I. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Kehidupan dunia yang modern pada saat ini mempunyai dua ciri

pokok, yaitu adanya kete~kaitanatau ketergantungan dan persaingan yang
sernakin ketat. Dua ciri pokok tersebut dihadapi oleh pelaku ekonomi, baik
secara perorangan rnaupun kelompok, pada tingkat nasional rnaupun
internasional.
Salah satu ciri era globalisasi yang menonjol adalah adanya arus
uang dan modal dalam bentuk valuta asing yang sernakin besar dan cepat
mengalir. Aliran tersebut terjadi di antara berbagai pusat keuangan di
berbagai negara tanpa mengenal kewarganegaraan perniliknya dan tanpa
batas wilayah. Dalarn seiiap transaksi, sekecil apapun transaksi tersebut,
apabila melibatkan dua negara atau lebih pasti melibatkan pertukaran atau
perdagangan valuta asing.
Suatu perusahaan yang rnenjadi pelaku ekonorni, baik dalarn
peranannya sebagai produsen rnaupun konsumen secara langsung
ataupun tidak langsung tetap terpengaruh oleh valuta asing. Pengaruh
tersebut

juga akan dialarni meskipun tidak rnelakukan aktivitas

internasional (ekspor dan atau irnpor). Terlebih lagi bagi perusahaan yang
rnengadakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan ekspor dan
atau impoi tentu rnernerlukan atau berhubungan dengan permasalahan
valuta asing.

Globalisasi yang rnenirnbulkan keterkaitan atau ketergantungan
internasional rnenirnbulkan persaingan yang sernakin ketat di antara para
pihak terkait. Sejalan dengan itu, perusahaan dituntut untuk dapat
rnenyesuaikan diri terhadap kondisi tersebut.
Pengirirnan barang antar negara dalarn perdagangan internasional
rnernbutuhkan waktu yang cukup lama sarnpai barang tersebut tiba,
diproses dan dijual kernbali. Terdapatnya perbedaan ternpat dan waktu
dalarn kegiatan-kegiatan tersebut dikaitkan dengan perubahan nilai tukar
valuta asing, rnenyebabkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat.
Nilai transaksi yang telah dilakukan dapat berubah rnengikuti fluktuasi nilai
tukar valuta asing tersebut. Dalam ha1 ini, perusahaaan baik sebagai
eksportir dan atau importir akan rnengalarni dua kemungkinan yaitu risiko
kerugian atau mendapat keuntungan.
Posisi risiko suatu perusahaan akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing
dapat diperjelas dengan rnengacu ke hasil-hasil yang diproyeksikan atau
kewajiban-kewajiban dalam valuta asing. Jika perusahaan berada pada
posisi "panjang" (long) atau sedang rnengharapkan hasil, risikonya
rnungkin nilai tukar valuta asing akan rnenurun, sehingga hasil yang
diperoleh akan lebih rendah. Jika perusahaan berada pada posisi "pendek
(short) atau rnernpunyai kewajiban dalarn valuta asing, risikonya rnungkin
nilai tukar valuta asing akan naik, sehingga untuk mernbayar kewajiban
tersebut harus dibeli sejurnlah valuta asing dengan harga yang lebih tinggi.
Untuk itu, perusahaan harus rnengarnbil tindakan perlindungan terhadap

posisi panjang atau posisi pendek untuk dapat rnenghilangkan atau
setidaknya rnerninirnalkan risiko. Sebagai contoh perusahaan di lndonesia
yang akan rnernbayar utang dalarn Dolar berisiko rnengalarni kerugian
akibat fluktuasi nilai Rupiah terhadap Dolar AS. Dengan rnelernahnya
Rupiah, perusahaan harus rnernbayar utang dalarn jurnlah yang lebih
besar dalarn Rupiah walaupun dalam Dolar AS nilainya tetap.
Krisis ekonorni yang terjadi di wilayah

Asia Pasifik yang

rnengakibatkan rnenurunnya nilai tukar rnata uang negara di kawasan
tersebut juga berdampak dan terjadi di Indonesia. Krisis ekonorni yang
rnelanda perekonornian lndonesia pada pertengahan tahun 1997 sld tahun
1998 mengakibatkan rnata uang rupiah terdepresiasi begitu besarnya.
Melernahnya Rupiah terhadap Dolar AS pada awal Agustus 1997 sebesar
Rp.2.600 rnengalarni puncaknya pada rninggu pertarna Oktober 1997,
yaitu Rp.16.000 per Dolar AS. Akibat keadaan tersebut antara lain, adanya
kekurangan likuiditas, labilnya tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah
serta pengetatan penyediaan kredit.
Aliran valuta asing yang besar dan cepat untuk rnernenuhi tuntutan
perdagangan, investasi dan spekulasi dari suatu ternpat yang surplus ke
ternpat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau
kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan rnenirnbulkan perbedaan
kurs valuta asing di masing-masing ternpat. Beberapa faktor atau kondisi
yang berbeda dan rnernpengaruhi kurs valuta asing di masing-masing
ternpat tersebut antara lain adalah : penawaran dan perrnintaan valuta

asing, posisi neraca pernbayaran, tingkat inflasi, tingkat bunga, tingkat
pendapatan, pengawasan pernerintah serta adanya ekspektasi dan
spekulasilisulrumor.
Kondisi krisis ekonorni yang dialarni Indonesia sejak tahun 2997
rnernbawa darnpak kekhawatiran rnelernahnya kurs rupiah lebih lanjut.
Sebagai konsekwensinya, telah rnendorong peningkatan pernbelian valuta
asing terutarna oleh dunia usaha guna mengantisipasi kebutuhan
pembayaran utang valuta asing yang segera akan jatuh tempo dan untuk
keperluan impor. Di sarnping itu, adanya ketidak pastia'n di dalam negeri
rnembuka

kegiatan spekulasi.

Hal

ini

pada gilirannya

semakin

rnernperberat tekanan depresiasi terhadap rupiah sehingga nilai tukar
rupiah terus terpuruk.

B.

Perumusan Masalah
Skala usaha perusahaan yang sernakin berkernbang secara

langsung akan membawa perusahaan turut dalarn tingkat persaingan yang
sernakin tinggi. Dalarn menunjang kegiatan operasionalnya perusahaan
dituntut untuk dapat mernenuhi kebutuhan pernbiayaan yang diperlukan,
dan

urnurnnya

dengan

mernperolehnya

dari

lernbaga

keuanganlperbankan.
Bagi perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha dengan pihakpihak luar negeri secara langsung, rnernerlukan dana dalarn bentuk valuta
asing sesuai dengan rnata uang negara dirnana pihak-pihak luar negeri

rnenjadi mitranya. Dengan demikian perusahaan selayaknya merniliki dana
dalam valuta yang sarna.
Dalarn prakteknya, kebutuhan dana valuta asing oleh perusahaan
pada umumnya diperoleh dari pinjaman bankllembaga keuangan.
Berkaitan dengan krisis ekonomi yang ditandai dengan perubahan kurs
valuta asing telah rnengakibatkan permasalahan yang cukup besar pada
perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman dalam valuta asing.
Masalah yang dihadapi perusahaan dalarn ha1 terjadinya perubahan
kurs valuta asing adalah risiko kerugian akibat melemahnya nilai tukar
Rupiah

terhadap

kewajiban

valuta

asing

perusahaan.

Hal

ini

mengakibatkan perusahaan harus rnenyediakan Rupiah yang lebih banyak
untuk rnemenuhi kewajiban valuta asingnya sehingga rnenggangu likiditas
perusahaan. Kejadian yang berlarut-larut seperti itu telah mengakibatkan
banyaknya kemacetan pembayaranlpelunasan oleh

perusahaan yang

memiliki kredit dalam valuta asing. Hal rnendasar yang mengakibatkan
banyak perusahaan yang memiliki kredit daiam valuta asing mengalarni
risiko kerugian akibat perubahan kurs adalah tidak dilakukannya langkah
pengarnanan dalam upaya rnengurangi risiko akibat perubahan kurs valuta
asing.

C.

Tujuan Penelitian
1.

,Menganalisis pentingnya manajemen risiko ? h a asing yang
berhubungan dengan perubahan kurs valuta asing dan peranan
hedging dalam mengurangi risiko tersebut.

2.

Menentukan komposisi kewajiban valuta asing yang terkait
dengan pemilihan teknik untuk mengurangi risiko akibat
perubahan kurs valuta asing.

D.

Manfaat Penelitian
1.

Memberikan kontribusi pada perusahaan dalam melakukan
pertimbangan pemilihan metode hedging (pemagaran risiko)
kredit valuta asing yang memberikan hasil maksimal.

2.

Memberikan masukan pada perusahaan untuk penetapan
komposisi kewajiban dalam valuta asing

E.

Ruang Lingkup Penelitian
Kajian dalam penelitian ini

dibatasi pada penilaian metode

penetapan teknik hedging dalarn rangka mengurangi risiko kerugian akibat
perubahan kurs valuta asing. Penekanan adalah pada risiko kerugian
perubahan kurs sebagai akibat transaksi.

