 0,9/1,12 + є 0,9/1,122 + є 0.9/1,123  

= є 0,16 juta 

     Jika nilai Euro ini dikonversikan ke dalam USD akan menjadi : 

             є 0,16 juta x $ 2/є =  $ 0,32 > 0 (Investasi layak)              
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CONTOH SOAL 2 

PT. Freedom Forever Multinational Company akan membuat penganggaran modal 

perusahaan dengan data sebagai berikut : 

a. Pada tahun ke-1 permintaan sebesar 50.000 unit, tahun ke-2 sebesar 75.000 unit, 

tahun ke-3 sebesar 100.000 unit dan tahun ke-4 sebesar 125.000 unit. 

b. Harga per unit sebesar SGD 400 (tahun ke-1), SGD 500 (tahun ke-2), SGD 550    

(tahun ke-3) dan SGD 600 (tahun ke-4). 

c. Biaya sewa tahunan, biaya tetap tahunan lain serta penyusutan seperti dalam   kolom 

yang telah disediakan. 

d. Pajak pemerintah tamu ditetapkan sebesar 25%. 

e. SGD yang dipulang oleh anak perusahaan adalah 100% dari arus kas. 

f. Witholding tax atas dana yang dipulangkan sebesar 10%. 

g. Nilai sisa pada tahun ke-4 adalah 1.500.000.- 

h. Nilai tukar SGD terhadap USD adalah 0,4 (tahun ke-1); 0,5 (tahun ke-2); 0,5 (tahun 

ke-3) dan 0,6 (tahun ke-4). 

i. PV atas arus kas ke induk dengan suku bunga diskonto 15%. 

j. Investasi awal induk sebesar 13.000.000 

 

Berdasarkan data diatas saudara diminta untuk menghitung NPV kumulatif pada 

tahun 1, 2, 3 dan 4 serta kolom – kolom yang masih kosong sesuai dengan lembaran 

yang telah disediakan. 
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     Tabel 12.2 

Penganggaran Modal MNC PT. Freedom Forever Multinational Company 

No 
Keterangan Tahun 0 

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 

1 Permintaan - 50.000 75.000 100.000 125.000 

2 Harga per unit (SGD) - 400 500 550 600 

3 Pendapatan total (1 x 2) -     

4 Biaya variabel per unit (SGD) - 175 250 300 350 

5 Biaya variabel total (1 x 4) -     

6 Biaya sewa tahunan - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

7 Biaya sewa tetap tahunan lain - 2.500.000 2.250.000 3.000.000 3.250.000 

8 Beban non kas (penyusutan) - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

9 Beba total (5+6+7+8) -     

10 Laba sebelum pajak anak 

perusahaan (3 – 9)  

-     

11 Pajak pemerintah tamu (25%) -     

12 Laba setelah pajak anak 

perusahaan 

-     

13 Arus kas netto bagi anak 

perusahaan (12 + 8) 

-     

14 SGD yang dipulangkan anak 

perusahaan (100% dari arus kas) 

-     

15 Witholding tax atas dana yang 

dipulangkan (10%) 

-     

16 SGD yang dipulangkan setelah 

witholding tax 

-     

17 Nilai sisa -    15.000.000 

18 Nilai tukar SGD - 0,4 0,5 0,5 0,6 

19 Arus kas kepada induk -     

20 PV dari arus kas kepada induk          

(dengan suku bunga diskonto 15%) 

-     

21 Investasi awal oleh induk 13.000.000     

22 NPV kumulatif -     
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JAWABAN CONTOH SOAL 2    

Tabel 12.3 Penganggaran  Modal MNCPT. Freedom Forever Multinational Company 

No Keterangan Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 

1 Permintaan - 50.000 75.000 100.000 125.000 

2 Harga per unit (SGD) - 400 500 550 600 

3 Pendapatan total (1 x 2) - 20.000.000 37.500.000 55.000.000 75.000.000 

4 Biaya variabel per unit (SGD) - 175 250 300 350 

5 Biaya variabel total (1 x 4) - 8.750.000 18.750.000 30.000.000 43.750.000 

6 Biaya sewa tahunan - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

7 Biaya sewa tetap tahunan lain - 2.500.000 2.250.000 3.000.000 3.250.000 

8 Beban non kas (penyusutan) - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

9 Beba total (5+6+7+8) - 15.250.000 25.000.000 37.000.000 51.000.000 

10 Laba sebelum pajak anak 

perusahaan  (3 – 9)  

- 4.750.000 12.500.000 18.000.000 24.000.000 

11 Pajak pemerintah tamu(25%) - 1.187.500 3.125.000 4.500.000 6.000.000 

12 Laba setelah pajak anak 

perusahaan 

- 3.562.500 9.375.000 13.500.000 18.000.000 

13 Arus kas netto bagi anak 

perusahaan (12 + 8) 

- 5.562.500 11.375.000 15.500.000 20.000.000 

14 SGD yang dipulangkan anak 

perusa- haan (100% dari arus 

kas) 

- 5.562.500 11.375.000 15.500.000 20.000.000 

15 Witholding tax atas dana 

yang dipulangkan (10%) 

- 556.250 1.137.500 1.550.000 2.000.000 

16 SGD yang dipulangkan 

setelah witholding tax 

- 5.006.250 10.237.500 13.950.000 18.000.000 

17 Nilai sisa - - - - 15.000.000 

18 Nilai tukar SGD - 0,4 0,5 0,5 0,6 

19 Arus kas kepada induk - 2.002.500 5.118.750 6.975.000 19.800.000 

20 PV dari arus kas kepada 

induk           (dengan suku 

bunga diskonto 15%) 

- 1.741.304 4.451.087 6.065.217 17.217.391 

21 Investasi awal oleh induk 13.000.000 - - - - 

22 NPV kumulatif - (11.258.696) (6.807.610) (742.393) 16.474.998 
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Kesimpulan :   Memperhatikan NPV projek pada tahun keempat sebesar positif USD. 

16.474.998, maka proyek dapat / layak diterima.  
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BAB 13 

EXPOSURE VALUTA ASING 

 
13.1. Jenis-jenis Exposure Valuta Asing 

Ada tiga jenis exposure valuta asing, yaitu : 

1) Translation exposure 

Translation exposure yaitu exposure yang disebabkan oleh perubahan dasar akun 

(account-based) dalam laporan keuangan konsolidasi yang terkait dengan 

perubahan nilai tukar mata uang 

2) Transaction Exposure 

Transaction Exposure adalah perubahan yang berpotensi terjadi dalam nilai 

kewajiban outstanding yang disebabkan oleh perubahan dalam nilai tukar antara 

awal kontrak dan pada saat setelmen kontrak. Transaksi disini termasuk credit 

purchases, credit sales, borrowed funds, loaned funds, receipts, payments, dan 

uncovered forward contracts. Semua transaksi tersebut mungkin terekspos jika 

berdenominasi mata uang asing 

3) Economic exposure 

Economic exposure, atau dikenal juga dengan operating exposure, competitive 

exposure, atau revenue exposure, mengukur dampak dari perubahan nilai tukar 

(exchange rate) terhadap present value cash flow di masa depan dari proyek 

investasi di luar negeri. Tipe eksposur ini lebih luas dan lebih subyektif 

dibandingkan dengan translation atau transaction exposure. 

 

13.2. Operating Exposure 
 

Operating exposure mengukur setiap perubahan pada nilai sekarang perusahaan 

yang disebabkan oleh perubahan aliran kas operasi, karena perubahan yang tak terduga 

pada kurs valuta asing. Analisis eksposur operasi bertujuan untuk mengetahui dampak 

dari perubahan kurs valuta asing (yang tak terduga) terhadap kegiatan operasi dan posisi 

bersaing perusahaan. Melalui analisis tersebut akan dapat dirumuskan langkah-langkah 
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strategis atau teknik-teknik operasi yang mungkin ditempuh untuk mempertahankan atau 

bahkan mempertinggi nilai perusahaan. 

Perubahan kurs valuta asing dapat mempengaruhi seluruh kegiatan operasi 

perusahaan, seperti aktivitas pemasaran, keuangan, produksi, dan pembelian. Oleh 

karena itu, besarnya dampak dari eksposur operasi akan ditentukan oleh kepekaan 

masing-masing fungsi operasi perusahaan terhadap perubahan kurs valuta asing. Hal ini 

pada akhirnya akan menentukan kemampuan bersaing dan nilai perusahaan. Di sini yang 

diperhitungkan adalah perubahan kurs valuta asing yang tak terduga, bukan yang sudah 

diperkirakan sebelumnya. Perubahan kurs valuta asing yang sudah diduga telah 

dimasukkan dalam perencanaan perusahaan. 

13.2.1. Manajemen Operating Exposure 

1.  Strategi Pemasaran 

Seleksi pasar menentukan pasar mana yang akan dimasuki dan menggunakan 

stragtegi yang bagaimana. Negara dengan mata uang yang menguat merupakan target 

yang cukup menarik dimasuki karena harga menjadi relative lebih mahal dibandingkan 

dengan harga produk impor . 

Manajer bisa melakukan segmentasi pasar untuk mengurangi sensitive pasar 

terhadap perubahan harga. Perubahan kurs terutama akan menyebabkan daya saing 

harga akan berubah. Jika suatu perusahaan tidak mampu dalam persaingan harga, maka 

yang dilakukan adalah memfokuskan pada segmen yang tidak begitu sensitiv terhadap 

harga. Segmen tersebut biasanya segmen pasar yang memiliki pendapatan tinggi (misal 

eksekutive atau manajer). Jadi produk-produk yang ditawarkan lebih ditekankan pada 

barang mewah dan untuk golongan menengah ke atas. 

2. Strategi Bauran Pasar : 

a. Produk 

Untuk sensitivitas pasar terhadap harga, perusahaan bisa mengembangkan lini 

produk yang beragam, tidak hanya tergantung apada produk yang menggunakan harga 

sebagai alat persaingan. Untuk mengembangkan produk, kegiatan riset dan 

pengembangan merupakan hal yang penting. Inovasi produk yang terus menerus bisa 

mendorong munculnya produk baru yang sekaligus memperkuat daya saing 

perusahaan,dan mengurangi sensitivitas harga pada pasar yang dihadapi oleh 

perusahaan. 
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b. Harga 

Jika kurs berubah ada dua tujuan yang tidak selalu konsisten: 

pangsa pasar dan marjin keuntungan (profit margin). Jika mata uang negara mengalami 

devaluasi/depresiasi, produk yang dihasilkan oleh perusahaan di negara tersebut akan 

relatif menjadi murah. Perusahaan mempunyai dua pilihan: 

1.  Harga berubah. 

Jika terjadi depresiasi mata uang suatu negara, biasanya barang impor akan naik, dan 

kemungkinan harga barang impor akan ikut naik. 

2. Harga tetap 

Jika harga tidak berubah, perusahaan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan 

pangsa pasar. Tetapi strategi tersebut tidak akan meningkatkan marjin keuntungan. 

c. Promosi 

Untuk menghadapi perubahan kurs, promosi dilakukan konsisten dengan strategi produk 

harga. 

d. Distribusi 

Strategi distribusi mengikuti strategi pasar dan produk. 

3. Strategi Keuangan 

Beberapa teknik dalam keuangan bisa dipakai untuk mengelola eksposur operasi, antara 

lain : 

a.  Hedging alami dengan menyesuaikan aliran kas masuk dengan aliran kas keluar. 

b.  Back to back loan 

c.   Swap 

d.  Lead dan lag 

Hedging alamiah. Melalui hedging alamiah, perusahaan multinasional berusaha 

menyeimbangkan denominasi aliran kas masuk dengan denominasi aliran kas keluar. 

Ada beberapa cara untuk melakukan natural hedging. Pertama, perusahaan di Indonesia 

dapat mencari pinjaman dalam US$. Kedua, menjalin kerja sama dengan pemasok dari 
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Amerika Serikat, di mana pembayaran dilakukan dalam US$. Ketiga, melakukan currency 

switching, yaitu mencari mitra bisnis dari negara non Amerika Serikat, yang mau 

menerima pembayaran dalam US$. 

Back to back loan. Perusahaan multinasional induk memberikan pinjaman dalam bentuk 

mata uang negara tersebut kepada cabang yang berada di negara lain. Perusahaan 

induk tidak perlu memasok dana secara langsung. Jika memasok dana secara langsung, 

akan terjadi eksposur valuta asing. Jadi, perusahaan induk memberikan dana dalam 

bentuk mata uang negara induk, kemudian dikonversikan ke dalam mata uang negara 

anak perusahaan, kemudian diberikan ke anak perusahaan tersebut. 

Swap. Swap mata uang dilakukan dengan menukar aliran kas dengan denominasi yang 

berbeda di mana terdapat dua pihak saling mempertukarkan suatu aliran arus 

kas dengan aliran arus kas lainnya. Untuk memudahkan pertukaran swap, dealer (bank 

swap) bisa digunakan dalam hal ini. 

Leading dan Lagging. Leading berarti mempercepat aliran pembayaran, sedangkan 

lagging berarti memperlambat pembayaran. Jika mata uang suatu negara diperkirakan 

akan mengalami depresiasi yang signifikan, maka aliran kas masuk dengan denominasi 

mata uang tersebut lebih dipercepat. Jika aliran kas masuk tersebut dibayar pada waktu 

mata uang sudah terdepresiasi, maka nilai aliran kas tersebut akan berkurang. 

Sedangkan aliran kas keluar dengan denominasi mata uang tersebut akan lebih jika 

diperlambat (lagging) 

4.  Strategi Produksi 

1.   Komposisi Input 

Salah sayu perubahan yang ringan sebagai akibat perubahan kurs adalah mengubah 

komposisi input. Prusahaan multinasional mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam hal 

ini. Perusahaan biasa menggunakan input yang lebih banyak dari negara yang mata 

uangnya mengalami depresiasi, dan mengurangi input dari negara dengan mata uang 

yang menguat. 

2.   Pemindahan Fasilitas Produk 

Perusahaan multinasional yang mempunyai peroduk di beberapa negara, tingkat 

produksinya bisa diubah. Tngkat produksi akan ditingkatkan di pabrik di negara yang 

mata uangnya lemah. Sebaliknya, jika mata uang suatu negara menuat tigjat produksi di 

pabrik di negara tersebut akan diperkecil. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arus_kas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Arus_kas&action=edit&redlink=1
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3.  Lokasi pabrik 

Dalam jangka pendek, kebijakan produksi seperti mengubah komposisi input atau 

memindahkan fasilitas produksi bisa dilakukan dalam jangka pendek. Perusahaan 

multinasional juga bisa memindahkan lokasi pabriknya, yang biasanya ke negara yang 

tenaga kerjanya lebih murah. Sehingga bisa menekan biaya produksi bisa ditekan. 

4.  Meningkatkan produktivitas 

Salah satu cara mengatsi masalah eksposur ekonomi yang cukup fundamental adalah 

dengan meningkatkan produktifitas. Pabrik yang tidak efisien ditutup, otomatisasi bisa 

lebih diperbanyak hubungan manajemen dengan pekerja lebih dipererat, hubungan 

dengan pemasok dan pihak lain yang terkait lebih dipererat, kualitas ditingkatkan. Dengan 

meningkatkan produktivitas, kebutuhan relokasi pabrik menjadi lebih berkurang karena 

perusahaan multinasional bisa mengkompensasi eksposur mata uang asing dengan 

kenaikan produktivitas. 

 

13.2.2. Mengukur Dampak Eksposur Ekonomi 

Perubahan yang tidak diharapkan dalam nilai tukar memberikan dampak terhadap 

cash flow harapan pada empat tingkat yaitu: 

1.  Jangka pendek 

Dampak pertama terhadap cash flow yang diharapkan terdapat dalam anggaran operasi 

satu tahun. Laba atau rugi tergantung pada mata uang denominasi dari cash flowmata 

uang yang diharapkan. Mata uang denominasi tidak dapat diubah untuk berbagai 

kewajiban yang ada sekarang. Maka dari itu, cash flow yang terealisasikan akan berbeda 

dari cash flow yang diharapkan dalam anggaran. Namun, dengan berlalunya waktu, 

harga dan biaya akan berubah sehingga mencerminkan berbagai kenyataan kompetitif 

baru yang disebabkan perubahan dalam nilai tukar. 

2.  Jangka Menengah: Kasus Keseimbangan 

Dampak tingkat kedua terhadap cash flow jangka menengah yaitu dalam kondisi 

keseimbangan, perusahaan harus mampu menyesuaikan harga dan factor cost dalam 

perjalanan waktu untuk mempertahankan tingkat cash flow yang diharapkan. Dalam hal 

ini mata uang denominasi dari cash flow yang diharapkan tidak sepenting seperti di 

negara-negara dimana cash flow itu berasal. Bila keseimbangan terjadi secara terus 

menerus, dan sebuah perusahaan bebas menyesuaikan harga dan biayanya untuk 
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mempertahankan posisi kompetitif yang diharapkanya, operating exposurenya mungkin 

sama dengan nol. Akibatnya, nilai pasarnya mungkin juga akan berubah. 

3.  Jangka Menengah: Kasus Ketidakseimbangan 

Dalam hal ini, perusahaan mungkin tidak mampu menyesuaikan harga dan biaya untuk 

mencerminkan berbagai realitas kompetitif baru yang disebabkan oleh perubahan dari 

nilai tukar. Cash flow perusahaan yang terealisasi akan berbeda dari cash flow yang 

diharapkan. 

4.  Jangka panjang 

Dalam hal ini, cash flow perusahaan akan dipengaruhi oleh reaksi-reaksi dari kompetitor 

yang ada dan calon kompetitor terhadap perubahan nilai tukar dalam kondisi 

ketidakseimbangan. Perusahaan yang terkena kompetisi internasional, akan ter-exposed 

terhadap operating exposure valuta asing dalam jangka panjang dimana pasar valuta 

asing tidak terus berada dalam keseimbangan. 

13.2.3. Karakteristik Operating Exposure 

Eksposure operasi merupakan eksposure dari sebuah asset (valas) yang terjadi 

ketika perusahaan melakukan operasi kegiatan usaha, periode setelah melakukan 

kontrak transaksi sampai produk dikirim ke gudang pembeli atau saat produk/jasa 

diterima oleh pembeli dan sekaligus pembeli melunasi pembayarannya. Eksposur operasi 

(Operating exposure) yang juga dikenal sebagai eksposur ekonomi (economic exposure), 

eksposur kompetitif (competitive exposure), dan terkadang bahkan eksposur strategis 

(strategic exposure) mengukur setiap perusahaan dalam nilai kini perusahaan yang 

terjadi akibat perubahan arus kas operasi masa mendatang, yang disebabkan oleh 

perubahan kurs nilai tukar secara tak terduga.  

Mengukur eksposur operasi perusahaan memerlukan peramalan dan analisis atas 

seluruh eksposur transaksi masa depan perusahaan dan eksposur masa depan atas 

seluruh kompetitor dan kompetitor perusahaan di seluruh dunia.  Analisis jangka yang 

lebih panjang – yaitu ketika perubahan kurs nilai tukar tidak dapat diprediksi dan tidak 

dapat diperkirakan – merupakan tujuan analisis eksposur operasi. Arus kas perusahaan 

multinasional dapat dibagi menjadi arus kas operasi dan arus kas pendanaan. Arus kas 

operasi timbul dari piutang dan utang antar perusahaan (antara perusahaan yang tidak 

terkait) dan intra perusahaan (antar unit dalam perusahaan yang sama), pembayaran 

sewa, biaya royalti dan lisensi, serta beragam biaya jasa manajemen. Arus kas 

pendanaan merupakan pembayaran untuk pinjaman (yaitu pokok dan bunga), injeksi 
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modal ekuitas, dan dividen yang memiliki sifat antar maupun intra perusahaan.  Pengaruh 

eksposur operasi terhadap kesehatan jangka panjang suatu bisnis terbilang jauh lebih 

penting, jika dibandingkan dengan perubahan yang disebabkan oleh eksposur transaksi 

maupun eksposur translasi. Namun demikian, eksposur operasi tetap bersifat subjektif 

karena tergatung pada estimasi perubahan arus di masa depan selama periode waktu 

tertentu.  Perencanaan terhadap eksposur operasi merupakan tanggung jawab 

manajemen seutuhnya karena tergantung pada interaksi antara strategi keuangan, 

pemasaran, pembelian, dan produksi.  

Ekspektasi dalam perubahan kurs nilai tukar valuta asing tidak termasuk dalam 

pengertian eksposur operasi karena baik manajemen maupun investor semestinya telah 

memperhitungkan informasi ini dalam melakukan evaluasi terhadap hasil operasi dan nilai 

pasar yang diharapkan.  Dari sudut pandang investor, jika pasar valuta asing bersifat 

efisien, maka informasi mengenai perubahan kurs valuta asing yang terduga dapat 

tercermin dalam nilai pasar perusahaan. Hanya perubahan yang tidak terduga atau pasar 

valuta asing yang tidak efisien yang menyebabkan nilai pasar berubah. 

 

13.2.4. Manajemen Stratejik dan Operating Exposure 

Tujuan manajemen eksposur operasi dan transaksi adalah untuk mengantisipasi 

dan mempengaruhi efek perubahan valuta asing yang tak terduga terhadap arus kas 

masa depan perusahaan, dan bukan sekedar berharap untuk kondisi terbaik. Untuk 

memenuhi tujuan ini, manajemen dapat melakukan diversifikasi basis operasi dan 

pendanaan perusahaan. Manajemen juga dapat mengubah kebijakan operasi dan 

pendanaan perusahaan. Strategi diversifikasi tidak menuntut perusahaan untuk 

memprediksikan ketidakseimbangan, melakukan cukup mengakuinya saat terjadi.  Jika 

operasi sebuah perusahaan telah terdiversifikasi secara internasional, sedari awal 

manajemen telah diposisikan untuk mampu mengakui disekuilibirium ketika terjadi dan 

bereaksi secara kompetitif. Dengan mengakui perubahan sementara terhadap kondisi 

persaingan di seluruh dunia, manajemen mampu melakukan perusahaan dalam strategi 

operasi.  

Perusahaan domestik dapat pula terpengaruh sepenuhnya atas eksposur operasi 

mata uang asing dan tidak memiliki pilihan untuk bereaksi dengan cara yang sama 

seperti halnya perusahaan multinasional. Jika sumber pendanaan perusahaan 

terdiverisfikasi sebenarnya perusahaan telah diposisikan dari awal untuk mendapatkan 

keuntungan dari deviasi temporer yang terjadi melalui efek Fisher internasional. Namun 

demikian, untuk mengganti sumber pendanaan, sebuah perusahaan haruslah sudah 
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dikenal dengan baik oleh komunitas investasi internasional. Sekali lagi, ini bukanlah opsi 

bagi perusahaan domestik (jika perusahaan domestik itu membatasi pendanaan terhadap 

satu pasar modal saja).  

 

13.2.5. Manajemen Proaktif Operating Exposure 

 Eksposur operasi dan transaksi dapat dikelola sebagian dengan mengadopsi 

kebijakan operasi atau pendanaan yang dapat mengimbangi eksposur mata uang asing 

yang diantisipasi. Enam kebijakan proaktif yang umumnya diterapkan adalah:  

1)     Menyamakan arus kas mata uang 

2)     Perjanjian pembagian risiko  

3)     Back-to-back atau parallel loan 

4)     Swap mata uang 

5)     Leads and lags  

6)     Reinvoicing center  

Dalam contoh ini sebuah perusahaan dari Amerika Serikat  ingin melanjutkan 

penjualan ekspor ke Eropa. Agar dapat berkompetisi secara efektif di pasar Eropa, 

perusahaan akan menagih seluruh penjualan ekspor dalam mata uang Euro. Kebijakan 

ini menghasilkan penerimaan Euro terus-menerus dari bulan ke bulan. Rangkaian 

eksposur transaksi tanpa henti ini dapat dilindung nilai seara berlanjut dengan forward 

atau perjanjian kontraktual lainnya.  

1)    Menyamakan arus kas mata uang  Salah satu jalan untuk meniadakan 

eksposur panjang yang terus berlanjut yang diantisipasi perusahaan adalah dengan 

mendapatkan utang dalam denominasi mata uang tersebut (matching). Alternatif lain bagi 

perusahaan AS adalah menemukan pemasok bahan baku dan komponen di Eropa 

sebagai penganti perusahaan dari AS atau negara lain. Selain itu, perusahaan juga dapat 

melakukan pengalihan mata uang (currency switching), yaitu perusahaan membayar 

pemasok luar negeri dengan mata uang Euro.  

2)    Klausul perjanjian menyangkuta mata uang: pembagian risko  Metode 

alternatif untuk mengelola eksposur arus kas jangka pajang antar perusahaan adalah 

dengan melakukan pembagian risiko (risk sharing). Ini merupakan perjanjian kontraktual, 

yaitu antara pembeli dan penjual yang sepakat untuk berbagai atau memecah dampak 

pergerakan mata uang atas pembayaran di antara kedua belah pihak. Perjanjian ini 

dimaksudkan untuk mengurangi dampak volatilitas dan pergerakan kurs nilai tukar yag 

tidak dapat diprediksi bagi kedua belah pihak.  
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3)    Back-to-Back Loans Back-to-back loan, yang juga dikenal sebagai parallel 

loan atau credit swap, terjadi ketika dua perusahaan di dua negara berbeda mengatur 

untuk meminjam dalam mata uang satu sama lain selama periode waktu tertentu. Pada 

tanggal pelunasan yang telah disepakati, kedua perusahaan itu mengembalikan mata 

uang yang dipinjam. Swap (pertukaran) ini menimblkan lindung nilai tertutup (covered 

hedge) terhadap kerugian valuta asing, karena masing-masing perusahaan pada 

bukunya sendiri, meminjam dalam mata uang yang sama yang akan dilunasinya nanti. 

Terdapat dua kendala fundamental yang menghalangi penggunaan back-to-back loan 

secara luas, yaitu: Sulit bagi perusahaan untuk menemukan mitra, yaitu pihak 

counterparty untuk jumlah mata uang dan waktu yang dikehendaki. Timbul risiko bahwa 

salah satu pihak akan gagal untuk mengembalikan dana yang dipinjamkan pada waktu 

yang telah ditentukan – meskipun masing-masing pihak memiliki jaminan 100% (yang 

berdenominasi dalam mata uang yang berbeda).  

4)    Currency Swaps: Currency swap serupa dengan back-to-back loan, hanya 

saja tidak tersaji pada neraca perusahaan. Dalam currency swap, perusahaan dan 

sebuah swap dealer atau swap bank sepakat untuk menukarkan jumlah yang ekuivalen 

atas dua mata uang yang berbeda pada periode waktu tertentu.  

5)    Leads and Lags: Menentukan kembali waktu transfer dana  Perusahaan 

dapat mengurangi baik eksposur operasi dan transaksi dengan mempercepat atau 

memperlambat waktu pembayaran yang harus dilakukan atau diterima dalam mata uang 

asing. Leads and lags intra perusahaan lebih mungkin untuk dilakukan karena 

perusahaan berhubungan istimewa kemungkinan besar akan memiliki tujuan yang sama 

sebagai satu perusahaan terkonsolidasi. Sebaliknya leads and lags antar perusahaan 

memerlukan preferensi waktu perusahaan lain yang independen terhadap perusahaan 

lain 

6)    Reinvoicing Center   

Sebuah  reinvoicing  center  adalah  anak  perusahaan  dari  suatu  perusahaan  

multinasional  yang berada  di  suatu  negara  tertentu  yang  berfungsi  mengelola  

eksposure  operasi perusahaan-perusahaan afiliasi 

 

13.3. Pengukuran Transaction Exposure 

Karena tingginya fluktuasi nilai tukar, resiko transaksi sangat penting bagi 

perusahaan multinasional. Dua langkah yang dilakukan dalam mengukur 

exposure transaksi adalah : 
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1. Memprediksi jumlah netto dari arus kas masuk dan keluar dalam masing-

masing valuta, dan 

2. Menentukan risiko dari exposure secara keseluruhan terhadap valuta yang 

dimaksud. 

 

13.3.1. Transaction Exposure dari Arus Kas Netto  

Sebelum membuat keputusan terkait dengan lindung nilai, MNC harus 

mengidentifikasi tiap exposure transaksi bersih berdasarkan basis mata uang. 

Manajemen ditiap anak perusahaan memegang peranan penting dalam pelaporan 

perkiraan arus masuk dan arus keluar. Perusahaan yang tersentralisasi 

mengonsolidasi laporan anak perusahaan untuk mengidentifikasi taksiran posisi 

bersih dalam tiap mata uang asing, bagi MNC secara keseluruhan selama 

beberapa periode mendatang. 

Manajemen pada masing-masing anak perusahaan memainkan peranan 

penting dalam proses melaporkan arus kas masuk dan keluar dimasa depan anak 

perusahaannya. Kemudian manajemen perusahaan induk menggabungkan dan 

mengkonsolidasikan laporan anak perusahaan dalam rangka mengidentifikasi 

bagi perusahaan multinasional secara keseluruhan, posisi netto dalam masing-

masing valuta selama beberapa periode kedepan.  

Sulit bagi manajemen dari anak perusahaan individual untuk bersikap 

tenang jika masih terekspos terhadap fluktuasi valuta. Tetapi tujuan dari 

manajemen keuangan multinasional adalah memaksimumkan nilai dari korporasi 

multinasional secara keseluruhan, bukan anak perusahaan manapun. Peranan 

manajemen anak perusahaan tentu tetap penting, sekalipun exposure valuta 

dikelola oleh perusahaan induk. Manajemen anak perusahaan perusahaan perlu 

melaporkan data-data keuangan berjalan dan data-data keuangan masa depan 

hasil proyeksi, serta melakukan penilaian lingkungan ekonomi dan tren potensial 

dimasa depan. Karena tahu betul selak-beluk anak perusahaan, manajemen anak 

perusahaan mampu melakukan tugas-tugas ini dengan lebih baik daripada grup 

manajemen kantor pusat. 

Pandangan bahwa posisi arus kas netto konsolidasi lebih penting daripada 

posisi netto arus kas individual tiap anak perusahaan ditentang oleh sejumlah 

pihak. Sejumlah pihak mengklaim bahwa pada saat anak perusahaan mengajukan 

proposal kredit dari institusi keuangan local, kreditor hanya akan mengevaluasi 

anak perusahaan individual yan dimaksud, bukan induknya secara keseluruhan. 
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Jika anak perusahaan meng-hedge suatu posisi untuk mengurangi resiko 

individualnya, ini mungkin akan meningkatkan exposure perusahaan induk secara 

keseluruhan tidak akan ada lagi dampak saling menghilangkan bagi perusahaan 

multinasional induk. Jika anak perusahaan ingin meng-hedge posisinya (dalam 

rangka mengurangi exposure individualnya dan menampilkan gambaran yang 

lebih baik kepada para kreditor lokal), maka tidak ada dampak yang saling 

menghilangkan bagi MNC secara keseluruhan. Anak perusahaan lain sekarang 

juga perlu men-hedge exposure-nya untuk mengurangi exposure MNC induk. 

Hedging yang dilakukan oleh kedua anak perusahaan mungkin berhasil 

menghilankan exposure nilai tukar, tetapi ada biaya transaksi yang harus 

ditanggung. Komunikasi yang terbuka antar anak perusahaan serta dengan 

departemen pengelola exposure valuta kantor pusat kemungkinan akan 

menghindarkan biaya semacam itu. Agar sistem sentralisasi bisa berhasil, anak 

perusahaan harus terus memberikan laporan yang memadai kepada kantor pusat. 

Contoh: mengenai sistem sentralisasi yang dipakai untuk mengukur exposure 

transaksi netto, pertimbangkan pendekatan manajemen valuta terpusat yang 

diterapkan Eastman Kodak Company. Kodak menagih anak perusahaannya 

dalam valuta lokal. Alasannya adalah untuk memindahkan exposure nilai tukar 

dari anak perusahaan ke perusahaan induk. Karena perusahaan induk memiliki 

sumber daya dan personalia ahli yang memadai, Eastman Kodak menempatkan 

pengelolaan exposure nilai tukar pada kantor pusat. Induk sekarang menerima 

valuta-valuta asing dari anak perusahaan yang ada diluar negeri dan 

mengubahnya ke dalam dolar. Induk juga dapat menahan valuta-valuta asing 

dalam bentuk deposito valas jika valuta-valuta tersebut diyakini akan menguat 

terhadap dolar AS dalam beberapa waktu ke depan. 

 

13.3.2. Transaction Exposure Berbasis Variabilitas Valuta 

Tiap perusahaan multinasional mungkin memiliki metode sendiri dalam membuat 

proyeksi nilai tukar. Sejumlah metode terkadang tidak mungkin untuk memprediksi 

nilai valuta di masa depan dengan keakuratan yang tinggi, sebuah perusahaan 

multinasional dapat mengevaluasi data historis dalam rangka, paling tidak, menilai 

potensi fluktuasi dari masing-masing valuta. 
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13.3.3. Transaction Exposure Berdasarkan Korelasi Valuta 

Jika sebuah perusahaan multinasional memiliki arus kas masuk dalam lebih dari 

satu valuta, perusahaan tersebut masih perlu menilai korelasi. Semakin rendah 

korelasi, semakin rendah variabilitas total dari portofolio arus kas masuk. Hal ini 

mencerminkan ketidakpastian mengenai nilai portofolio dimasa depan.  

Perusahaan-perusahaan multinasionalbiasanya lebih suka memiliki arus kas 

masuk yang variabilitasnya rendah, karena akan semakin rendah kemungkinan 

nilai portofolio menyimpang dari nilai yang diharapkan Arus kas valas yang 

mengandung korelasi rendah dapat mengurangi variabilitas portofolio, karena 

semua valuta tidak akan bergerak dalam arah yang sama dengan laju yang sama 

(seperti yang akan terjadi jika mereka berkorelasi tinggi). 

Pengukuran korelasi valuta ditunjukkan oleh koefisien korelasi. Koefisien Korelasi 

mengidentifikasikan sejauh mana dua valuta bergerak dalam hubungannya 

dengan yang lain. Jadi, perusahaan-perusahaan multinasional dapat 

menggunakan informasi semacam ini untuk menentukan tingkat exposure 

transaksi mereka. 

 

13.3.4. Transaction Exposure dan Pengelolaan Utang Dagang 

Jika perusahaan multinasional memutuskan untuk meng-hedge sebagian atau seluruh 

exposure transaksinya, mereka dapat menggunakan perangkat-perangkat hedging 

berikut ini : 

1.  Lindung Nilai Futures 

Kontrak currency futures dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin 

meng-hedge exposure transaksi. Kontrak futures dalam banyak hal serupa dengan 

kontrak forward. Sebuah perusahaan yang membeli kontrak currency futures berhak 

menerima suatu valuta asing dengan jumlah tertentu, dengan harga tertentu, dan pada 

tanggal tertentu. Untuk meng-hedge kewajiban valuta asing di masa depan, perusahaan 

mungkin ingin membeli kontrak currency futures yang mewakili valuta yang sama 

dengan valuta yang mendenominasi kewajiban tersebut. Dengan memegang kontrak ini, 

perusahaan dengan demikian telah mengunci jumlah valuta negara asal yang 

dibutuhkan untuk membayar kewajiban masa depan.  

2.  Menjual Futures Mata Uang 

Sebuah perusahaan yang menjual kontrak currency futures berhak menjual suatu valuta 

asing dalam jumlah tertentu, dengan harga tertentu, dan pada tanggal tertentu. Untuk 

meng-hedge nilai piutang dimasa depan, perusahaan dapat menjual kontrak currency 

futures yang mewakili valuta asing yang sama dengan valuta yang mendominasi 
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piutang. Dengan begini, perusahaan tahu berapa banyak valuta asing kedalam valuta 

negara asal. Dengan mengunci nilai tukar konversi, perusahaan berarti telah 

mengisolasi nilai dari piutang valuta asing dimasa depan terhadap fluktuasi kurs spot 

dari waktu ke waktu. 

 

3.  Membeli Futures Mata Uang 

Suatu perusahaan yang membeli kontrak futures mata uang memiliki hak untuk 

menerima sejumlah mata uang tertentu pada kurs yang telah ditetapkan pada tanggal 

tertentu. Sebagai lindung nilai utang masa depan dalam maa uang asing, perusahaan 

dapat membeli kontrak futures dalam mata uang yang akan diperlukan dalam jangka 

dekat. Dengan memiliki kontrak ini, perusahaan telah menetapkan jumlah dalam mata 

uang asal yang diperlukan untuk melunasi utang. 

 

4.  Lindung Nilai Forward 

Seperti juga kontrak futures, kontrak forward dapat digunakan untuk menetapkan kurs 

masa depan yang digunakan MNC untuk membeli atau menjual suatu mata uang. 

Lindung kontrak forward serupa dengan lindung nilai kontrak futures, dengan perbedaan 

bahwa kontrak forward umumnya digunakan untuk transaksi besar, sementara kontrak 

futures digunakan untuk jumlah lebih kecil. Selain itu, MNC dapat meminta kontrak 

forward dalam jumlah yang tepat sama dengan jumlah yang diinginkan, sementara 

kontrak futures memiliki jumlah unit mata uang yang standar. Kontrak forward sering 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin melakukan hedging. Untuk 

melakukan hedging memakai kontrak forward, perusahaan multinasional harus membeli 

kontrak forward untuk valuta yang sama dengan valuta yang mendonominasi kewajiban 

dimasa depan. 

 Biaya dari hedging Hutang Memakai Forward 

Keputusan untuk meng-hedge suatu posisi memakai kontrak forward dapat dibuat 

setelah membandingkan hasil hedging memakai forward dengan hasil dari strategi 

tanpa hedging.  

Contoh: Sebuah perusahaan multinasional membutuhkan 100.000 dalam 90 hari untuk 

membayar impor dari Inggris. Asumsikan bahwa kurs forward 90 hari untuk pound 

Inggris pada hari ini adalah $ 1,40. Untuk meramalkan nilai dimasa depan dari pound 

Inggris, perusahaan dapat membuat distribusi probabilitas.  
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Analisis Kelayakan Untuk Hedging 

Kurs Spot 90 

hari dari 

sekarang 

Probabilitas Biaya normal 

dari hedging 

100.000 

Jumlah $ yang 

dibutuhkan tanpa hedging 

Biaya Rill 

dari hedging 

100.000 

$ 1,30   5 % $ 140.000 $ 1,30 x100.000 =$ 

130.000 

$ 10.000 

$ 1,32 10 % $ 140.000 $ 1,32 x100.000 =$ 

132.000 

$   8.000 

$ 1,34 15 % $ 140.000 $ 1,34 x100.000 =$ 

134.000 

$   6.000 

$ 1,36 20 % $ 140.000 $ 1,36 x100.000 =$ 

136.000 

$   4.000 

$ 1,38 20 % $ 140.000 $ 1,38 x100.000 =$ 

138.000 

$   2.000 

$ 1,40 15 % $ 140.000 $ 1,40 x100.000 =$ 

140.000 

0 

$ 1,42 10 % $ 140.000 $ 1,42 x100.000 =$ 

142.000 

$  -2.000 

$ 1,45   5 % $ 140.000 $ 1,45 x100.000 =$ 

145.000 

$  -4.000 

 

Biaya riil dari hedging mengukur biaya tambahan yang harus dikeluarkan tanpa 

hedging. Rumus : RCHP = NCHP - NCP 

Dimana, 

NCHP  =  Biaya nominal dari hedging hutang dan 

NCP       =  Biaya nominal dari hutang tanpa hedging 
 

Jika biaya riil dari hedging negatif, ini berarti bahwa hedging lebih menguntungkan 

daripada tanpa hedging. Untuk setiap scenario dalam kolom 5 dihitung RCHP. 

Walaupun NCHP nilainya pasti, nilai NCP tidak pasti sehingga RCHP juga tidak pasti. 

Maka dalam hal ini perusahaan dapat memutuskan apakah hedging layak 

diimplementasikan. Pertama, perusahaan dapat mengestimasi expected value dari 

RCHP memakai persamaan : 

E(RCHP)  = ∑𝑃I RCHP.I 

     = 5 % (10.000) + 10% (8.000)+15%(6.000)+20%(4.000)+20%(2.000)+15% 

(0)+10%(-2.000)+5%(-5.000) 

     = $ 2.950 
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5.   Lindung Nilai Pasar Uang  

Hedging memakai instrument pasar uang melibatkan pengambilan suatu posisi 

dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang dimasa depan. 

Hedging utang dan piutang memakai instrument pasar uang akan dibahas secara 

terpisah. 

Lindung Nilai Pasar Uang Atas Utang  

Jika perusahaan memiliki kelebihan kas, perusahaan dapat membuat deposito 

jangka pendek dalam mata uang asing yang akan dibutuhkannya dimasa depan. 

Contoh :Ashland, Inc membutuhkan $ 1.000.000  dalam dolar Selandia Baru (NZ$) 

dalam 30 hari kedepan, dan perusahaan dapat memperoleh 6 persen pertahun (0,5 

Persen selama 30 hari) dari investasi sekuritas Selandia Baru selama jangka waktu 

tersebut.  Pada kasus ini, jumlah yang dibutuhkan untuk membeli sekuritas Selandia 

Baru berjangka satu bulan adalah : 

 

Jumlah deposito sebagai lindung nilai utang NZ$ = NZ$1.000.000 

                  1+0.005 

        = NZ$ 995,025 

Asumsikan bahwa kurs spot dolar Selandia Baru adalah $0,65, sehingga dibutuhkan 

$ 646.766 untuk membeli sekuritas Selandia Baru (dihitung dari NZ$995,025 x 

$0,65). Dalam 30 hari, sekuritas jatuh tempo dan menghasilkan NZ$1.000.000 untuk 

Ashland, Inc untuk digunakan melunasi utangnya. Tanpa mempertimbangkan bahwa 

kurs dolar Selandia Baru berubah sepanjang periode tersebut, investasi Ashland 

dalam sekuritas Selandia Baru dapat digunakan untuk menutup posisi utangnya. 

 

Lindung Nilai Pasar Uang Atas Piutang  

Jika perusahaan memiliki piutang dalam mata uang asing, perusahaan dapat 

melakukan lindung nilai atas posisi ini dengan meminjam dalam mata uang tersebut 

sekarang dan mengonversinya menjadi dolar. Piutang yang diterima akan digunakan 

untuk melunasi pinjaman tersebut. 

 

6.  Lindung Nilai Opsi Mata Uang   

Perusahaan mengetahui bahwa teknik lindung nilai seperti lindung nilai forward dan 

lindung nilai pasar uang akan merugikan saat satuan mata uang dalam utang 

terdepresiasi selama periode lindung nilai. Pada situasi ini, strategi tanpa lindung nilai 

akan lebih unggul dibandingkan lindung nilai forward atau pasar uang. Lindung nilai 
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yang ideal seharusnya mengisolasi perusahaan terhadap dampak negatif dari 

pergerakan kurs tetapi membuat perusahaan dapat memanfaatkan dampak positif 

dari pergerakan kurs.  

 

Lindung nilai utang dengan opsi beli mata uang  

Opsi beli mata uang memberikan hak untuk membeli sejumlah mata uang tertentu 

dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Namun, tidak seperti kontrak 

futures dan forward, opsi beli mata uang tidak mewajibkan pemiliknya untuk membeli 

mata uang pada harga tersebut. Jika kurs spot mata uang tetap lebih rendah 

dibandingkan exercise price selama masa berlaku opsi, maka perusahaan dapat 

memberikan dapat membiarkan opsi kedaluwarsa dan membeli mata uang pada kurs 

spot yang berlaku. 

 

Lindung nilai piutang dengan opsi jual mata uang  

Opsi jual mata uang dapat menjadi sarana lindung nilai yang efektif. Opsi jual suatu 

mata uang memberikan hak untuk menjual sejumlah mata uang tertentu pada harga 

tertentu selama periode waktu tertentu. Perusahaan menggunakan opsi jual sebagai 

lindung nilai piutang dalam mata uang asing, Karena opsi ini menjamin adanya harga 

tertentu yang digunakan untuk menjual mata uang pada harga tertentu. Jika kurs 

spot saat perushaaan menerima mata uang asing lebih tinggi dari exercise price, 

perusahaan dapat menjual mata uang yang diterimanya pada kurs spot dan 

membiarkan opsinya kedaluwarsa. 

 

13.4. Translation Exposure 

13.4.1. Pengertian Translation Exposure 

Eksposur akuntansi (accounting/translation exposure) adalah mengukur seberapa 

jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs 

valas. Eksposur ini muncul karena adanya kebutuhan untuk mengkonversi laporan 

keuangan dari operasi perusahaan di luar negeri yang menggunakan mata uang lokal ke 

dalam mata uang Negara asal untuk tujuan konsolidasi dan pelaporan. Laporan 

keuangan konsolidasi umumnya digunakan oleh manajemen perusahaan untuk menilai 

kinerja perusahaan afiliasi di luar negeri. Bila kurs valas berubah sejak periode pelaporan 

sebelumnya, maka translation atau penilaian ulang atas asset, utang, penerimaan, biaya, 

laba, dan rugi yang didenominasi dalam valas akan menyebabkan laba/rugi valas (foreign 

exchange gains or losses). Kemungkinan laba/rugi valas ini diukur oleh angka eksposur 

akuntansi. 
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Menurut Amri (2016), Eksposur translasi yang juga disebut sebagai accounting exposure, 

timbul karena laporan keuangan perusahaan anak di luar negeri – yang dinyatakan dalam 

mata uang asing – harus disajikan kembali dalam mata uang pelaporan perusahaan 

induk agar perusahaan dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Proses akuntansi 

untuk translasi mencakup perubahan (konversi) laporan keuangan perusahaan anak di 

luar negeri menjadi laporan keuangan yang berdenominasi rupiah. Eksposur translasi 

juga merupakan potensi kenaikan atau penurunan kekayaan bersih dan laba bersih 

perusahaan induk, yang disebabkan oleh perubahan kurs nilai tukar sejak tanggal terakhir 

dilakukannya translasi.  

Tujuan utama translation exposure adalah mempersiapkan laporan konsolidasi, 

namun laporan keuangan yang sudah ditranslasikan itu juga digunakan oleh manajemen 

untuk mengkaji kinerja anak perusahaan di luar negeri. Perusahaan transnasional yang 

tidak peduli dengan eksposur akuntansi umumnya berpendapat bahwa pendapatan yang 

diperoleh oleh cabang-cabang perusahaan tidak perlu dikonversi dalam mata uang 

perusahaan induknya. Ini diakibatkan karena mereka tidak yakin eksposur akuntansi 

relevan. Kendati demikian, perlu dipahami apa yang mempengaruhi derajat eksposur 

perusahaan terhadap kemungkinan laba/rugi karena konversi laporan keuangan. 

Eksposur akuntansi terjadi karena laporan keuangan dengan mata uang tertentu 

kemudian dikonversikan kelaporan keuangan dengan mata uang lain, rentan terhadap 

perubahan kurs. Dengan adanya perubahan kurs, maka proses konversi tersebut bisa 

menghasilkan keuntungan ataupun kerugian. Misalnya suatu perusahaan multinasional 

USA memiliki anak perusahaan di Indonesia, berikut neraca anak perusahaan pada awal 

tahun : 
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Tabel 13.1 

Neraca Perusahaan Awal Tahun 
 

Dalam Rp Awal tahun ($) 

Kurs = Rp 

5000/$ 

Akhir tahun ($) 

Kurs = Rp 

10000/$ 

Kas 1.000.000 200 100 

Piutang Dagang 2.000.000 400 200 

Persediaan 2.000.000 400 200 

Aktiva Tetap 5.000.000 1.000 500 

Total Aset 10.000.000 2.000 1.000 

Hutang Dagang 2.000.000 400 200 

Hutang Jangka 

Panjang 

2.000.000 400 200 

Modal Saham 6.000.000 1.200 600 

Total Pasiva 10.000.000 2.000 1.000 

 Sumber: Hanafi (2012) 

Total aset adalah Rp.10.000.000. Karena perusahaan ini adalah perusahaan 

Amerika, maka harus dikonversikan ke dalam USA Dollar.  Misalkan pada awal tahun 

kurs adalah Rp 5.000/USD. Maka akan terlihat bahwa total aset $2.000 dan modal saham 

$1.200. 

Sedangkan kurs pada akhir tahun adalah Rp. 10.000, maka akan terlihat bahwa total aset 

turun menjadi $ 1.000 dan modal saham juga turun menjadi $ 600. penurunan modal 

saham menunjukan perusahaan mengalami kerugian sehingga modal sahamnya 

berkurang nilainya. Namun nilai ekonomis perusahaan tetap sama antara awal tahun dan 

akhir tahun karena kerugian ini semata-mata disebabkan oleh perubahan kurs bukan 

karena perubahan nilai ekonomis. 

 

  

13.4.2. Implementasi dan Kendala Translation Exposure 

Beberapa hal yang mempengaruhi implementasi eksposur akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

• Seberapa jauh peranan cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Semakin besar 

persentase bisnis perusahaan yang dilakukan oleh cabang di luar negeri, semakin 
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besar persentase pos-pos laporan keuangan yang mudah terpengaruh eksposur 

akuntansi. 

• Lokasi cabang-cabang perusahaan di luar negeri. Ini diakibatkan karena pos-pos 

laporan keuangan di setiap cabang biasanya dinyatakan dalam mata uang lokal di 

Negara tersebut. 

• Standar akuntansi yang dipergunakan. Setiap negara umumnya mempunyai standar 

akuntansi yang sudah baku , yang amat bervariasi antar negara. 

Kebanyakan masalah yang berkaitan dengan translasi mata uang berasal dari fakta 

bahwa nilai relative mata uang asing jarang sekali ditetapkan. Kurs nilai tukar variable, 

yang digabungkan dengan berbagai macam metode translasi yang dapat digunakan dan 

perbedaan perlakuan atas keuntungan dan kerugian translasi, membuat perbandingan 

hasil keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lain, atau perbandingan hasil suatu 

perusahaan yang sama dari satu periode ke periode lain sulit dilakukan. Keadaan ini 

merupakan tantangan tersendiri bagi perusahaan multinasional untuk menyediakan 

pengungkapan informasi hasil operasi dan posisi keuangan. 

Alasan tambahan untuk translasi mata uang asing adalah untuk mencatat transaksi mata 

uang asing, mengukur risiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang 

dan berkomunikasi dengan para pihak berkepentingan dari luar negeri. Untuk keperluan 

akuntansi, suatu aktiva dan kewajiban mata uang asing dikatakan menghadapi resiko 

mata uang jika suatu perubahan kurs nilai tukar mata uang menyebabkan mata uang 

induk perusahaan (pelaporan) juga berubah. Pengukuran resiko ini akan berbeda-beda 

tergantung dari metode translasi yang dipilih untuk digunakan oleh perusahaan. 

13.4.3. Metode Konversi Mata Uang 

Di seluruh dunia setidaknya dikenal 4 jenis metode konversi mata uang, yaitu : 

1. Metode Current/Non current 

Metode ini merupakan metode yang paling tua di antara metode konversi mata 

uang. Dengan metode ini, semua asset dan kewajiban lancar dari cabang-cabang 

perusahaan dikonversikan dalam mata uang Negara asal dengan kurs saat ini, 

yaitu kurs pada saat neraca disusun. Sedang asset dan kewajiban yang tidak 

lancar (non current),seperti biaya depresiasi, dikonversikan pada kurs histories, 

yaitu kurs pada saat asset diperoleh ataupun pada saat kewajiban terjadi. Oleh 

karena itu, cabang perusahaan di luar negeri yang memiliki modal kerja yang 

dinilai positif dalam mata uang lokal akan meningkatkan resiko rugi (translation 

loss) akibat devaluasi dengan metode current/non current. Sebaliknya bila modal 
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kerja ternyata negative dinilai dalam mata uang lokal berarti terdapat keuntungan 

(translation gain) akibat revaluasi dengan metode tersebut. 

 

Namun demikian, metode ini tidak mempertimbangkan unsur ekonomis. 

Menggunakan kurs akhir tahun untuk mentranslasikan aktiva lancar secara tidak 

langsung menunjukkan bahwa kas, piutang, dan persediaan dalam mata uang 

asing sama-sama menghadapi risiko nilai tukar. Hal ini tentu tidak tepat. 

Sebaliknya, translasi utang jangka panjang berdasarkan kurs historis mengalihkan 

pengaruh mata uang yang berfluktuasi kedalam tahun penyelesaian. 

 

2. Metode Monetary/non monetary 

Asset moneter (terutama kas, surat-surat berharga, piutang, dan piutang jangka 

panjang) dan kewajiban moneter (terutama utang lancar dan utang jangka 

panjang) dikonversi pada kurs saat ini. Sedang pos-pos nonmoneter, seperti stock 

barang, asset tetap, dan investasi jangka panjang, dikonversi pada kurs historis. 

Pos-pos dalam laporan laba/rugi dikonversi pada kurs rata-rata pada periode 

tersebut, kecuali untuk pos penerimaan dan biaya yang berkaitan dengan asset 

dan kewajiban non moneter. Biaya depresiasi dan biaya penjualan dikonversi 

pada kurs yang sama dengan pos dalam neraca. Akibatnya, biaya penjualan bisa 

saja dikonversi dengan kurs yang berlainan dengan kurs yang digunakan untuk 

mengkonversi penjualan. Perlu diperhatikan bahwa metode moneter-non moneter 

bergantung pada klasifikasi skema neraca untuk menentukan kurs translasi yang 

tepat. Hal ini dapat menghasilkan hasil yang kurang tepat. Metode ini juga akan 

mendistorsikan marjin laba karena menandingkan penjualan berdasarkan harga 

dan kurs translasi kini dengan biaya penjualan yang diukur sebesar biaya 

perolehan dan kurs translasi histories. 

 

3. Metode Temporal 

Dengan menggunakan metode temporal, translasi mata uang merupakan proses 

konversi pengukuran atau penyajian ulang nilai tertentu. Metode tidak mengubah 

atribut suatu pos yang diukur, malainkan hanya mengubah unit pengukuran. 

Translasi saldo-saldo dalam mata uang asing menyebabkan pengukuran ulang 

denominasi pos-pos tersebut, tetapi bukan penilaian sesungguhnya. 

Metode ini merupakan modifikasi dari metode moneter/non moneter. 

Perbedaannya, dalam metode moneter/non moneter, persediaan (inventory) 

selalu dikonversi dengan kurs histories. Sedang dalam metode temporal, 
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persediaan umumnya dikonversi dengan kurs histories, namun bisa saja 

dikonversi dengan kurs saat ini apabila persediaan tersebut dicatat dalam neraca 

dengan nilai pasarnya. Secara teoritis, metode temporal lebih menekankan pada 

evalusai biaya (histories ataukah pasar). 

Pos-pos dalam laporan laba/rugi umumnya dikonversi dengan kurs rata-rata pada 

periode laporan. Sedang biaya penjualan, cicilan utang, dan depresiasi yang 

berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dikonversi dengan kurs histories (harga 

di masa lalu). 

 

 

 

 

 

4. Metode Current Rate 

Metode ini merupakan metode yang paling mudah karena semua pos neraca dan 

laba/rugi dikonversi dengan kurs saat ini. Metode ini direkomendasi oleh Ikatan 

Akuntan Inggris, Skotlandia, dan Wales, serta secara luas digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan Inggris. Dengan metode ini, bila asset yang didenominasi 

dalam valas melebihi kewajiban dalam valas, suatu devaluasi akan menghasilkan 

kerugian. Variasi dari metode ini adalah mengkonversi semua asset dan 

kewajiban, kecuali asset tetap bersih yang dinyatakan dengan kurs saat ini. 

 

13.4.4. Transaksi Dengan Mata Uang Asing 

Ciri utama yang istimewa dari sebuah transaksi mata uang asing adalah 

penyelesainnya dipengaruhi dalam suatu mata uang asing. Jadi, transaksi dalam mata 

uang asing terjadi pada saat suatu perusahaan membeli atau menjual barang dengan 

pembayaran yang dilakukan dalam suatu mata uang asing atau ketika perusahaan 

meminjam atau meminjamkan dalam mata uang asing. 

Suatu transaksi mata uang asing dapat berdenominasi dalam satu mata uang, 

tetapi diukur atau dicatat dalam mata uang yang lain. Untuk memahami mengapa hal ini 

terjadi, pertimbangkanlah pertama-tama istilah mata uang fungsional. Mata uang 

fungsional sebuah perusahaan diartikan sebagai mata uang lingkungan ekonomi yang 

utama dimana perusahaan beroperasi dan menghasilkan arus kas. Jika suatu operasi 

anak perusahaan luar negeri relative berdiri sendiri dan terintegrasi dalam Negara asing 

(yaitu suatu anak perusahaan yang menghasilkan produk untuk distribusi setempat), 

umumnya akan menghasilkan dan mengeluarkan uang dalam mata uang lokal (Negara-
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negara domisili). Dengan demikian mata uang lokal (contoh euro untuk anak perusahaan 

dari suatu perusahaan AS yang berada di Belgia) adalah mata uang fungsionalnya. 

Untuk menggambarkan perbedaan antara suatu transaksi yang berdenominasi 

dalam suatu mata uang tetapi diukur dalam mata uang lainnya, misalkan sebuah anak 

perusahaan AS di Hong Kong membeli persediaan barang dagangan dari Republik 

Rakyat Cina yang dibayarkan dalam renmimbi. Mata uang fungsional anak perusahaan 

adalah dollar AS. Dalam kasus ini, anak perusahaan akan mengukur transaksi mata uang 

asing yang berdenominasi dalam renmimbi ke dalam dollar AS, mata uang yang 

digunakan dalam catatan bukunya. Dari sudut pandang induk perusahaan, kewajiban 

anak perusahaan berdenominasi dalam renmimbi, tetapi diukur dalam dollar AS, mata 

uang fungsionalnya, untuk keperluan konsolidasi. 

  

13.5. Perbandingan Translation Eksposure Dan Operating Exposure  

Eksposur operasi tergantung oleh: 

1. Depresiasi/apresiasi mata uang.  Apabila mengalami depresiasi, maka cenderung 

menimbulkan kerugian kurs. 

2. Peningkatan volume.  Volume yang meningkat menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan.  

3. Peningkatan harga jual. Harga jual yang meningkat juga meningkatkan keuntungan 

perusahaan.   

Sebaliknya eksposur translasi, selain dipengaruhi oleh depresiasi/apresiasi kurs, juga 

tergantung oleh metode yang digunakan dalam translasi. Selisih kurs yang timbul dalam 

metode kurs berjalan berpengaruh langsung terhadap kinerja (laba/rugi) perusahaan. 

Sebaliknya, metode temporal berpengaruh terhadap nilai ekuitas, bersifat akumulatif, 

sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Perbandingan ini dilihat dari konseptual antara translation exposure dengan operating 

exposure yaitu sebagai berikut :  

• Translation Exposure menganalisis masalah-masalah akuntansi yang timbul dari 

perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan multinasional. Dimana tujuan 

utama translation exposure adalah mempersiapkan laporan konsolidasi, namun 

laporan keuangan yang sudah ditranslasikan itu juga digunakan oleh manajemen 

untuk mengkaji kinerja anak perusahaan di luar negeri. 

• Operating exposure yaitu mengkaji tentang rentang waktu dan lintas berbagai arus 

kas masa depan yang membentuk nilai dari perusahaan multinasiona. Operating 
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exposure mengukur setiap perubahan dalam nilai sekarang sebuah perusahaan 

sebagai akibat dari berbagai perubahan dalam arus kas operasi masa depan yang 

disebabkan oleh perubahaan yang tak diharapkan dalam nilai tukar. Analisis 

Operating exposure mengkaji dampak perubahan nilai tukar dalam beberapa bulan 

atau tahun mendatang terhadap operasi perusahaan itu sendiri maupun posiss 

kompotitif perusahaan terhadap perusahaan lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka translation exposure berbicara tentang berbagai 

perubahan dalam ekuitas pemilik yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi 

yang disebabkan oleh perubahan dalam nilai tukar, sedangkan operating exposure 

berbicara tentang perubahan dalam arus kas masa depan yang diharapkan dalam nilai 

tukar. 

Perbedaan konseptual antara eksposur transaksi, operasi, dan akuntansi, yaitu : 

1. Eksposur transaksi mengukur perubahan pada nilai transaksi karena terdapat 

perbedaan antara kurs valuta asing pada saat transaksi disepakati dan saat transaksi 

diselesaikan/dipenuhi. Jadi eksposur ini berhubungan dengan transaksi-transaksi 

yang sudah ada, tetapi belum jatuh tempo. Eksposur transaksi akan mempengaruhi 

aliran kas jangka pendek perusahaan. 

2. Eksposur operasi disebut juga eksposur ekonomis, eksposur kompetatif atau 

eksposur strategis yaitu mengukur perubahan nilai sekarang perusahaan yang 

disebabkan oleh adanya perubahan pada aliran kas operasi di masa yang akan 

datang, karena terjadi perubahan yang tak terantisipasi pada kurs valuta asing. 

3. Eksposur transaksi dan eksposur operasi berhubungan dengan perubahan pada 

aliran kas perusahaan. Perbedaannya adalah dampak eksposur transaksi memiliki 

jangkauan waktu yang lebih pendek, karena hanya melibatkan transaksi-transaksi 

yang belum jatuh tempo. Sebaliknya, eksposur transaksi mengukur kemungkinan 

penyimpangan aliran kas dari yang diharapkan, baik aliran kas jangka pendek, 

jangka menengah maupun jangka panjang. 

4. Eksposur akuntansi disebut juga eksposur translasi yaitu tidak menimbulkan 

perubahan pada aliran kas riil perusahaan. Eksposur ini timbul pada saat sebuah 

MNC membuat laporan keuangan konsolidasi dari seluruh anak perusahaannya yang 

tersebar di berbagai negara. 

 

13.6. Mengelola Exposure Translasi 
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Exposure translasi dihasilkan dari keperluan untuk mentranslasikan laporan 

keuangan yang didenominasi mata uang asing ke dalam mata uang parent company. 

 Strategi dasar hedging, untuk mengurangi exposure translasi meliputi 

pengurangan soft currency assets (hard currency liabilities) dan meningkatkan soft 

currency liabilities (hard currency assets). Forward contracts adalah instrumen – 

instrumen hedging yang paling populer untuk mengurangi exposure translasi 

perusahaam. Currency selection, transfer pricing, dan exposure netting merupakan 

tambahan perangkat – perangkat, namun jarang digunakan karena kendala – kendala 

yang dikenai teknik – teknik tersebut oleh pemerintah – pemerintah asing.  

Pada saat memilih mekanisme hedging yang paling tepat, perusahaan – 

perusahaan harus menyesuaikan aliran – aliran dana mereka pada saat menguntungkan 

untuk dilakukan atas dasar covered biarpun efeknya yang akan ada pada exposure 

translasi. Strategi – strategi hedging yang dipilih oleh perusahaan sebagian besar 

merupakan fungsi dari tujuan-tujuan manajemen. Tujuan dasar hedging adalah untuk 

mengurangi/ menghilangkan variabilitas pendapatan – pendapatan konsolidasi dari 

perusahaan multinasional yang dihasilkan dari fluktuasi mata uang yang tidak diharapkan. 

Penggunaan kurs kini untuk mentranslasikan biaya perolehan aktiva non-moneter 

yang berlokasi di lingkungan berinflasi pada akhirnya akan menimbulkan nilai ekuivalen 

dalam mata uang domestik yang jauh lebih rendah dari pada dasar pengukuran awalnya. 

Pada saat yang bersamaan, laba yang ditranslasikan akan jauh lebih besar sehubungan 

dengan beban depresisasi yang juga lebih rendah. Hasil translasi seperti itu dengan 

mudah dapat lebih menyesatkan pembaca ketika memberikan informasi kepada 

pembaca. Penilaian dolar yang lebih rendah biasanya merendahkan kekuatan laba akutal 

dari aktiva luar negeri yang didukung oleh inflasi lokal dan rasio pengembalian atas 

investasi yang terpengaruh inflasi di suatu operasi luar negeri dapat menciptakan 

harapan yang palsu atas keuntungan masa depan. 

FASB menolak penyesuaian inflasi sebelum proses translasi, karena penyesuaian 

tersebut tidak konsisten dengan kerangka dasar penilaian biaya historis yang digunakan 

dalam laporan keuangan dasar di AS. Sebagai solusi FAS No 52 mewajibkan 

penggunaan dolar AS sebagai mata uang fungsional untuk operasi luar negeri yang 

berdomisili dilingkungan dengan hiperinflasi. Prosedur ini akan mempertahankan nilai 

konstan ekuivalen dolar aktiva dalam mata uang asing, karena aktiva tersebut akan 

ditranslasikan menurut kurs historis. Pembebanan kerugian translasi atas aktiva tetap 

dalam mata uang asing terhadap ekuitas pemegang saham akan menimbulkan pengaruh 

yang signifikan terhadap rasio keuangan. Masalah translasi mata uang asing tidak dapat 

dipisahkan dari masalah akuntansi untuk inflasi asing. 
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Teknik umum yang terutama digunakan untuk meminimalkan dampak eksposur 

translasi adalah lindung nilai neraca (balance sheet hedge). Lindung nilai neraca 

memerlukan jumlah yang sama atas aset dan liabilitas dalam mata uang yang terekspos 

risiko, dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasi. Jika kondisi dapat dipenuhi 

untuk setiap mata uang luar negeri, maka eksposur translasi bersih akan sebesar nol. 

Jika perusahaan melakukan translasi dengan menggunakan metode temporal, maka 

posisi terekspos bersih sebesar nol tersebut disebut sebagai saldo moneter (monetary 

balance). Saldo moneter yang komplit tidak pernah terpenuhi jika yang digunakan adalah 

metode current rate. 

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan lindung nilai neraca tergantung pada 

biaya pinjaman yang besarnya relatif. Aktifitas lindung nilai ini merupakan kompromi yang 

melibatkan pengubahan denominasi mata uang akun-akun neraca, yang di satu sisi 

menimbulkan biaya berupa beban bunga atau efisiensi operasional, namun di sisi lain 

dapat melakukan sebagian perlindungan atas mata uang asing.  Jika perusahaan anak 

menggunakan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional, maka kondisi berikut dapat 

menjadi dasar penentuan saat melakukan lindung nilai neraca: 

1. Perusahaan anak luar negeri akan dilikuidiasi, sehingga nilai CTA akan terealisasi. 

2. Perusahaan memiliki jaminan utang atau perjanjian bank yang menyatakan bahwa 

rasio utang/ ekuitas harus dipertahankan dalam batasan tertentu. 

3. Manajemen dievaluasi berdasarkan ukuran-ukuran laporan laba rugi dan neraca 

tertentu, yang dapat dipengaruhi oleh kerugian atau keuntungan translasi. 

4. Anak perusahaan luar negeri beroperasi di lingkungan yang mengalami hiperinflasi. 

 

Contoh Kasus Carrefour SA 

Carrefor merupakan perusahaan retail yang memiliki banyak cabang di berbagai 

Negara, keuntungan yang mereka dapatkan terus meningkat dari tahun ketahun sehingga 

manajemen Carrefour memutuskan untuk meminjam dana untuk melakukan ekspansi  

sebesar EUR13,5 miliar. Mata uang perusahaan induk adalah EURO, masalah terjadi 

ketika 5 tahun terakhir nilai mata uang  EURO menurun sehingga hal ini menyebabkan 

perusahaan memiliki modal kerja negative sehingga meningkatkan debt to equity ratio. 

Analisis: 

Modal kerja merupakan likuiditas operasi yang tersedia untuk bisnis. Ini biasanya dihitung 

dengan mengurangkan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Keputusan yang berkaitan 

dengan modal dan pembiayaan jangka pendek yang bekerja disebut manajemen modal 
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kerja. Tujuan dari pengelolaan modal kerja adalah untuk memastikan bahwa perusahaan 

mampu melanjutkan operasi dan bahwa ia memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi 

keduanya jatuh tempo utang jangka pendek dan biaya operasional yang akan datang. 

Manajemen modal kerja memerlukan keputusan jangka pendek berdasarkan arus kas 

dan profitabilitas. Arus kas dapat diukur dengan siklus konversi kas, profitabilitas 

sementara biasanya diukur dengan ROC (Return on Capital) atau ROE (Return on 

Equity). Modal kerja negatif Carrefour sedang dipengaruhi oleh utang jangka pendek 

yang tinggi, Akibatnya, total hutang yang rendah dan peningkatan ekuitas akan 

menurunkan rasio Debt-to-Equity. Debt to-Equity (D / E) rasio menunjukkan peningkatan 

rasio utang terhadap ekuitas berarti bahwa semakin banyak utang yang digunakan dan 

semakin besar risiko bahwa entitas mungkin dipaksa untuk melikuidasi perusahaannya. 

kewajiban lancar yang lebih tinggi (atau utang) dibandingkan dengan aktiva lancar. Jika 

Carrefour di beberapa situasi tidak dapat menghasilkan konversi kas, itu akan berakhir 

dengan Carrefour memiliki banyak utang yang tidak dapat ditutupi oleh aset. komposisi 

yang lebih baik antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang akan 

menyebabkan modal kerja bersih yang positif. Untuk memenuhi kemampuan Carrefour 

dalam memenuhi kegiatan investasi,sebaiknya Carrefour untuk meningkatkan ekuitas 

mereka dengan merilis beberapa saham baru (saham) ke pasar. Ini nantinya akan 

membiayai pertumbuhan dalam cara yang lebih baik. 

Eksposur transaksi mengukur perubahan pada nilai transaksi karena terdapat perbedaan 

antara kurs valuta asing pada saat transaksi disepakati dan saat transaksi diselesaikan/ 

dipenuhi. Eksposur transaksi akan mempengaruhi aliran kas jangka pendek perusahaan. 

Fluktuasi nilai transaksi kas di masa yang akan datang karena perubahan kurs valuta 

asing akan memberikan eksposur transaksi bagi perusahaan. Eksposur transaksi antara 

lain disebabkan oleh beberapa hal : 

1. Pembelian atau penjualan barang atau jasa secara kredit, dimana harga dinyatakan 

dalam mata uang asing. 

2. Pinjam-meminjam dana yang pelunasannya dinyatakan dalam mata uang asing. 

Eksposur transaksi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu eksposur kuotasi, eksposur pra 

pemenuhan pesanan dan eksposur penagihan. Eksposur transaksi pertama kali timbul 

saat penjual menyatakan harga dalam mata uang asing dan menyampaikannya kepada 

calon pembeli, baik secara verbal atau tertulis. Pada saat pembeli memesan barang atau 

jasa, eksposur potensial berubah menjadi eksposur transaksi aktual. Eksposur transaksi 

berakhir saat pembayaran diterima penjual. 
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13.7. Manajemen Eksposur Transaksi Melalui Kontrak Hedging Valuta Asing 

Eksposur transaksi dapat dikelola dengan melakukan kontrak hedging valuta asing atau 

menempuh strategi operasi tertentu. Kontrak hedging valuta asing bisa dilakukan di pasar 

forward, pasar future, pasar uang, dan pasar opsi. Selain itu upaya hedging juga dapat 

ditempuh dengan mengadakan kesepakatan swap. Kesepakatan swap yang sering 

digunakan adalah back-to-back loans, currency swap, dan credit swap 

1. Melakukan Kesepakatan Swap 

Swap valuta asing  adalah kesepakatan antara dua pihak untuk mempertukarkan 

sejumlah tertentu dana dalam mata uang yang berbeda, dan selang setelah periode 

tertentu, mengembalikan dana yang diterima dalam jumlah yang sama. Beberapa 

jenis swap yang umum dilakukan untuk mengelola eksposur transaksi dan eksposur 

operasi adalah back-to-back loan atau disebut juga parallel loan,currency 

swap, dan credit swap. 

 

2. Back-to-back atau parallel loans 

Jenis swap ini melibatkan dua pihak di negara yang berbeda, yang sepakat untuk saling 

meminjam sejumlah dana dalam mata uang kedua negara, selama periode waktu 

tertentu. Pada akhir periode waktu yang disepakati, masing – masing pihak 

mengembalikan dana yang dipinjam. Setiap pihak yang terlibat dalamback-to-back 

loan dapat menetapkan syarat tambahan untuk mengantisipasi perubahan kurs yang 

tidak sebanding. 

3. Currency swap 

Currency swap mirip dengan back-to-back loan, kecuali bahwa ia tidak nampak dalam 

neraca. Biasanya, dua perusahaan sepakat untuk mempertukarkan sejumlah dana dalam 

mata uang yang berbeda, yang ekuivalen nilainya, selama waktu tertentu. Jangka waktu 

berakhirnyacurrency swap dapat dinegosiasikan sampai minimal 10 tahun. Apabila dana 

disuatu negara lebih mahal dari negara yang lain, currency swapdapat 

mempertimbangkan perbedaan suku bunga. 

 

4. Credit swap 

Credit swap adalah pertukaran mata uang antara perusahaan dan bank (seringkali bank 

sentral) asing, yang berlangsung selama kurun waktu tertentu. Credit swap sebenarnya 

telah dipraktikkan antara bank-bank umum, dan antara bank umum dan bank sentral, 

untuk memenuhi kebutuhan akan valuta asing. Daya tarik daricredit swap adalah 
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kemampuannya untuk mengurangi kebutuhan guna membelanjai kegiatan dengan mata 

uang lemah dari sumber mata uang kuat. 

 

13.8. Manajemen Eksposur Transaksi dengan Memodifikasi Strategi Operasi   

          Strategi yang banyak ditempuh untuk mengelola eksposur transaksi adalah : 

1. Leads dan Lags : Menentukan Ulang Saat Transfer Dana 

Istilah leads berarti mempercepat pembayaran dan lags memperlambat pembayaran. Jika 

sebuah perusahaan memiliki utang dalam mata uang kuat dunia, dimana kemungkinan 

mata uang tersebut untuk berapresiasi terhadap mata uang domestik cukup besar, maka 

akan lebih aman kalau perusahaan membayar lebih awal hutangnya. Kalau perusahaan 

berhutang dalam mata uang lemah dunia, yang cenderung terdepresiasi terhadap mata 

uang domestik, maka akan lebih menguntungkan kalau perusahaan memperlambat 

pembayaran utangnya. 

 

Leads dan Lags Antar Perusahaan Independen 

Leading atau lagging antar perusahaan-perusahaan independen dapat dilakukan jika 

perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksi bersedia mengikuti usulan 

mitranya. Untuk kesediaannya itu, biasanya ada semacam kontraprestasi yang diperoleh. 

Leads dan Lags Antar Perusahaan-Perusahaan dalam Satu Induk 

Strategi leads dan Lags lebih mudah diterapkan antar perusahaan dalam satu induk, 

karena memiliki tujuan yang sama. Transaksi antar perusahaan dalam satu induk dapat 

berupa transaksi operasi atau transaksi keuangan. Strategi leads dan lags terkadang juga 

sulit diterapkan dlam perusahaan multinasional. Beberapa penyebabnya antara lain 

karena setiap anak perusahaan dianggap sebagai perusahaan independent dan karena 

porsi kepemilikan induk perusahaan terhadap perusahaan afiliasi tidak besar. 

2. Reinvoicing Centers 

Sebuah reinvoicing centers adalah anak perusahaan dari suatu perusahaan multinasional 

yang berada di suatu negara tertentu yang berfungsi mengelola eksposur transaksi 

perusahaan-perusahaan afiliasi. Keuntungan utama dari reinvoicing center adalah 

manajemen eksposur transaksi antar perusahaan afiliasi dipusatkan pada satu lokasi. 

Karena semua transaksi dipusatkan di satu tempat, volume transaksi akan sangat besar 

sekali. Disinire invoicing center memiliki posisi tawar menawar yang kaat dengan bank 

untuk mendapatkan hasil yang optimal. 
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Sedangkan kerugian utamanya adalah perusahaan harus mendirikan suatu anak 

perusahaan khusus untuk mengelola reinvoicing center, dimana biaya yang dikeluarkan 

mungkin lebih besar dari manfaat yang diperoleh. 

 

Kesepakatan pembagian risiko (risk sharing) umumnya diberlakukan antara pemasok dan 

pelanggan yang memiliki hubungan bisnis jangka panjang. Kesepakatan ini akan 

ditambahkan dalam kontrak kerja sama. Tujuan utama dari risk sharing adalah untuk 

memelihara eksistensi masing-masing pihak, agar kerja sama tetap berlangsung. 

 

13.9. Mengukur Dan Mengelola Exposure Ekonomi 

Exposure ekonomi mewakili setiap dampak dari fluktuasi nilai tukar atas arus kas di masa 

depan sebuah perusahaan. Arus kas korporasi dapat dipengaruhi oleh pergerakan nilai 

tukar dengan cara – cara yang tidak langsung berkaitan dengan transaksi – transaksi 

valuta asing. Jadi perusahaan tidak bisa hanya berfokus pada hedging hutang atau 

piutang valas mereka, tetapi juga harus berusaha menentukan bagaimana arus kas 

mereka secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar di masa depan. 

Untuk menilai exposure ekonomi dapat dilakukan dengan cara memisahkan beban 

operasi ke dalam beban operasi tetap dan beban operasi variable. Nilai dari beban 

operasi tetap dapat ditentukan sesuai dengan sejarah laporan perusahaan, sedangkan 

beban operasi variable di tentukan oleh tingkat penjualan perusahaan. Laba sebelum 

bunga dan pajak dihitung dengan mengurangi laba kotor dengan beban operasi total. 

Bunga yang terhutang pada bank-bank di Negara yang tidak sensitive terhadap 

pergerakan nilai tukar. Namun, jumlah yang akan di butuhkan untuk membayar bunga 

untuk kredit yang di ambil di Negara yang sensitive terhadap pergerakan nilai tukar 

tergantug pada scenario nilai tukar yang terjadi. Laba sebelum pajak adalah laba sebelum 

bunga dan pajak di kurangi dengan total beban bunga. 

Kebijakan untuk menaikkan penjualan di Negara yang sensitive terhadap nilai tukar atau 

mengurangi pemakaian bahan baku dari Negara yang sensitive terhadap nilai tukar akan 

menghasilkan dampak yang lebih seimbang. 

Rumus Mengukur Eksposur Ekonomi : 

P = a + b x S + e. 

Ket :    b disebut koefisien eksposur 
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Secara statistik, b = Cov (P,S)/Var (S) 

Var (P) = b2Var(S) + Var(e) 

b2Var(S): menunjukkan bagian dari variabilitas nilai Rp atas aset yang 

berkaitan dengan perubahan-perubahan acak dalam kurs tukar 

Var(e): bagian variabilitas nilai Rp yang adalah independen atas pergerakan kurs tukar 

 

13.10. Pengelolaan Sistem Keuangan Multinasional 

Perusahaan Multinasional memiliki karakter yang unik yaitu memiliki kemampuan untuk 

memperoleh dana dan keuntungan diantara berbagai macam unit melalui mekanisme 

perpindahan keuangan internal. Tujuan dari mengelola sistem keuangan multinasional 

adalah untuk menganalisa keuntungan, biaya, dan hambatan yang dikumpulkan dengan 

sistem keuangan multinasional. Analisa ini termasuk : 

1. Mengidentifikasi kondisi dibawah yang menggunakan sistem yang akan meningkatkan 

nilai perusahaan untuk transaksi keuangan yang telah dibuat saat agak jauh ( diantara 

entitas yang tidak berhubungan ) melalui jaringan keuangan eksternal, 

2. Menjelaskan dan mengevaluasi berbagai macam jaringan untuk perpindahan uang 

dan keuntungan secara internasional, 

3. Menspesifikasikan prinsip design untuk sebuah pendekatan global untuk mengelola 

transfer dana internasional. 

 

Keterkaitan Internasional Negara-negara dihubungkan melalui : 

1. Perdagangan Internasional (Ekspor & Impor) 

• meningkatkan standar hidup 

• spesialisasi 

2. Sistem Keuangan Internasional 

• untuk melakukan transaksi internasional 

Neraca Pembayaran Internasional 

• Mencatat semua transaksi ekonomi suatu negara dengan seluruh dunia 

• Debit dan Credit 

• Pos-pos dalam NPI : 

– Balance of Current Account 

–  Financial Account 
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13.11. Penentuan Nilai Mata Uang Dan Valas 

• Depresiasi  

Mata uang suatu negara mengalami penurunan nilai terhadap mata uang negara lain, 

seperti memerlukan Rp. > untuk mendapatkan US $. Dan dari sisi akuntansi maka 

MNC akan membebankan kerugian akibat penurunan mata uang pada laporan R/L 

tahun berjalan. 

• Apresiasi : 

Bila mata uang suatu negara mengalami peningkatan nilai terhadap mata uang 

negara lain seperti : memerlukan Rp. < untuk mendapatkan US $ 

• Devaluasi : 

Mata uang suatu negara menunjukkan penurunan nilai secara sengaja dan 

diumumkan oleh pemerintah, dan dari sisi akuntansi maka MNC dapat 

membebankan kerugian akibat penurunan nilai tukar pada beberapa tahun kedepan 

• Revaluasi : 

Mata uang suatu negara menunjukkan peningkatan nilai tukar mata uang terhadap 

mata uang negara lain dan diumumkan oleh pemerintah 

Faktor-faktor Penentu Nilai Tukar 

Seperti halnya komoditi lain, maka mata uangpun dapat dianggap sebagai komoditi selain 

sebgai alat pembayaran. Dengan demikian maka nilai tukar mata uang ditentukan : 

• Kekuatan permintaan dan penawaran dalam transaksi ekspor dan import 

Permintaan Rp ditentukan permintaan barang/jasa buatan Indonesia oleh orang 

Amerika. Makin banyak import Amerika dari Indonesia makin besar kebutuhan Rp 

untuk membayar import dari Indonesia. Transaksi import dari Indonesia juga akan 

mempengaruhi penawaran US $, karena makin besar import dari Indonesia, maka 

semakin banyak US $ harus ditukar atau ditawarkan terhadap Rp utuk membayar 

import tersebut. 

Permintaan US $ ditentukan permintaan barang/jasa buatan Amerika Serikat oleh 

orang Indonesia . Makin banyak import Indonesia dari Amerika Serikat, makin besar 

kebutuhan US $ untuk membayar import dari Amerika Serikat. Transaksi import dari 

Amerika juga akan mempengaruhi penawaran Rp, karena makin besar import dari 

Amerika, maka semakin banyak Rp harus ditukar atau ditawarkan terhadap US $ utuk 

membayar import tersebut. 

• Tingkat inflasi.  Bila tingkat inflasi di Indonesia tahun 1998 sebesar 80% (kenaikan 

harga barang secara umum sebesar 80%) dan inflasi di Amerika Serikat sebesar 4%, 

maka akibatnya orang Indonesia melihat barang buatan Amerika Serikat lebih murah, 
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import meningkat, permintaan US $ untuk bayar import akan naik. Disisi lain orang 

Amerika Serikat melihat barang buatan Indonesia mahal, import turun, permintaan Rp 

untuk bayar turun. Kedua hal tersebut mengakibatkan Rp mengalami depresiasi 

terhadap US $, sebagai akibat inflasi di Indonesia > inflasi di Amerika Serikat. 

• Tingkat bunga. Tingkat bunga deposito secara teoritis mencerminkan tingkat 

keuntungan riil ditambah tingkat keuntungan premi resiko. 

Premi resiko adalah tingkat keuntungan untuk menutup resiko sepeerti resiko inflasi, 

resiko likuiditas dan resiko lainnya. Bila di Indonesia r deposito < r inflasi, dan di 

Amerika r deposito > r inflasi, maka pemilik modal akan senang menanam dananya 

dalam bentuk US $ dengan cara deposito dalam US $ dan terjadilah depresiasi Rp 

terhadap US $ dan sebaliknya. 

• Pengharapan pasar (market expectation) atas kondisi masa datang. 

Apabila pasar berpengharapan inflasi akan tinggi dimasa datang, maka pemilik modal 

akan membelanjakan uangnya baik untuk barang durable (tahan lama) yang 

diperkirakan akan mengalami kenaikan harga atau ditukarkan dalam bentuk mata 

uang lain yang nilainya stabil. Reputasi bank sentral dipandang sebagai salah satu 

faktor penting yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai rupiah. Apakah 

kebijaksanaannya gigih mengendalikan inflasi atau justru sebaliknya lebih longgar. 

Jika ekonomi dilonggarkan, maka tingkat bunga akan diturunkan dengan harapan 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pengangguran dan bila 

ekspansif, maka ancaman inflasi akan datang dan berarti menurunkan nilai mata 

uang. 

• Intervensi bank sentral di pasar valas 

Bank sentral sebagai pengendali pembayaran pemerintah perlu melakukan intervensi 

melalui mekanisme tingkat bunga dan operasi pasar. Spt : bila dipandang depresiasi 

Rp terlalu besar maka BS melakukan penjualan US $ langsung dipasaran atau 

menaikan tingkat bunga dan sebaliknya bila apresiasi maka akan membeli US $ dan 

menurunkan tingkat bunga. Contoh : pada bulan juli 1998 nilai inflasi mencapai 60% 

dan nilai tukar belum stabil, maka pemerintah mematok bunga SBI pada tingkat 60% 

dengan harapan tk bunga deposito dapat menarik dana masyarakat sehingga JUB 

akan turun dan menyerap modal kerja perusahaan asing yang ada di Indonesia dalam 
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bentuk rupiah karena pada awal krisis mereka berusaha mengurangi modal kerja 

dalam bentuk rupiah. 
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BAB 14 

MANAJEMEN RISIKO 
 

14.1. Definisi Risiko dan Manajemen Risiko 

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena kurang atau tidak 

tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti 

(uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan.menurut Wideman dalam 

Mamduh (2012), ketidak pastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan 

dikenal dengan istilah peluang (Opportunity), sedangkan ketidak pastian yang 

menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (Risk). 

Menurut Regan (2003) risiko diartikan sebagai suatu kemungkinan yang 

menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Definisi lain risiko adalah suatu 

aktivitas yang rentan akan menimbulkan dampak negatif, dengan mempertimbangkan 

probabilitas dan dampak dari kemunculan risiko tersebut (Stoneburner 2001). Secara 

umum, risiko akan bertambah jika kemungkinan atau akibatnya bertambah. Kedua-

duanya harus dipertimbangkan dalam manajemen risiko. Risiko dalam setiap kejadian 

adalah fungsi dari kemungkinan (likelihood) dan akibat (impact), yaitu: 

Risiko = f (kemungkinan, akibat) 

Dua faktor penyebab resiko adalah bencana (perils) dan bahaya (hazards). Banjir, 

tanah longsor, gempa, gelombang laut tinggi merupakan contoh-contoh bencana yang 

secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Sementara bahaya terbagi atas beberapa 

jenis : 

❖ Bahaya fisik (physical hazard) misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan 

suatu perusahaan,  

❖ Bahaya moral (moral hazard) misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan. 
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❖ Bahaya morale (morale hazard) misalnya sikap yang tidak hati-hati ataupun 

kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan. 

❖ Bahaya karena hukum atau peraturan (legal hazard) misalnya akibat 

mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan.  

Sumber resiko dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis : 

• Resiko Sosial, resiko ini berasal dari masyarakat. Artinya tindakan orang-orang 

menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan. Misalnya : pencurian, huru-

hara, peperangan. 

• Resiko Fisik, berasal dari fenomena alam dan sebagian tingkah laku manusia. 

Kebakaran adalah penyebab utama cidera fisik, kematian maupun kerusakan 

harta. 

• Resiko ekonomi, misalnya inflasi, resesi, fluktuasi dan harga. 

Untuk dapat menanggulangi semua risiko yang mungkin terjadi, diperlukan 

sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko 

merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi risiko, penilaian risiko dan 

pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi risiko sehingga risiko tersebut 

berada pada tingkat yang dapat diterima. Clough and Sears (1994) menyatakan 

bahwa manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang komprehensif 

untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Manajemen risiko 

juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk 

mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian 

pada sebuah organisasi.  

14.2. Konsep Dasar Manajemen Risiko 

Tindakan manajemen risiko diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-

macam risiko. Responden melakukan dua macam tindakan manajemen risiko yaitu 

mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, 

menghindari, atau mentransfer risiko pada tahap awal proyek konstruksi, sedangkan 

tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika risiko terjadi atau ketika 

risiko harus diambil. 

Manajemen risiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah 

risiko dan menentukan dengan tepat penanganan risiko tersebut. Ini merupakan sebuah 

sarana untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan 

dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus dilakukan untuk 
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menanggapi risiko (Uher, 1996). Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu : 

1. Identifikasi risiko 

2. Analisa dan evaluasi risiko 

3. Respon atau reaksi untuk menanggulangi risiko tersebut 

Ada lima konsep dasar dalam Manajemen Risiko yang menurut James 

Essinger dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat 

organisasi yang terlibat dalam proses Manajemen Risiko, yaitu: 

1. Manajemen Risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam 

menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrument. Manajemen risiko 

akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Tetapi manajemen 

risiko merupakan strategi yang fleksibel, karena tidak hanya diterapkan untuk 

portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi 

portofolio yang kecil. 

2. Sifat dari instrument yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah 

strategi Manajemen Risiko. Secara relative tidak ada satu strategi Manajemen 

Risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua 

instrument. 

3. Sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi 

tidak kaku dan fleksibel. 

4. Manajemen Risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan 

meningkatkan Return dan sekaligus mengurangi Risiko. Peter L. Berstein 

berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu 

berkurangnya kewaspadaan manajemen Organisasi terhadap seluruh risiko 

Organisasi yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang 

pengaman, akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan 

apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman. 

5. Lingkungan usaha organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas 

Manajemen Risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin 

sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrument 

baru, meningkatnya persaingan, meningkatknya interaksi global, nasabah yang 

semakin menuntut, dan perkembangan-perkembangan baru dalam teknologi 

informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit Pengelolaan Risiko 

Organisasi. 
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14.3. Ruang Lingkup Manajemen Risiko 

14.3.1.  Tipe Risiko 

Risiko dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Risiko murni (pure risks) adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi 

kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh : kecelakaan, kebakaran, kebanjiran 

dsb. 

2. Risiko spekulatif adalah risiko dimana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan 

juga keuntungan. Contoh: usaha bisnis, membeli saham. 

Disamping kategori murni dan spekulatif, risiko juga bisa dibedakan antara risiko yang 

dinamis dan statis. Risiko statis muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Contoh: 

risiko terkena petir merupakan risiko yang muncul dari kondisi alam yang tertentu. 

Karakteristik risiko ini praktis tidak berubah dari waktu kewaktu. Risiko dinamis muncul 

dari perubahan kondisi tertentu. Contoh: perubahan kondisi masyarakat semakin kritis, 

sadar akan haknya, maka risiko hukum (legal risk) yang muncul karena masyarakat lebih 

berani mengajukan gugatan hukum (sue) terhadap perusahaan akan semakin besar. 

Risiko bisa bersifat subyektif dan obyektif. Risiko subyektif berkaitan dengan persepsi 

seseorang terhadap risiko. Dengan kata lain, kondisi mental seseorang akan menentukan 

kesimpulan tinggi rendahnya risiko tertentu. Contoh: untuk standar deviasi return pasar 

yang sama sebesar 25%, dua orang dengan kepribadian berbeda akan mempunyai cara 

pandang yang berbeda. Orang yang konservatif akan menganggap risiko investasi di 

pasar modal terlalu tinggi. Sementara bagi orang agresif, risiko investasi di pasar modal 

dianggap tidak terlalu tinggi. Risiko obyektif adalah risiko yang didasarkan pada observasi 

parameter yang obyektif. Contoh: fluktuasi harga atau tingkat keuntungan invetasi di 

pasar modal bisa diukur melalui standar deviasi, misal standar deviasireturn saham 

adalah 25% pertahun. 

Tabel 14.1. Risiko Murni 

TIPE RISIKO DEFINISI ILUSTRASI 

Risiko aset 

fisik 

Risiko yang terjadi karena 

kejadian tertentu berakibat 

buruk (kerugian) pada aset fisik 

organisasi. 

Kebakaran yang melanda 

gudang atau bangunan 

perusahaan. Banjir 

mengakibatkan kerusakan pada 

bangunan dan peralatan 

Risiko 

karyawan 

Risiko karena karyawan 

organisasi mengalami peristiwa 

yang merugikan. 

Kecelakaan kerja 

mengakibatkan karyawan 

cedera, kegiatan operasional 
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perusahaan terganggu. 

Risiko legal Risiko kontrak tidak sesuai 

yang diharapkan, dokumentasi 

yang tidak benar. 

Terjadi perselisihanm sehingga 

perusahaan lain menuntut ganti 

rugi yang signifikan. 

 

Tabel 14.2. Risiko Spekulatif 

TIPE RISIKO DEFINISI ILUSTRASI 

Risiko pasar Risiko yang terjadi dari 

pergerakan harga atau volatilitas 

harga pasar. 

Harga pasar saham dalam 

portofolio perusahaan 

mengalami penurunan, yang 

mengakibatkan kerugian 

yang dialami perusahaan. 

Risiko kredit Risiko karena counter partygagal 

memenuhi kewajibannya kepada 

perusahaan. 

Debitur tidak bisa membayar 

cicilan dan bunga hutang, 

sehingga perusahaan 

mengalami kerugian. Piutang 

dagang tidak terbayar. 

Risiko 

likuiditas 

Risiko tidak bisa memenuhi 

kebutuhan kas, risiko tidak bisa 

menjual dengan cepat karena 

ketidaklikuidan atau gangguan 

pasar. 

Perusahaan tidak 

mempunyai kas untuk 

membayar kewajibannya 

(misal melunasi hutang). 

Perusahaan terpaksa 

menjual tanah dengan harga 

murah (dibawah standar) 

karena sulit menjual tanah 

tersebut (tidak likuid) padahal 

perusahaan membutuhkan 

kas dengan cepat. 

Risiko 

operasional 

Risiko kegiatan operasional tidak 

berjalan lancar dan 

mengakibatkan kerugian, 

kegagalan sistem, human 

error, pengendalian dan 

prosedur yang kurang. 

Komputer perusahaan 

terkena virus sehingga 

operasi perusahaan 

terganggu. Prosedur 

pengendalian perusahaan 

tidak memadai sehingga 

terjadi pencurian barang-

barang yang dimiliki 

perusahaan. 

 Sumber: Hanafi (2012) 
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14.3.2.    Proses Manajemen Risiko 

            Fungsi manajemen sering diterjemahkan ke dalam tiga langkah: perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian. Mengikuti kebiasaan tersebut proses manajemen risiko 

dapat dibagi menjadi beberapa tahap antara lain: 

1. Perencanaan 

Perencanaan manajemen risiko bisa dimulai dengan menetapkan visi, misi dan tujuan 

yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian perencanaan manajemen risiko bisa 

diteruskan dengan penetapan target, kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan 

manajemen risiko. Akan lebih baik lagi jika visi, misi, kebijakan dan prosedur tersebut 

dituangkan secara tertulis. Dokumen tertulis semacam itu memudahkan pengarahan, 

sekaligus menegaskan dukungan manajemen terhadap program manajemen risiko. 

Contoh misi atau kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko dari 

beberapa perusahaan/organisasi: 

Peryataan Misi Manajemen Risiko Goldman Sach: 

Misi dari departemen risiko adalah mengumpulkan, menganalisis, memonitor, dan 

mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan risiko pasar dari posisi perusahaan 

supaya traders, manajer dan prsonel lain dalam organisasi dan terutama komite risiko 

memahami dan membuat keputusan berdasarkan informasi (informed decision) 

mengenai manajemen dan pengendalian risiko yang diambil. 

(Goldman Sach adalah perusahaan sekuritas Amerika Serikat) 

Peryataan Misi Swiss Organisasi Corporation: 

Pengendalian risiko Swiss Organisasi memfokuskan pada perlindungan terhadap modal 

dan memungkinkan pengambilan risiko yang sesuai. Kepentingan investor Swiss 

Organisasi adalah hal yang utama. Modal yang mereka investasikan harus dikompensasi 

untuk risiko yang ditanggung, baik untuk transaksi individual maupun portofolio. 

Setelah misi dan kebijakan serta prosedur yang umum ditetapkan, langkah berikutnya 

adalah menyususn kebijakan serta prosedur yang lebih spesifik. 

 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan 

manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko kemudian diteruskan dengan 

manajemen (pengelolaan) risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari 

manajemen risiko. 
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a.      Identifikasi risiko 

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi 

oleh suatu organisasi. Teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri 

sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Sebagai contoh: kompor 

ditaruh dekat penyimpanan minyak tanah. Api merupakan sumber risiko, kompor yang 

ditaruh dekat minyak tanah merupakan kondisi yang meningkatkan terjadinya 

kecelakaan, bangunan yang bisa terbakar merupakan eksposur yang dihadapi 

perusahaan. 

b.      Evaluasi dan Pengukuran Risiko 

Tujuan evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika 

kita memperoleh pemahaman yang lebih baik, maka risiko akan lebih mudah 

dikendalikan. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut. 

Sebagai contoh: kita bisa memperkirakan probabilitas (kemungkinan) risiko atau suatu 

kejadian jelek terjadi. Dengan probabilitas tersebut kita berusaha mengukur risiko. Misal : 

ada risiko perusahaan terkena jatuhan meteor atau komet, tetapi probabilitas risiko 

semacam ini sangat kecil (0,000000001). Karena itu risiko tersebut tidak perlu 

diperhatikan. Contoh lain: risiko kebakaran dengan probabilitas (misal) 0.6. karena 

probabilitas yang tinggi maka risiko kebakaran perlu diberi perhatian ekstra. 

c.       Pengelolaan Risiko 

Risiko harus dikelola, jika tidak maka konsekuensinya bisa culup serius misal kerugian 

yang culup besar. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara antara lain: 

1)      Penghindaran 

Cara paling mudah dan aman untuk mengelola risiko adalah menghindar. Tetapi cara 

semacam ini barangkali tidak optimal. Sebagai contoh: jika kita ingin memperoleh 

keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko 

tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut. 

2)      Ditahan (Retention) 

Dalam beberapa situasi, akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri risiko tersebut 

(menahan risiko tersebut atau risk retention). Contoh: misalkan seseorang akan keluar 

rumah membeli sesuatu dari supermarket terdekat, dengan menggunakan kendaraaan. 

Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot, 

mahal, sementara dia akan mengendarai kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam 



Manajemen Keuangan Lanjutan 217 
 

 

contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri 

(menahan, retention) risiko kecelakaan. 

3)      Diversifikasi 

Diversifikasi berarti menyebar eksposur yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi 

pada satu atau dua eksposur saja. Sebagai contoh: kita barangkali akan memegang aset 

tidak hanya satu, tetapi ada beberapa aset. Misal saham A, saham B, saham C, properti, 

dsb. Jika terjadi kerugian pada satu aset, kerugian tersebut diharapkan bisa 

dikompensasi oleh keuntungan dati aset lainnya. 

4)      Transfer Risiko 

Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, kita bisa mentransfer risiko tersebut ke 

pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Sebagai contoh: kita bisa 

membeli asuransi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan, perusahaan asuransi akan 

menanggung kerugian dari kecelakaan tersebut. 

5)      Pengendalian Risiko 

Pengendalian risiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya 

risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Contoh: untuk mencegah terjadinya 

kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan kita. Alarm tersebut merupakan 

salah satu cara kita mengendalikan risiko kebakaran. 

6)      Pendanaan Risiko 

Pendanaan risiko mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu 

risiko muncul. Contoh: jika terjadi kebakaran bagaimana menanggung kerugian akibat 

kendaraan tesebut, apakah dari asuransi, ataukah menggunakan dana cadangan? Isu 

semacam itu masuk dalam wilayah pendanaan risiko. 

3. Pengendalian 

Tahap berikutnya dari proses manajemen risiko adalah pengendalian yang 

meliputi  evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output  pelaporan yang 

dihasilkan oleh manajemen risiko dan umpan balik (feedback). Formamt pelaporan 

manajemen risiko bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya dan dari satu 

kegiatan kegiatan lainnya. 
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14.4. Kerangka Kerja Manajemen Risiko 

Agar bisa berjalan efektif, proses manajemen risiko yang akan dilakukan oleh para 

manajer diletakkan dalam suatu kerangka kerja sebagai berikut: 

• Memahami rantai risiko; melakukan analisa lingkungan untuk menetapkan konteks 

yang ada hubungannya dengan risiko, seperti masalah politik, ekonomi, sosial dan 

budaya  

• Menetapkan atau mengkaji toleransi risiko, posisi dan perilaku para stakeholder 

• Memahami peristiwa yang pernah diambil perusahaan yang dapat merugikan  

• Melakukan penilaiaan atas risiko dan pengendalian yang ada  

• Menyusun tanggapan atas risiko yang ada  

• Menetapkan aktifitas pengendalian  

• Mengkomunikasikan risiko dan manajemen risiko  

• Melakukan pemantauan terhadap risiko dan pengelolaannya 

14.5.  Budaya Manajemen Risiko 

Keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam 

sebuah organisasi tidak terletak pada tekniknya akan tetapi tergantung pada manusia 

pengambil dan pengelola risiko tersebut. Banyak pegawai, banyak karakter, sikap 

(attitude) dan keterampilan yang berbeda dalam organisasi menuntut adanya budaya 

organisasi dimana setiap orang harus menjadi manajer risiko karena setiap pegawai 

bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil kerjanya. 

Pengembangan budaya manajemen risiko jauh lebih penting dibandingkan 

membangun sebuah kebijakan dan prosedur yang paling komplit karena pengelolaan 

risiko harus di implantasikan kepada setiap orang dari jenjang paling bawah sampai pada 

jenjang paling atas.  

Langkah untuk membangun budaya risiko: 

1 Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai pusat untuk membangun dan 

menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko keseluruh jenjang organisasi  

2 Menyusun manual kode etik  

3 Merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik  
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4 Menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi 

manajemen  

5 Menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil risiko  

6 Memberikan insentif guna mendorong pegawai mengelola risiko dengan baik  

7 Menerapkan seperangkan aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang 

berlebihan  

8 Memasukkan penilaian kinerja mengelola risiko kedalam proses penilaian kinerja 

pegawai  

14.6. Pengelolaan Risiko dengan Kontrak Asuransi 

 Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan 

cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah 

perusahaan asuransi. 

 Menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa “asuransi atau pertanggungan 

adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada 

seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya 

karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin 

akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”. 

 Pengertian asuransi yang lain adalah merupakan suatu pelimpahan risiko dari 

pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum 

dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak 

pertama maupun pihak lain. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana 

yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang 

mengalami kerugian. 

 Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga 

memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam : fungsi utama, fungsi skunder 

dan fungsi tambahan. Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, 

pengumpulan dana dan 

premi yang seimbang. Fungsi skunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan 

usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai 

tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan 

invisible earnings. 
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 Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Resiko-risiko yang dapat diasuransikan 

adalah: risiko yang dapat diukur dengan uang, risiko homogen (risiko yang sama dan 

cukup banyak dijamin oleh asuransi), risiko murni (risiko ini tidak mendatangkan 

keuntungan), risiko partikular (risiko dari sumber individu), risiko yang terjadi secara tiba-

tiba (accidental), insurable interest (tertanggung memiliki kepentingan atas obyek 

pertanggungan) dan risiko yang tidak bertentangan dengan hukum. 

Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable 

interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation dan contribution. 

• Insurable interest 

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara 

tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. 

• Utmost good faith 

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang 

material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun 

tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas 

segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga 

harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang 

dipertanggungkan. 

• Proximate cause 

adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang 

menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari 

sumber yang baru dan independen. 

• Indemnity 

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam 

upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat 

sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278). 

• Subrogation 

Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. 

• Contribution 

Sedangkan adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-

sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk 

ikut memberikan indemnity. 
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14.7. Pengelolaan Risiko Dengan Instrumen Keuangan Derivatif 

 

 Instrumen derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang 

menjadi dasarnya (underlying assets). Aset yang menjadi dasar tersebut misalnya 

sekuritas (saham, obligasi), komoditas (emas, olefin), dan lainnya. 

1. Forward 

  Instrumen forward merupakan instrumen keuangan derivarif yang paling tua. 

Kontrak forward berbeda dengan kontrak spot. Kontrak spot yang sering dijumpai adalah 

pada vaulta asing. 

  Kurs spot dalam aplikasinya sebagai berikut: surat kabar menyediakan informasi 

kurs rupiah/dolar Rp 9000/$, jika kita akan membeli (menjual) dolar, berarti kita harus 

menyediakan (memperoleh) rupiah sebesar Rp 9000. Dolar akan kita terima saat ini juga, 

transaksi spot dengan demikian mempunyai arti kurs berlaku saat ini dengan penyerahan 

barang dilakukan saat ini juga. 

  Kurs forward berbeda dengan kurs spot dalam penyerahan barangnya. Kurs 

forward tidak banyak dipublikasikan, karena perdagangan forward untuk rupiah/dolar 

barangkali belum banyak dilakukan. Untuk mata uang besar, perdagangan forward sudah 

biasa dilakukan, seperti perdagangan antara $ dengan yen Jepang sudah biasa dilakukan 

dipasar forward. 

  Perbedaan transaksi Spot dengan Forward 

 
Transaksi spot 

Beli $1 dengan kurs Rp 9.000/ $ 

Transaksi Forward 

Beli (long) 3-bln $1 forward 

dengan kurs Rp9000/$ 

t=0          Menyerahkan Rp9000 

         Menerima $1 

         Tanda tangan kontrak 

T=+3bln 

mendatang 

____          Menyerahkan Rp9000 

         Menerima $1 

 

Untuk transaksi forward penyerahan dilakukan tiga bulan mendatang sedangkan untuk 

spot penyerahan dilakukan saat ini juga. 
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2. Futures 

  Ada beberapa kelemahan dari forward, yang pertama kontrak forward. Merupakan 

hasil negosiasi langsung antara pihak pembeli dengan penjual forward. Mereka bertemu 

langsung dan melakukan negosiasi. Jika terjadi kesepakatan, maka kontrak forward akan 

disepakati. Pasar yang semacam itu sering disebut sebagai pasar over- the-counter.  

  Kedua, pada kontrak forward, risiko default cenderung tinggi. Tingginya risiko 

default tersebut disebabkan oleh dua faktor, yang pertama, risiko dalam kontrak forward 

diakumulasikan sampai jatuh tempo.  Faktor kedua, counterparty merupakan perusahaan 

biasa, perusahan bisa secara umum mempunyai risiko default yang lebih tinggi dibanding 

dengan lembaga pemerintah atau semi pemerintah. 

          Kelemahan dari kontrak forward: 

-  Kurang likuid karena kontrak relatif kurang terstandardisir 

-  Risiko default cenderung tinggi 

 Futures didesain untuk mengurangi kelemahan forward, desai futures tersebut: 

-    Standarisasi kontrak 

-    Mekanisme marketing to market (penyesuaian terhadap harga pasar) setiap hari dan 

perdagangan yang dilakukan  melalui bursa. 

 

Standarisasi Kontrak 

         Besarnya kontrak:misal kontrak untuk futures dolar Australia ditetapkan sebesar 

A$ 100.000 perkontraknya. Misal kita punya eksposur sebesar A$150.000, maka kita 

tidak bisa membeli 1,5 kontrak. Kita harus membeli 1 kontrak atau 2 kontrak futures. 

         Jatuh tempo: misal jatuh tempo futures ditetapkan setiap bulan Maret, Juni, 

September dan Desember, misal kita punya eksposur yang jatuh tempo bulan Febuari. 

Kita tidak bisa meminta kontrak yang jatuh tempo bulan tersebut. Kita harus memilih 

apakah beli kontrak yang jatuh tempo pada bulan desember atau maret. 

         Kualitas komoditas: Bursa menentukan kualitas komoditas yang di-futures-kan. Sebagai 

contoh: untuk kopi, bursa menetapkan kopi dengan kualitas A yang bisa difutureskan.  
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Mekanisme Marketing To Market 

 Perdagangan futures dilakukan melalui Bursa. Bursa menggunakan mekanisme 

setiap hari. Melalui mekanisme pasar tersebut, posisi kontrak disesuaikan dengan harga 

pasar setiap hari. Untung atau rugi karena proses penyesuaian tersebut akan 

ditambahkan ke rekening kita. Untung menambah saldo dan rugi mengurangi saldo. 

Proses Marketing to Market setiap hari untuk kontrak tsb : 

Hari Kurs 

Futures 

Hasil Mark atau Market Saldo (yen) 

0 awal 

0 

1 

 

 

 

2 

200 

250 

160 

 

 

 

100 

Deposit 

(250-200)x1.000= +50.000 

(160-250)x1.000= -90.000 

Margin call karena saldo yang terjadi dibawah 

saldo minimal 

Deposit tambahan sebesar 40.000yen 

(100-160)x 1.000= -60.000 

Kontrak ditutup. Investor menyerahkan 

100x 1.000 = 100.000 yen dan menerima 1.000 

euro 

Total Kerugian/keuntungan 

=50.000 – 90.000 – 60.000 = -100.000 yen (rugi) 

100.000 

150.000 

60.000 

 

 

100.000 

40.000 

  

Perdagangan Melalui Bursa 

Jika forward diperdagangkan melalui pasar over the counter, futures diperdagangkan 

melalui bursa. 

3. Opsi 

 Terdapat dua jenis opsi (option) yaitu call option dan put option. 

-          Opsi call → hak untuk membeli asset dengan harga tertentu 

-          Opsi put → hak untuk menjual asset pada harga tertentu 

      Tujuan opsi untuk menghilangkan atau membatasi potensi kerugian 

      Pembeli opsi akan membayar premi atau fee opsi di muka kepada penjual opsi 

namun ada biaya yang ditanggung dari kelebihan opsi tersebut. 

      Gambaran struktur pay-off untuk opsi call. Misal underlying assetnya sham PT A, 

harga eksekusi Rp 5.000 
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Struktur untung rugi opsi call 

 

 Pembeli opsi call harus membayar premi Rp200, dengan demikian dia 

memperoleh hak saham PT A sebesar Rp5.000. Misal harga saham naik 

menjadi Rp10.000 mka akan memperoleh keuntungan bersih Rp4.800  (10.000-

5.000-200) dan sebaliknya. 
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