
l.l.~atar Belakang 

~ejak tanggal 1 Zuni 1983 masyarakat ekonomi Indonesia 

telah mengenal era deregulasi moneter dan perbankan, yang 

bercirikan pada pangambangan tingkat suku bunga dan nilai 

mata uang rupiah secara bebas terkendaJi (managed flow). 

sejak saat itu Pemerintah memperkenalkan kebi jaksanaan 

operasi pasar terbuka dengan maksud agar pengendalian ting- 

kat suku bunga dan nilai tukar uang tersebut dilakukan 

melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar. 

Perkembangan manajemen perbankan saat ini didasarkan 

pada suatu falsafah bahwa untuk mencapai tujuan bank, maka 

diperlukan suatu usaha yang seefisien dan seefektif mungkin 

untuk mengelola sisi pasiva dan aktiva pada neraca sehingga 

operasi bank tersebut menjadi sehat dan menguntungkan 

(profitable). 

Industri perbankan saat ini tidak lagi statis pada 

produk-produk seperti giro, tabungan, deposit0 serta kredit 

dengan segala kemasannya, tetapi sudah berkembang pada 

pemanfaatan dana di pasar uang untuk memperbaiki port folio 

dalam usaha untuk meningkatkan keuntungannya. Bank dituntut 

untuk memberikan layanan yang unggul dan mempunyai kemampuan 

untuk menciptakan variasi produk sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan para nasabahnya yang semakin banyak dan komplek. 

Adanya pengaruh perubahan lingkungan yang berupa gejala 

Perubahan tingkat bunga dan nilai tukar uang, maka bank 



perl~ mengka j i f aktor-faktor yang mempengaruhi kedua elemen 

utama pendapatan bank yaitu dalam bentuk Net Interest Income 

dan Return on Asset (ROA) . Faktor kebijaksanaan moneter, 

keadaan ekonomi maupun politik dan perkiraan perubahannya 

pada waktu yang akan datang menjadi bahan analisis untuk 

mengetahui arah perubahan tingkat suku bungs maupun nilai 

tukar uang. Faktor-faktor yang perlu terus diamati dan 

dianalisis terhadap pos-pos neraca adalah : 

1. Adanya kesenjangan antara kelompok aset dan liabiliti 

yang peka terhadap suku bunga dan dilain pihak adanya 

risiko nilai tukar uang, terutama kelompok aset yang 

jangka waktunya kurang dari satu tahun. 

2. Struktur dana yang dimiliki oleh bank yang dikaitkan 

dengan karakteristik investasinya yang terletak pada sisi 

aktiva neraca. 

Ketidak serasian dalam menetapkan kebijaksanaan disisi 

asset dan liabiliti akan menimbulkan akibat tekanan pada 

kesehatan dan pendapatan bank serta pertumbuhannya. 

Kesalahan didalam menetapkan pricing, misalnya portfo- 

lio untuk fixed interest rate disisi aktiva yang lebih besar 

dibandingkan dengan sisi pasiva-nya akan menekan pendapatan 

bank apabila arah tingkat suku bunga menunjukkan 

kenaikan, atau sebaliknya apabila terdapat kecenderungan 

arah suku bunga yang menurun, bank melakukan kesalahan 



Tumbuhnya bisnis perbankan di Indonesia pada periode 

tiga tahun terakhir ini yaitu sejak kebijaksanaan Pemerintah 

paket 27 Oktober 1988 (PAKTO 27) seperti yang dapat dilihat 

pada Lampiran 1. dapat disimpulkan yaitu : 

Tabel 1. Jumlah Bank dan Kantor Bank di Indonesia 
1 

Tahun Jumlah bank Jumlah kantor 

1987 112 1.622 
1988 111 1.728 
1989 148 2.578 
1990 171 3.583 
1991 192 4.247 
1992 208 4.407 
1993 234 4.613 

Sumber : Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia. Bank Indone- 
sia (Juli 1994). 

Dari data diatas yang terdiri dari bank umum, bank pembangu- 

nan dan bank tabungan, dapat dilihat bahwa sejak dikeluar- 

kannya kebijakan Pemerintah Pakto 27 tahun 1988 telah menga- 

kibatkan kenaikan jumlah bank yang beroperasi di Indonesia 

yaitu pada tahun 1988/1989 sebanyak 37 bank, pada tahun 

1989/1990 sebanyak 23 bank, tahun 1990/1991 sebanyak 21 

bank, tahun 1991/1992 sebanyak 16 bank dan pada tahun 

1992/1993 sebanyak 24 bank, sehingga pada akhir tahun 1993 

jumlah bank yang beroperasi di Indonesia menjadi sebanyak 

234 bank. Demikian pula jumlah kantor bank yang ada, apabi- 

la didasarkan pada kebijakan Pemerintah PAKTO 27 tahun 1988, 

maka pada tahun 1988 jumlah kantor cabang baru 1.728 cabang 

maka pada akhir tahun 1993 jumlah kantor cabang tersebut 

telah mencapai 4.613 cabang atau kelipatan 2,67 kali. 



Pertumbuhan jumlah bank diatas menjadikan tingkat 

persaingan antar bank semakin ketat. Untuk menghindari 

praktek praktek perbankan yang tidak sehat, maka Bank Indo- 

nesia sebagai lembaga pengawas bank telah melakukan pengawa- 

saan melalui penilaian kinerja bank atas dasar unsur CAMEL 

yang terdiri dari : I. 

- Capital 
- Assets 
- Management 
- Equity, dan 
- Liquidity, 
dengan demikian bank dituntut untuk bekerja dengan profe- 

sional untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dengan baik. 

Dalam upaya menghadapi persaingan yang semakin tajam 

maka bank harus dapat bekerja secara berhasil guna dan 

berdaya guna dengan seluruh sumber daya yang dimiliki. 

Penataan aset dibisnis perbankan relatif lebih sulit 

dibandingkan dengan jenis perusahaan yang lain, ha1 ini 

disebabkan karena aset tersebut berkaitan erat dengan sumber 

dana yang beragam, terutama dipandang dari jangka waktu dan 

volatilitasnya. Bank sedapat mungkin harus dapat menyeim- 

bangkan (matching) antara sumber dana yang beragam tersebut 

disisi pasiva dengan penggunaannya disisi aktiva. Atau 

dengan kata lain bank harus dapat melakukan manejemen aset 

dan liabilitinya dengan baik agar bank tersebut dapat berop- 

erasi dengan sehat dan menguntungkan. Bank yang sehat 



menjadi faktor yang sangat penting dalam keberadaannya 

karena tingkat kesehatan bank ini menyangkut kepercayaan 

masyarakat. Bank adalah lembaga kepercayaan dimana masyara- 

kat pemilik dana mempercayakan dananya untuk disimpan kepada 

bank dengan harapan bahwa pada suatu saat dana tersebut 

dibutuhkan akan diambil dengan aman dan khkan akan bertam- 

bah menjadi lebih besar jumlahnya. 

Meningkatnya jumlah bank tersebut dilihat dari satu 

sisi akan meningkatkan posisi persaingan antar bank, namum 

disisi lain akan memperluas jaringan pasar baqi bank-bank 

tersebut didalam melakukan transaksi pasar uang. Hal ini 

tercermin dari meningkatnya jumlah uanq yang ditransaksikan 

pada pasar uang antar bank di Jakarta (Bank Indonesia, 

Laporan Mingquan No.1839 tanggal 15 Agustus 1994), yang 

terlihat pada Lampiran 2 sebagai berikut : 

Tabel 2. Transaksi Pasar Uang Antar Bank di Jakarta 

............................................................ 
Tahun Jumlah 

(miliar Rp) 

9.323.00 
12.491.00 
22.906.00 
38.905.00 
48.420.00 
57.808.00 
90.107.00 

(A~us~us.) 62.285.00 
- -~ 

Sumber : Laporan Mingguan Bank Indonesia (Agustus 1994) 

Jumlah uang yang ditransaksikan diatas hanya terdiri dari 

call money atau transaksi uang antar bank saja, tidak terma- 



~ u k  transaksi penerbitanlpembelian, pelunasan dan posisi 

dari sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga 

pasar Uang (SBPU) . 
Pengertian transaksi pasar uanglmoney market disini 

adalah suatu transaksi pin j am meminj am dana antar bank, 

dimana dalam transaksi tersebut ditetapkdh : 

- Jumlah dana yang dipinjam atau dipinjamkan 
- Suku bunga yang disepakati 
- Tanggal penyerahan 
- Instruksi-instruksi pembayaran 
Dari data diatas terlihat bahwa jumlah uang yang ditransak- 

sikan dari tahun ke tahun semakin meningkat sejalan 

dengan meningkatnya jumlah bank yang ada sejak kebijakan 

PAKTO 2 7. 

Tumbuhnya bisnis perbankan diatas juga menyebabkan 

bertambahnya jenis produk jasa perbankan yang ditawarkan 

kepada para nasabah, sehingga nasabah akan mempunyai banyak 

pilihan didalam melakukan pengeloaan dananya. Pemilik dana 

akan berusaha menempatkan dananya sehinga dapat memperoleh 

"pendapatan bunga" yang maksimal, sedangkan pada nasabah 

pemakai dana akan berusaha untuk memperoleh dana pinjaman 

dengan biaya yang rendah. 

Salah satu bentuk pengelolaan dana yang dilakukan oleh 

bank adalah dengan transaksi lllending"/penempatan dana dan 

"borrowinq"/peminjaman di pasar uang. 



Harga yang berlaku untuk transaksi di pasar uang 

adalah tingkat bunga. Sementara itu disebabkan oleh berbagai 

variabel yang telah disebutkan diatas, tingkat bunga akan 

rnengalami pergerakan yaitu kenaikan atau penurunan. Dengan 

adanya pergerakan bunga tersebut maka bagi "lender" atau 

Hborrower" akan mempunyai risiko berupa "interest rate 

risk", yaitu keuntungan/kerugian yang disebabkan adanya 

perubahan tingkat bunga. Apabila diperkirakan bahwa tingkat 

bunqa akan turun, maka bagi pemilik dana yang dananya baru 

akan diterima dikemudian hari atau depositonya baru jatuh 

tempo pada waktu yang akan datang dan akan menempatkan pada 

deposit0 (kembali), mempunyai risiko bahwa penempatan de- 

positonya akan memperoleh bunga yang rendah. Sebaliknya 

apabila tingkat'bunga cenderung naik, maka bagi pemakai dana 

yang memerlukan dana berupa pinjaman pada waktu yang akan 

datang, akan timbul risiko yaitu harus membayar dengan 

tingkat bunga yang lebih tinggi. 

Dengan adanya pergerakan bunga dan adanya risiko keru- 

gian bunga diatas, merupakan peluang bagi bank untuk mencip- 

takan suatu produk yang dapat membatasi risiko tersebut 

yaitu dengan transaksi forward. Transaksi forward adalah 

setiap transaksifkesepakatan antara pembeli dan penjual di 

pasar uang untuk membeli atau menjual satu jenis 

valuta/sekuritas dengan valuta/sekuritas lainnya yang peny- 

erahan/pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang akan datang, 

dengan kurs/interest rate yanq ditetapkan pada saat tanggal 

transaksi. 



PT Bank Swadharma didalam mengendalikan aset dan li- 

abilitinya dilakukan oleh suatu komite yang dinamakan Assets 

and Liabilities committe (ALCO) . 
Secara garis besar tugas ALCO ini adalah : 

- pengendalian likuiditas (Liquidity manegement) 
- Pengelolaan kesenjangan (Gap managementJ 
- Pengelolaan valuta asing (Forex management) 
- Pengelolaan pendapatan aktiva dan investasi (earning 
Assets and Investment management) 

- Pengelolaan tingkat bunga (Interest rate management) 
1. Pengelolaan likuiditas (Liquidity management). 

Likuiditas yang dikelola dimaksudkan untuk menganti- 

sipasi kewaj iban-kewaj iban jangka pendek selama satu 

bulan yang akan datang. Komponennya terdiri dari : 

- Besarnya ratio likuiditas (Reserve Ratio) dalam 
satuan mata uang rupiah yang dihitung berdasarkan 

ketentuan Bank Indonesia yaitu sebesar 2% dari posisi 

kewajiban jangka pendek pada periode 2 minggu sebelum- 

nya. 

- Besarnya sisa tarik (disponibles) pinjaman yang dip- 
erkirakan akan dicairkan oleh debitur pada bulan yang 

akan datang. 

- Kewajiban-kewajiban lain yang akan jatuh tempo bulan 
depan . 

Hasil pertambahan dari ketiga komponen diatas merupakan 

jumlah cadangan (total reserve) yang harus dipelihara 

pada bulan yang akan datang. 



2. Pengelolaan kesenjangan (Gap management) 

Pengelolaan kesenjangan ini diarahkan pada pengatu- 

ran komposisi aktiva dan pasiva untuk mendukung pengenda- 

lian likuiditas (dalam kaitannya dengan kewajiban jangka 

pendek) dan pengendalian rentabilitas (dalam kaitannya 

dengan adanya pergerakan suku bunga). r 

3. Pengendalian valuta asing (Forex management) 

Pengertian forex (foreign exchange) management dalam 

kebijakan manajemen aset dan liabiliti mempunyai dua 

sasaran yaitu pengendalian pada saldo rekening valuta 

asing yang ada di bank lain (bank koresponden) diluar 

negeri atau yang dinamakan dengan nostro account dan juga 

pengendalian pada forex trading. Pengendalian rekening 

nostro diarahkan pada penetapan kebijakan mengenai besar- 

nya posisi devisa net0 (net open position), yaitu selisih 

antara aktiva dan pasiva dalam valuta asing (on balance 

sheet) setelah diperhitungkan dengan rekening administra- 

tifnya (off balance sheet), sedangkan pengendalian pada 

forex trading diarahkan untuk keperluan likuiditas yang 

juga terkait dengan pola pendanaan atas produk-produk 

tertentu. Dalam penciptaannya pola pendanaan demikian 

telah memperhitungkan aspek likuiditas dan rentabilitas. 

4. Pengelolaan pendapatan aktiva dan investasi (Earning 

assets and investment management) 

Aktivitas ini diarahkan pada penetapan harga pokok 

yang nantinya digunakan oleh pihak management untuk 



menetapkan harga juall (rate) atas produk-produk jasa 

perbankan yang dihasilkan. Dalam kegiatan usaha perban- 

kan yang dimaksud dengan harga pokok adalah biaya dana. 

5. Pengelolaan tingkat bunga (Interest rate management) 

Diarahkan pada penetapan dan mengetahui arah perger- 

akan tingkat bunga, sehingga dengan de~nikian dapat mene- 

tapkan rate yang tepat dan pemilihan portfolio bagi 

penempatan dana yang menguntungkan. 

1.2. Permasalahan 

Bank Swadharma melalui Divisi Treasury yang menata aset 

dan liabilitinya mengkonsolidasikan seluruh posisi dan 

kewajiban dari 309 cabang nya termasuk 6 cabang di luar 

negeri, sehingga seluruh sumber dana yang ada dapat dioper- 

asikan dengan berhasil guna, antara lain dalam bentuk pinja- 

man dan mengoperasikan di pasar uang. 

Tingkat suku bunga adalah harga didalam transaksi di 

pasar uang (money market). Adanya pergerakan bunga tersebut 

diwaktu yang akan datang dapat menimbulkan risiko bagi bank 

yang melakukan kegiatan transaksi di pasar uang tersebut, 

apabila bank yang bersangkutan tidak melakukan perhitungan 

tingkat bunga yang tepat didalam menetapkan tingkat harga 

atau "pricing" dengan nasabahnya. 

Dalam kaitan dengan ha1 tersebut diatas maka terdapat 2 

faktor yang menjadi permasalahan apabila bank melakukan 

kegiatan transaksi di pasar uang yaitu : 



2.1. ~agaimana mengenall identifikasi dan mengkaji faktor- 

faktor yang mempengaruhi suku bunga di pasar sehingga 

dengan demikian dapat diketahui arah kecenderungan 

suku bunga tersebut. 

2.2. Bagaimana analitik atau memilih metode yang tepat 

didalam menentukan harga (pricing) hepada nasabah oleh 

bank dalam melakukan transaksi forward di pasar uang. 

1.3. Tujuan 

Tujuan pemilihan Geladikarya dengan topik bahasan 

analisis penentuan harga atas transaksi forward khususnya di 

pasar uang valuta asing ini adalah : 

1. ~engkaj i bagaimana Bank Swadharma menggunakan atau memi- 

lih faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat bunga 

sehingga dapat digunakan untuk mengetahui arah pergerakan 

tingkat bunga tersebut. 

2. Menentukan metode perhitungan yang digunakan oleh Bank 

Swadharma dalam rangka menetapkan harga dalam transaksi 

forward. 

3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapai oieh Bank 

Swadharma dalam melakukan kedua ha1 tersebut diatas. 

1.4. Kegunaan 

Dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

bunga dan mengetahui penentuan harga yang tepat dalam 

transaksi forward, serta mengetahui apa yang telah dilaku- 

kan oleh Bank Swadharma maka diharapkan akan dapat digunakan 



Sebagai bahan pertimbangan oleh bank tersebut didalam melak- 

ukan transaksi pasar uang khususnya transaksi forward. 

1.5. Ruang Lingkup 

Berdasarkan kedua pokok ha1 yang berpengaruh terhadap 

penetapan "pricing" dalam transaksi forward di pasar uang 
L 

seperti yang telah disebutkan diatas, maka penelitian pada 

Bank Swadharma ini dibatasi pada masalah-masalah yang ter- 

kait dengan transaksi tersebut, yaitu : 

- Transaksi forward yang menyangkut masalah bunga atau 
"interest ratev di pasar uang. 

- Cara menentukan "pricing" didalam rnelaksanakan transaksi 
tersebut. 

- Penentuan dana yang dapat dioperasikan di pasar uang. 
- Kinerja unit yang beroperasi dipasar uang tersebut. 




