
RINGKASAN EKSEKUTIF 

THEODORA VlNCA NATALIE MANIK. 2003. Analisa Produk Derivatif 
sebagai Alat Hedging Nasabah (Studi Kasus Bank "XYZ"). Dibawah 
bimbingan Harianto dan Imam Teguh Saptono. 

Perdagangan internasional tidak dapat dihindari dari kehidupan sosial 
manusia. Agar perdagangan tersebut dapat berjalan, dibutuhkan alat yang 
memfasilitasi kelancaran yaitu dengan pembayaran mata uang tertentu. 
Adanya kewajiban maupun hak dari pihak yang bersangkutan tidak lepas dari 
kemungkinan menghadapi resiko kerugian. Resiko tersebut, antara lain 
kegagalan pembayaran dari penghutang (liquidity risk), resiko perubahan 
mata uang dan tingkat suku bunga suatu negara (market risk). 

Untuk memperlancar kontrak khusus valuta asing bahkan untuk 
mengatasi kesulitan menghadapi resiko, diperlukan peranan perbankan. 
Produk dari perbankan khususnya produk Treasury melalui derivative 
producfs diharapkan mampu mengatasi masalah lindung nilai (hedging). 

Memasarkan produk derivatif tidaklah mudah mengingat banyaknya 
peristiwa di dalam maupun di luar negeri yang memberikan pandangan 
negatif akibat perusahaan yang collapse akibat menggunakan produk 
derivatif. Sebut saja : perusahaan Baring, UK sebuah merchant bank tertua 
dari lnggris pada bulan Februari 1995 mengalami kerugian USD1,330 juta 
akibat instrumen derivatif stock index future, kemudian perusahaan Procter & 
Gambler, US pada bulan April 1994 yang mengalami kerugian USD 157 juta 
dengan instrumen differential swaps. 

Bank "XYZ" termasuk bank domestik yang aktif pada transaksi derivatif 
yang sebagian besar untuk memenuhi kepentingan nasabahnya. Produk 
derivatif yang aktif dilakukan antara unit Treasury dan nasabah adalah 
currency forward dan currency swap. Sedangkan produk lain, seperti interest 
rate swap, currency option, dan lain-lain masih dalam tahap pemasaran dan 
sosialisasi. Personel di unit Treasury dituntut untuk bekerja ekstra keras 
untuk mewujudkan pemasaran produk derivatif ini dan meningkatkan pangsa 
pasar produk derivatif yang telah ada sehingga dapat bersaing dengan bank- 
bank lainnya terutama foreign bank. 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan bank dalam 
pengembangan produk derivatif sebagai alat hedging nasabah, bagaimana 



pengaruh kondisi lingkungan internal dan lingkungan eksternal bank dalam 
pengembangan produk derivatif, dan bagaimana mengatasi kekuatan 
(strength), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman 
(threat) bank agar mampu mengembangkan produk derivatif di tengah 
kompetisi. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan alternatif 
strategi dan implikasi tindakan yang dapat diambil oleh pelaku bisnis untuk 
mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui produk derivatif serta 
mengkaji produk perbankan yang tepat sebagai alternatif strategi yang dapat 
bermanfaat bagi perkembangan usaha dan mengatasi resiko. 

Berdasarkan hasil analisa Matriks IFEIEFE dan kemudian 
diimplikasikan pada 9 sel pada matriks IE, maka disampaikan bahwa posisi 
perusahaan dalam ha1 ini Strategik Bisnis Unit Treasury Bank "XYZ" ada 
pada kuadaran V. Hasil tersebut, menunjukkan posisi perusahaan Bank 
"XYZ" pada kondisi "hold and mainfain". Strategi yang dapat diterapkan pada 
kondisi perusahaan ini bila ingin berhasil dalam kompetisi terutama dalam 
pengembangan produk Treasury adalah intensive pasar melalui markef 
penetration, market development, dan product development. 

Berdasarkan hasil analisa rnelalui matriks portofolio bisnis, yaitu 
matriks General Electric (GE) dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian 
dimensi daya tarik industri dan kekuatan bisnis untuk produk currency 
forward dan currency swap berada pada wilayah yang kuat dan memerlukan 
strategi investasi yang agresif untuk tumbuh. 

Proyeksi untuk portofolio bisnis produk Treasury yaitu currency 
forward dan currency swap Currency forward akan mengubah strategi 
pertumbuhan produk dengan bergeser dari posisi investasi yang agresif 
menuju ke arah pertumbuhan yang mendominasi dan merupakan investasi 
yang maksimum. Currency swap bergeser dari posisi investasi yang agresif 
menuju ke arah pertumbuhan yang mendominasi dan merupakan investasi 
yang maksirnum. 

Sedangkan untuk proyeksi strategi empat jenis transaksi derivatif Bank 
"XYZ yang dalam tahap penawaran kepada nasabah potensial, mendapat 
respon proyeksi yang cukup baik dari responden, serta antusias bahwa 
produk derivatif ini akan menguasai pasar dalam ha1 pemanfaatan dari 
oroduk itu sendiri. sebaaai berikut : 
i. Currency option meGpakan produk yang diidentifikasikan dengan strategi 

tumbuh selektif dan mengelola untuk menghasilkan pendapatan. 
b. FRA merupakan -produk iang diproyeksikan dengan strategi tumbuh dan 

produk yang selektif dengan mengidentifikasikan segmen untuk tumbuh 



c. IRClF rnerupakan produk yang diproyeksikan dengan strategi turnbuh dan 
produk yang selektif dengan mengidentifikasikan segmen untuk turnbuh 

d. IRS rnerupakan produk dengan strategi investasi agresif dan secara 
selektif membangun kekuatan. 
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