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Bisnis Perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini telah 
banyak mengalami perubahan, baik dari sisi fungsi maupun dari jenis 
produknya. Krisis ekonomi yang pernah melanda lndonesia merupakan 
pelajaran terbaik bagi perbankan nasional untuk lebih berhati-hati dalam 
menjalankan bisnisnya di masa yang akan datang. Peta perbankan yang 
dahulu didominasi dengan kegiatan yang bersifat tradisional (Traditional 
Banking), kini bergeser ke Modern Banking atau biasa disebut dengan 
Investment Banking. Pergeseran tersebut banyak mempengaruhi kegiatan 
bank yang semakin bervariasi dengan tingkat risiko yang be~ar ias i  juga, 
karena itu fungsi dari manajemen risiko makin penting dalam mengelola 
bisnis bank. 

Tiga jenis risiko terbesar yang dihadapi oleh dunia perbankan 
adalah : I) risiko kredit, 2) risiko pasar dan 3) risiko operasional. Risiko- 
risiko tersebut tidak mungkin ditiadakan, namun hanya bisa dieliminir, 
yaitu dengan cara mengelolanya secara benar. Keberadaan risiko 
tersebut rnenempel pada setiap kegiatan bisnis yang bertujuan untuk 
mendapatkan keuntungan. Artinya, semakin tinggi keuntungan yang ingin 
diperoleh maka semakin tinggi pula risiko yang harus -ditanggung oleh 
perusahaan. Sesuai dengan filosofi dari risiko itu sendiri yaitu High Risk- 
High Return. Tinggi rendahnya sebuah risiko yang bisa diterima oleh 
suatu perusahaan atau bank, tergantung dari kebijakan manajemennya. 
Pengaturan risiko disini dimaksudkan supaya perusahaan atau bank tidak 
menanggung risiko yang melebihi dari kekuatannya. 

Divisi Tresuri, sebagai salah satu divisi andalan di Bank BNI 
banyak menghadapi risiko-risiko yang bisa membuat kerugian cukup 
besar bagi bank. Risiko terbesar yang dihadapi Divisi Tresuri adalah risiko 
pasar, dimana pergerakan nilai tukar mata uang, tingkat suku bunga dan 
indeks harga saham sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang 
dihasilkan. Salah satu unit yang melakukan transaksi spekulasi atau 
trading di divisi ini untuk mendapatkan keuntungan adalah Business Unit 
Foreign Exchange, selanjutkan akan disebut dengan BU Foreign 
Exchange. Kegiatan trading di BU Foreign Exchange dilakukan untuk 
mata uang domestik dan asing, yaitu US Dollar terhadap Rupiah 
(USDIIDR), US Dollar terhadap Japanese Yen (USDNEN) dan Euro 
Dollar terhadap US Dollar (EURIUSD). 

Risiko pasar yang sangat sulit diprediksi merupakan risiko yang 
melekat pada kegiatan trading di BU Foreign Exchange ini. Sehingga 
dalam melakukan transaksi tersebut perlu dibuat rambu-rambu untuk 
membatasi risiko yang mungkin timbul apabila Dealer mengambil suatu 



posisi pada suatu mata uang tertentu. Kebijakan wewenang dan limit yang 
dibuat oleh manajemen untuk BU Foreign Exchange meliputi : limit 
transaksi (product limit), limit mata uang yang ditransaksikan (currency 
limit), limit volume transaksi (turnover limit), limit posisi terbuka (open 
position limit), limit kerugian (cut loss limit), serta limit transaksi harian 
(intraday limit). Penelitian ini hanya akan membahas pemberian limit untuk 
posisi terbuka (open position limit) yang diberikan manajemen kepada BU 
Foreign Exchange. Berbagai jenis limit yang ditetapkan tersebut 
dimaksudkan untuk membatasi kerugian dari posisi yang diambil oleh 
seorang Dealer, dimana jumlah atau nominal yang ditetapkan merupakan 
angka yang bisa diserap oleh manajemen Bank BNI apabila terjadi 
kerugian. Salah satu dasar perhitungan untuk menentukan limit kerugian 
yang ditetapkan oleh pihak manajemen adalah melalui pendekatan Value 
at Risk (VaR), ha1 ini sesuai dengan konsep Pedoman Standar Penerapan 
Manajemen Risiko yang dibuat oleh Bank Indonesia. 

Penetapan nilai risiko atau VaR untuk kegiatan trading di BU 
Foreign Exchange telah dilakukan di Bank BNI, namun demikian 
penerapannya tidak sepenuhnya dilakukan. Sementara ini BU Foreign 
Exchange menggunakan wewenang dan limit lama sebagai pedoman 
melakukan transaksinva. dimana menurut ~enel i t i  ha1 tersebut sudah tidak 
akomodatif lagi. ~enel i t i  menilai bahwa iegala perubahan yang ada di 
pasar foreign exchange adalah merupakan kesempatan bagi Dealer untuk 
membuat keuntungan, karena itu suatu limit yang akomodatif sangat 
diperlukan. Peninjauan kembali dilakukan terutama untuk mengoptimalkan 
pemakaian limit risiko, yang dalam ha1 ini direpresentasikan oleh nilai 
VaR, yang telah diberikan oleh manajemen kepada BU Foreign 
Exchange. Saat ini, dengan mengacu pada kebijakan wewenang dan limit 
lama, pemanfaatan limit VaR yang diberikan oleh manajemen masih 
belum optimal. Artinya, masih ada ruang untuk mengoptimalkan 
pemakaian limit tersebut , dimana pada akhirnya akan meningkatkan pula 
keuntungan di BU Foreign Exchange. Permasalahan tersebutlah yang 
membuat Peneliti ingin mengupas lebih jauh melalui penelitian ini. 

Penghitungan risiko dari tiga portofolio mata uang melalui metode 
VaR merupakan salah satu tujuan dari penelitian ini. Selain itu peneliti 
akan mencari gap yang terjadi saat ini, antara wewenang dan limit yang 
berlaku dengan perhitungan wewenang dan limit hasil perhitungan melalui 
metode VaR. Dari hasil yang didapat, maka peneliti mengharapkan bisa 
memberikan beberapa rekomendasi komposisi portofolio tiga mata uang 
yang lebih akomodatif kepada manajemen. 

Penelitian ini dilakukan hanya untuk transaksi foreign exchange 
yang bertujuan spekulasi atau trading, dengan jenis mata uang USDIIDR, 
USDNEN dan EURIUSD. Seluruh data historis mulai dari 1 Mei 2001 
sampai dengan 30 April 2002 diolah dengan menggunakan aplikasi excel 
untuk menghitung nilai VaR dan komposisi optimal yang akan 
direkomendasikan kepada manajemen. Selain nilai VaR yang dicari, 
peneliti juga mencari komposisi portofolio yang optimal melalui beberapa 
skenario. 



Melalui pengolahan data dengan menggunakan metode VaR, maka 
diperoleh tiga macam rekomendasi untuk komposisi portofolio. Ketiga 
rekomendasi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, 
dimana manajemen bisa memilih salah satu diantara mereka yang 
dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen. Rekomendasi 
tersebut dibuat berdasarkan tiga ha1 yang mendasari perhitungan nilai 
VaR nya, yaitu kondisi normal, kondisi terburuk dan gabungan dari 
keduanya. Ketiga-tiganya memiliki komposisi portofolio yang dihitung 
dengan cara memanfaatkan limit VaR yang telah diberikan manajemen 
secara optimal. 

Melalui pengolahan data historis selama 257 hari dengan eksposur 
yang disesuaikan wewenang dan kebijakan saat ini, maka didapatlah nilai- 
nilai VaR dari ketiga mata uang yang diteliti. Portofolio mata uang 
USDllDR dengan eksposur USD 5,000,000.00 mempunyai nilai VaR USD 
151,616.00 , portofolio mata uang USDIYEN dengan eksposur USD 
3,750,000.00 mempunyai nilai VaR USD 52,707.00, dan untuk portofolio 
mata uang EUWUSD dengan eksposur USD 1,250,000.00 memilki nilai 
VaR USD 16,927.00. Nilai VaR gabungan ketiganya atau disebut dengan 
nilai Diversified VaR diperoleh sebesar USD 161,815.00 , dan nilai ini 
masih berada jauh di bawah limit VaR USD 577,444.00 yang telah 
diberikan manajemen kepada BU Foreign Exchange. Pemakaian limit 
VaR yang tidak optimal ini menimbulkan gap yang pada akhirnya akan 
berimbas pada perolehan keuntungan yang kurang optimal. 

Optimalisasi pemanfaatan limit VaR dilakukan melalui asumsi di 
tiga kondisi, kondisi pasar normal (skenario I ) ,  kondisi worst case 
(skenario 2) , dan kondisi gabungan dari keduanya (skenario 3). Skenario 
I menghasilkan komposisi untuk portofolio USDllDR sebesar USD 
17,845,000.00 , USDNEN sebesar USD 13,365,000.00 dan EURIUSD 
sebesar USD 4,450,000.00. Komposisi ini merupakan komposisi yang 
paling agresif di dalam penelitian ini, dimana total eksposur yang 
dihasilkan sebesar USD 35,660,000.00 dengan nilai diversified VaR USD 
577,433.00. Skenario 2 menghasilkan komposisi untuk portofolio 
USDllDR sebesar USD 7,445,000.00 , USDNEN sebesar USD 
8,100,000.00 dan EURIUSD sebesar USD 2,700,000.00. Komposisi ini 
memiliki total eksposur sebesar USD 18,245,000.00 dengan nilai 
diversified VaR USD 577,429.00. Skenario 3 menghasilkan komposisi 
untuk portofolio USDllDR sebesar USD 7,620,000.00 , USDNEN sebesar 
USD 5,710,000.00 dan EUWUSD sebesar USD 1,900,000.00. Komposisi 
ini merupakan komposisi yang paling prudent di dalam penelitian ini, 
dimana total eksposur yang dihasilkan sebesar USD 15,230,000.00 
dengan nilai diversified VaR USD 577,426.00. 

Salah satu dari ketiga komposisi portofolio yang dihasilkan dari 
penelitian ini bisa diaplikasikan oleh manajemen untuk menggantikan 
kebijakan wewenang dan limit yang berlaku saat ini. Peneliti 
merekomendasikan skenario 3 sebagai komposisi eksposur yang lebih 
akomodatif untuk diterapkan saat ini. Peneliti juga membandingkan 
dengan target keuntungan tahunan yang ditetapkan pihak manajemen 



untuk BU Foreign Exchange, dimana tahun 2002 ini'target keuntungan 
naik sebesar 127% dibandingkan tahun sebelumnya tetapi tidak diikuti 
kenaikan limit eksposur. Dalam penelitian ini disarankan manajemen 
untuk meninjau kembali kebijakan wewenang dan limit eksposur posisi 
terbuka yang diberlakukan saat ini, sehingga diperoleh suatu kebijakan 
yang lebih akomodatif. Juga di dalam ha1 penetapan target keuntungan 
tahunan, perlu dipertimbangkan juga angka yang wajar sesuai dengan 
limit eksposur yang diberikan 
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