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Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 
1997, telah banyak memberikan pelajaran terutama pada sektor 
perbankan yang selama ini banyak memberikan kredit pada perusahaan-
perusahaan yang memiliki eksposur dalam mata uang asing yang tidak 
dilindungi nilainya sehingga menimbulkan resiko tambahan bagi 
bisnisnya,  dari pengalaman ini pihak perbankan dituntut agar dapat 
bertindak lebih hati-hati dalam melakukan aktifitas bisnisnya.  Adanya 
perubahan paradigma dalam menjalankan bisnis menuntut pihak 
perbankan untuk dapat menjalankan bisnisnya dengan memanfaatkan 
peluang yang ada dengan melakukan pendekatan manajemen resiko dan 
dapat memberikan alternatif transaksi yang aman kepada para nasabah 
untuk melindungi eksposurnya terutama terhadap fluktuasi nilai tukar dan 
suku bunga. 

Banyak alternatif transaksi yang dapat dilakukan untuk melindungi 
eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, saat ini yang 
dipergunakan dalam transaksi lindung nilai adalah transaksi forward dan 
swap dimana masih terdapat kemungkinan terjadinya kerugian jika posisi 
yang diambil untuk melindungi eksposur resiko berada posisi yang 
berlawanan arah dengan keadaan pasar, sedangkan pada transaksi opsi 
potensial kerugian yang ditanggung oleh pembeli opsi hanyalah sebesar 
premi yang harus dibayar pada saat melakukan transaksi.   

Transaksi opsi sendiri sampai saat ini masih mengalami kesulitan 
dalam pengembangannya di Indonesia terutama sejak adanya krisis 
ekonomi mengakibatkan country risk negara Indonesia menjadi tinggi.  
Country risk yang tinggi mengakibatkan pihak perbankan mengalami 
kesulitan untuk melakukan transaksi keuangan karena sedikitnya jumlah 
counterpart yang ada.  Dalam keadaan yang serba sulit ini harus dicari 
peluang untuk menciptakan suatu alternatif transaksi yang aman bagi 
kedua belah pihak ( bank dan nasabah ), salah satu caranya adalah 
dengan mencipatakan suatu produk yang tidak perlu di square-kan  ke 
pasar tetapi dengan melakukan perhitungan berbagai resiko yang 
mungkin timbul karena adanya transaksi tersebut yang dikompensasi 
dalam bentuk premi.  Premi disini  mencerminkan berapa besarnya resiko 
potensial yang terkandung dalam transaksi tersebut dan berapa besar 
modal minimum yang harus tersedia untuk menutup resiko tersebut 
dengan cara melakukan proses manajemen resiko. 

Manajemen resiko menjadi suatu hal yang penting karena tidak 
hanya dapat melindungi bank dari adanya resiko yang timbul karena 
adanya transaksi, tetapi juga saat ini sudah merupakan suatu keharusan / 
ketentuan baik dari ketentuan domestik ( peraturan Bank Indonesia ) 



 

   

maupun internasional ( BCBS ) yang berkaitan dengan standar 
pengelolaan resiko perbankan yang mencakup 3 ( tiga ) hal yaitu, 1) 
kecukupan modal untuk mengcover semua jenis resiko, 2) review 
process, dimana Bank Indonesia harus memiliki sistem kontrol yang 
memadai dan 3) market discipline dimana bank diwajibkan untuk 
menyampaikan laporan mengenai resikonya baik nilai eksposur maupun 
pengendaliannya. 

Manajemen Resiko memilki peran yang sangat penting di masa 
mendatang antara lain, 1) adanya perkembangan ekonomi dan inovasi di 
bidang keuangan, 2) penyempurnaan peraturan mengenai pengelolaan 
resiko perbankan oleh regulator internasional dan domestik ( BCBS dan 
BI ), 3) munculnya pandangan yang lebih modern mengenai manajemen 
resiko dan 4) adanya tuntutan kebutuhan pihak manajemen agar 
perusahaan dapat dikelola secara profesional berbasiskan resiko dengan 
memperhitungkan kecukupan modal. 

Terdapat tiga jenis resiko yang harus dihadapi pihak perbankan 
dalam menjalankan bisnisnya, yang terdiri dari 1) resiko kredit, 2) resiko 
pasar dan 3) resiko operasional, tidak ada batasan yang jelas antara 
ketiga resiko ini dimana resiko kredit dapat menjadi resiko pasar atau 
resiko operasional, resiko pasar dapat menjadi resiko kredit atau resiko 
operasional dan resiko operasional dapat menjadi resiko kredit atau resiko 
pasar.  Resiko tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat dieliminir 
dengan cara melakukan pengelolaan atas resiko yang mungkin timbul / 
melekat dalam  transaksi tersebut.  Dalam melakukan transaksi dengan 
tujuan untuk memperoleh keuntungan dikenal istilah High Risk – High 
Return, semakin besar resiko maka semakin besar tingkat pengembalian 
yang diinginkan.  Besar kecilnya resiko yang dapat diterima oleh suatu 
perusahaan atau bank tergantung dari kebijakan manajemennya. 

Resiko terbesar yang dihadapi Divisi Tresuri sebagai salah satu 
Business Unit ( BU ) di Bank BNI adalah resiko pasar dimana pergerakan 
nilai tukar, tingkat suku bunga, harga komoditas dan indeks harga saham 
sangat berpengaruh pada tingkat pengembalian yang diharapkan, 
sehingga dalam melakukan suatu transaksi perlu dibuat suatu batasan-
batasan untuk membatasi resiko yang mungkin timbul, jangan sampai 
akibat transaksi tersebut mengakibatkan modal bank menjadi berkurang 
atau bahkan negatif.  

Penetapan nilai resiko atau yang dikenal dengan istilah Value at 
Risk saat ini sudah dilakukan untuk transaksi perdagangan mata uang 
spot antar bank, sedangkan untuk transaksi derivatif seperti transaksi 
forward, swap dan opsi belum dilakukan baik perhitungan Value at Risk 
maupun Capital at Risk, sehingga disini penulis mencoba untuk 
melakukan analisa perhitungan VaR dan alokasi CaR pada transaksi  
derivatif terutama transaksi opsi yang rencananya baru akan 
diimplemetasikan pada akhir tahun 2002. 

Penelitian ini hanya dibatasi pada pengukuran resiko dan alokasi 
modal yang diperlukan pada transaksi forward dan opsi dengan tujuan 
untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur yang dimiliki selain 



 

   

untuk trading dan arbitrage. Dari hasil yang diperoleh nantinya penulis 
berharap transaksi opsi ini dapat dikembangkan dan menjadi suatu 
produk yang dapat diandalkan guna meningkatkan performance keuangan 
bank. 

Penelitian menggunakan data historis ( kurs ) selama 1 bulan pada 
bulan Agustus 2001 diolah dengan menggunakan metode Black and 
Scholes model untuk menghitung besarnya premi dan dimodifikasi 
dengan pengukuran Value at Risk untuk mengetahui berapa besar resiko 
potensial yang terkandung dalam transaksi tersebut serta menghitung 
Capital at Risk minimum yang harus ada untuk menutup resiko tersebut 
dibandingkan dengan transaksi forward pada kondisi yang sama. Jangka 
waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 1, 2 minggu dan 1, 
3, 6 dan 12 bulan. 

Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan model Black and 
Scholes diperoleh nilai premi untuk transaksi opsi call berturut-turut 
sebesar 10.28, 14.70, 20.70, 44.04, 77.70 dan 164.14 sedangkan untuk 
opsi put 7.91, 9.03, 7.99, 16.16, 47.30 dan 155. 76.   Jika semua faktor 
resiko ( delta, theta, rho, gamma dan vega ) dihitung secara bersama-
sama maka besarnya estimasi resiko dalam transaksi opsi call sebesar 
10.28, 92.98, 82.64, 347.54, 252.50 dan 657.20 sedangkan untuk opsi put 
sebesar 7.91, (9.25), (99.23), (268.61), 498.36 dan 1144.55.  Sedangkan 
dalam transaksi forward penulis langsung mengambil harga swap point 
yang berlaku di pasar pada saat penelitian dilakukan. 

Perhitungan VaR disini dilakukan dengan menggunakan 2 ( dua ) 
cara yaitu metode tradisional dan metode modern ( diversified ).  Dengan 
metode tradisional diperoleh nilai VaR untuk opsi call sebesar 1.28 % dan 
1.87 % untuk opsi put, sedangkan dengan metode diversified diperoleh 
VaR opsi call sebesar 1.209% dan 1.379 % untuk opsi put, disini terlihat 
dengan mengunakan metode diversified nilai VaR yang diperoleh lebih 
kecil, selisih ini menggambarkan besarnya resiko yang dapat diminimalisir 
melalui perhitungan korelasi antar berbagai faktor resiko.  Jika 
dibandingkan dengan nilai VaR yang terdapat pada transaksi forward 
buying sebesar 2.25 % dan 2.11 % untuk forward selling, maka nilai VaR 
opsi call dan opsi put baik yang menggunakan metode tradisional maupun 
diversified tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan transaksi opsi. 

Nilai rasio resiko yang diperoleh dengan cara membandingkan 
antara transaksi opsi dan forward dengan return yang diharapkan dalam 
hal ini menggunakan suku bunga bebas resiko yaitu Sertifikat Bank 
Indonesia terdapat rasio keuntungan sebesar 0.944 % untuk opsi call dan 
0.828 % untuk opsi put sedangkan pada transaksi forward buying sebesar 
0.508 % dan 0.541 % untuk forward selling. 

Jika dilakukan perhitungan tiap jangka waktu maka akan diperoleh 
risk benefit sebesar masing-masing 0.11 %, (0.08 %), 0.11 %, 0.04 %, 
0.42 % dan 0.49 % untuk opsi call dan 0.10 %, 0.09 %, 0.01 %, 0.05 %, 
0.15 % dan 0.14 % untuk opsi put, sedangkan jika dihitung dengan 
menggunakan underlyingnya diperoleh nilai sebesar ( U$ ) untuk opsi call 



 

   

9.88, ( 6.95 ), 9.90, 3.90, 37.67 dan 43.63 sedangkan opsi put sebesar 
9.27, 8.36, 1.03, 4.04, 13.80 dan 12.54. 

Capital at Risk yang diperlukan pada transaksi opsi call sebesar 
minimal 11.471 % dan maksimal 15.295 % sedangkan pada opsi put 
sebesar minimal 13.085 % dan maksimal 17.447 % 

Dari keseluruhan hasil perhitungan yang telah dilakukan melalui 
penelitian ini terlihat bahwa transaksi opsi lebih menguntungkan jika 
dibandingkan dengan transaksi forward dan dapat dilakukan tanpa 
melakukan squaring  ke pasar asalkan semua potensial resiko yang 
terkandung dalam transaksi tersebut telah dihitung dengan benar sesuai 
dengan kerangka kerja manajemen resiko dan didukung oleh tersedianya 
modal untuk menutup resiko transaksi tersebut.  Selain dapat dijadikan  
sebagai alternatif transaksi lindung nilai bagi kalangan pengusaha, 
transaksi opsi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan 
perusahaan dalam hal ini Bank BNI. 
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