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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan antar negara pada umumnya menimbulkan pilihan bagi 

pelaku binis mengenai currency (mata uang) yang akan dipakai dalam kontrak 

dagang yang akan dilakukan. Disebut pada umumnya karena bagi negara-negara 

Eropa yang tergabung dalam masyarakat uni eropa (European Union) sejak 

Januari 2002 berlaku mata uang Euro sebagai mata uang tunggal. Dapat pula 

terjadi bahwa pilihan mata uang yang dipakai dalam suatu kontrak dagang antar 

pelaku bisnis di satu negara adalah mata uang negara lain yang dianggap lebih 

kuat dan stabil, hal ini dilakukan biasanya oleh para pelaku bisnis di negara 

berkembang seperti Indonesia yang menggunakan mata uang dolar Amerika 

Serikat. 

Perbedaan mata uang yang berlaku di setiap negara (kecuali Euro untuk 

negara-negara Uni Eropa), dan terutama sekali perbedaan serta fluktuasi nilai beli 

(purchasing power) dari mata uang negara-negara tersebut berpotensi 

menimbulkan resiko antara lain kerugian selisih kurs bagi pelaku bisnis yang 

melakukan perdagangan dan atau transaksi dalam berbagai mata uang (currency). 

Sebaliknya fluktuasi dan perbedaan purchasing power dari berbagai mata uang 

tersebut dapat dilihat sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Untuk 

menghindari risiko kerugian yang timbul dari transaksi-transaksi yang melibatkan 

berbagai mata uang tersebut, telah berkembang berbagai instrumen derivatif 

antara lain forward contract, swap contract dan option contract. Instrumen 



2 
 

derivatif tersebut dapat juga digunakan untuk barang-barang komoditi dan surat 

berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Di samping untuk tujuan 

melindungi kepentingan pelaku bisnis atas kontrak-kontrak yang telah dibuat, 

kontrak-kontrak derivatif dapat juga dibuat semata-mata untuk tujuan 

mendapatkan keuntungan, dengan melakukan spekulasi atas perubahan tingkat 

suku bunga, kurs mata uang asing dan harga komoditi. 

Transaksi Valuta asing yang dilakukan oleh para pelaku usaha di 

Indonesia sangat terkait dengan kondisi pasar dunia dimana suatu peristiwa di satu 

negara sangat mempengaruhi kondisi pasar global saat itu. Kondisi pasar yang 

tidak stabil dapat menimbulkan resiko yang siginifikan terhadap nilai suatu 

kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang akan jatuh tempo dalam 

periode waktu tertentu dimasa datang. Untuk menutup resiko dimasa datang 

tersebut pelaku usaha terutama bank-bank yang memiliki nilai transaksi valuta 

asing yang cukup besar melakukan Hedging atau lindung nilai terhadap asset 

maupun kewajibannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisa apakah Currency Option dapat diterapkan sebagai alternatif Hedging 

yang baik untuk menutup resiko dimasa datang. 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah agar pelaku usaha 

dapat menentukan metode Hedging atas valuta asing yang akan digunakan 

sehingga resiko yang mungkin timbul dimasa datang dapat dikelola sejak awal. 

Pasar valas/devisa merupakan mekanisme dimana satu negara dapat 

memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Pasar valas/devisa 

membentuk inti dari sistem keuangan internasional. Pasar devisa memfasilitasi 

konversi mata uang domestik ke mata uang asing dan sebaliknya (pembelian dan 
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penjualan valas). Para eksportir, importir, investor portfolio dan bank sentral serta 

wisatawan secara khusus tergantung pada fasilitas-fasilitas pasar devisa. Obyek 

yang diperdagangkan pada pasar tersebut adalah foreign currency notes, coins dan 

bank draft juga travellers’ cheques. Namun obyek tersebut tidak begitu 

diperhitungkan karena transaksinya biasanya dalam jumlah kecil dan tidak begitu 

sering (jarang). 

Untuk menghindari risiko kerugian yang timbul dari transaksi-transaksi 

yang melibatkan berbagai mata uang tersebut, telah berkembang berbagai 

instrumen derivatif antara lain forward contract, swap contract dan option 

contract. Instrumen derivatif tersebut dapat juga digunakan untuk barang-barang 

komoditi dan surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Di samping 

untuk tujuan melindungi kepentingan pelaku bisnis atas kontrak-kontrak yang 

telah dibuat, kontrak-kontrak derivatif dapat juga dibuat semata-mata untuk tujuan 

mendapatkan keuntungan, dengan melakukan spekulasi atas perubahan tingkat 

suku bunga, kurs mata uang asing dan harga komoditi. 

B. Tujuan Makalah 

Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui pasar future dan options; 

kontrak future dan forward, pasar opsi, spekulasi dalam mata uang asing dan 

teknik Currency Hedging digunakan untuk Mengantisipasi Forex Exposure. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Cakupan Geografis dan Fungsi Pasar Valuta Asing 

Perdagangan valuta asing sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dianut 

oleh masing-masing negara untuk mengelola lalu lintas valuta asingnya dengan 

menetapkan nilai tukar dasar resmi melalui penawaran terbuka. Harga penutupan 

akan dipublikasikan sebagai harga resmi atau nilai tukar resmi pada hari itu. 

Pasar valuta asing sangat menjalankan beberapa fungsi, yaitu : 

 Mentransfer daya beli antar Negara 

Transfer daya beli diperlukan karena perdagangan internasional umumnya 

melibatkan dua pihak yang tinggal di Negara yang berbeda dengan mata uang 

yang berbeda pula. Biasanya setiap pihak ingin memegang mata uang 

negaranya. Atas alasan ini, fungsi transfer daya beli dibutuhkan. Pasar valuta 

asing menyediakan fasilitas untuk mengkonversikan mata uang domestic, atau 

sebaliknya. 

 Mendapatkan atau menyediakan kredit untuk membiayai transaksi 

perdagangan internasional. 

Fungsi penyediaan kredit dibutuhkan untuk membiayai barang dalam 

perjalanan. Eksportir dapat membiayai terlebih dahulu barang dalam 

perjalanan tersebut dan membuka rekening piutang atas importir. Sebaliknya 

importir dapat membayar tunai didepan, sebelum barang diterima. Pasar 

valuta asing menyediakan alternative pembelanjaan ketiga, yaitu dengan 

instrument letter of credit (L/C) dan banker’s acceptance.  

 Sebagai wahana untuk meminimalkan resiko karena perubahan nilai tukar  

Risiko valuta asing timbul karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Untuk 

meminimalkan risiko tersebut (atau bahkan menghilangkannya sama sekali), 

perlu dilakukan pengamanan (hedging). Pasar valuta asing memiliki 

mekanisme untuk melakukan  hedging, antara lain melalui pasar forward. 
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Para Partisipan dalam Pasar Valuta Asing 

 Pasar valuta asing dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu pasar 

bank (interbank market) dan pasar klien (client market). Dalam masing-masing 

golongan terdapat lima kategori partisipan, yaitu bank dan nonbank yang 

bertindak sebagai dealer, individu dan perusahaan yang terlibat dalam 

perdagangan dan investasi, spekulan dan arbritator, bank sentral dan pialang 

valuta asing. 

 

B.  Tipe-Tipe Transaksi 

 Transaksi di pasar valuta asing dapat dilakukan dengan basis spot, forward 

dan swap.  

 Transaksi spot 

 Transaksi spot dilakukan berdasarkan nilai tukar transaksi terjadi. 

Transaksi spot antara bank dan klien (di pasar eceran), dapat diselesaikan saat itu 

juga. Sementara itu, transaksi spot antar bank umumnya terselesaikan dua hari 

kerja setelah kesepakatan. 

 Transaksi forward 

 Transaksi forward dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran dan 

penyerahan valuta asing dilakukan di masa yang akan dating. Nilai tukar mata 

uang ditentukan pada saat kontrak disepakati. Transaksi forward menggunakan 

nilai tukar forward (sebaliknya transaksi spot juga menggunakan nilai tukar spot 

yang umumnya memiliki rentang waktu 1, 2, 3, 6,dan 12 bulan. Rentang waktu 

tersebut menunjukkan kapan transaksi forward harus diselesaikan. 

 Meskipun memiliki masa jatuh tempo tertentu kontrak forward dapat 

memberikan pilihan untuk menyelesaikan transaksi di awal (tanggal 1 sampai 10), 

pertengahan (tanggal 11 sampai 20), atau akhir bulan (tanggal 21 sampai akhir 

bulan). Kontrak forward dengan pilihan lebih mahal dari kontrak forward murni. 

 Transaksi forward antar bank umumnya dilakukan untuk membatasi risiko 

bank karena menjalin kontrak forward dengan klien non bank. Sebagai contoh 

bank A menandatangani kontrak forward 3 bulan dengan kliennya, dimana nilai 

tukar forward 3 bualan adalah US$ 1 = Rp 2.300. selanjutnya bank A akan 

menghubungi bank B untuk melakukan transaksi forward 3 bulan dengan 
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menggunakan nilai tukar forward antar bank 3 bulan. Lewat kontrak ini bank A 

dapat membatasi risiko karena perubahan nilai tukar mata uang. 

 Transaksi swap 

Transaksi swap adalah pembelian dan penjualan mata uang asing secara 

bersamaan. Transaksi swap banyak terjadi di pasar antar bank, dimana 

penyelesaian transaksi beli dan jual dilakukan pada tanggal yang berbeda. 

Tanggal penyelesaian transaksi tersebut value date. Baik pembelian maupun 

penjualan dilaksanakan dengan bank yang sama. 

Tipe transaksi swap yang umum dilakukan adalah membeli valuta asing di 

pasar spot dan pada waktu yang sama menjualnya di pasar forward (disebut spot 

against forward type). Kedua transaksi dilakukan dengan bank yang sama. 

Melalui transaksi ini, risiko terhadap perubahan nilai tukar dapat dibatasi. 

Tipe transaksi swap yang lebih mutakhir adalah forward-forward swap. 

Sebagai contoh, seorang dealer hendak menjual £1.000 untuk ditukar dengan US$ 

dua bulan mendatang. Nilai tukar forward 2 bulan saat ini adalah US$ 1.685/. 

melalui transaksi ini, dealer tersebut dapat meminjam US$ selama dua bulan, 

tanpa harus kehilangan £–nya. Selisih nilai tukar dapat dipandang sebagai selisih 

bunga pinjaman antara US$ dan £. 

 

C.  Pasar Spot, Forward, Future dan Opsi 

 Pasar Spot 

 Pasar valuta asing melibatkan pertukaran mata uang dalam bentuk cek 

yang ditarik pada rekening dengan denominasi mata uang yang berbeda. Di pasar 

spot, intruksi untuk menukarkan mata uang dilakukan dalam bentuk wesel bank, 

yaitu cek yang dikeluarkan bank. Hal ini membedakan pasar spot dari pasar 

forward dan future akan dibahas pada bagian  berikutnya. 

Kurs di pasar spot ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap 

mata uang dipasar valuta asing antar bank. Perdagangan valuta asing antar bank 

dunia berjalan sangat cepat, berkat kehadiran SWIFT (Society for Worldwide 

Internasional Financial Telecommunication) yang menghubungkan bank-bank 

dan pialang-pialang valuta asing di seluruh dunia. Nilai uang yang berputar di 
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pasar ini sangat besar. Pasar valuta asing antar bank memiliki efesiansi yang 

tinggi. Hal ini terlihat dari kecilnya perbedaan antara kurs jual dan kurs beli. 

 

 Pasar Forward 

 Sebagaimana telah dijelaskan di depan, transaksi forward sangat berguna 

untuk membatasi risiko karena perubahan kurs valuta asing. Baik untuk transaski 

impor, ekspor, meminjam, atau investasi dalam valuta asing. Berbeda dengan 

transaksi spot yang tidak dapat ditunda, transaksi forward dapat ditunda selama 

waktu yang disepakati. 

 Sama seperti pasar spot, pasar forward tidak harus berwujud tempat secara 

fisik. Transaksi forward dapat dilakukan secara informal, sepanjang tercapai 

kesepakatan antara dua pihak yang akan bertransaksi. Transaksi forward dapat 

dilakukan antara bank dan klien individual atau lembaga, baik bank atau nonbank. 

 Apabila ditilik dari masa kontrak, transaksi forward antar bank memiliki 

dimensi waktu kelipatan 30. umumnya transaksi antar bank bermasa kontrak 30 

hari, 90 hari, dan 180 hari. Sebaliknya, transaksi forward antara bank dan klien 

non bank, sering bermasa kontrak bukan kelipatan 30 hari. Bank biasanya 

memberi fasilitas semacam itu dengan memberi biaya tambahan. 

 

 Pasar Future 

 Pasar future memilki dua jenis objek transaksi, yaitu valuta asing (disebut 

financial future market) dan komoditi (disebut commodity future market). Dalam 

bagian ini, pembahasan mengambil objek valuta asing (selanjutnya disebut pasar 

future). 

 Sama seperti transaksi forward, transaksi future juga berguna untuk 

membatasi risiko dan tujuan spekulatif. Sebuah kontrak future adalah kesepakatan 

memperdagangkan atau menukarkan valuta asing. Dimana penyerahan valuta 

asing dilakukan pada masa yang akan datang dalam jumlah tertentu, waktu 

tertentu, tempat tertentu, dan harga tertentu. 

 Pasar future yang pertama adalah internasional monetary market (IMM) 

yang didirikan tahun 1972 dan merupakan divisi dari Chicago Mercantile 

Exchange. Sejak tahun 1885, kontrak yang diperdagangkan di Singapore 



8 
 

Internasional Monetary Exchange (SIMEX). Kanada, dan Australia. Ditinjau dari 

besarnya volume perdagangan, IMM merupakan pasar future terbesar didunia. 

 Kontrak future memilki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Besarnya kontrak tertentu atau spesifik. Misalnya, di IMM sebuah kontrak 

untuk DM bernilai minimal DMI 125,000 atau kelipatannya. 

2. Terdapat metode standar untuk menyatakan nilai tukar. Metode yagn 

digunakan di IMM adalah cara Amerika. 

3. Masa jatuh tempo kontrak bersifat standar. Saat jatuh tempo kontrak future 

IMM adalah hari rabu ketiga bulan Januari, Maret, April, Juni, Juli, 

September, Oktober, atau Desember. Akan tetapi, tidak semua mata uang 

memiliki masa jatuh tempo pada periode-periode tersebut. Di IMM sebuah 

kontrak future dapat jatuh tempo pada hari Rabu minggu ketiga, satu bulan 

setelah bulan-bulan jatuh tempo di atas (misalnya, hari Rabu minggu ketiga 

bulan Februari). 

4. Hari perdagangan terakhir tertentu. Di IMM, kontrak future dapat 

diperdagangkan maksimal dua hari kerja sebelum hari Rabu, di mana kontrak 

tersebut jatuh tempo. 

5. Jaminan. Pembeli harus menyarankan sejumlah dana sebagai jaminan. 

Jaminan tersebut sebagian digunakan untuk memenuhi maintenance level dan 

sisanya untuk transaksi. Maintenance level bersifat tetap. Apabila 

maintenance level kurang dari standar, maka transaksi tidak dapat dilakukan. 

Nilai kontrak dipantau setiap hari dan pembeli harus membayar tunai 

pengurangan maintenance level karena perubahan nilai tukar. 

6. Penyelesaian transaksi. Sebagian kecil kontrak future diselesaikan dengan 

penyerahan valuta asing secara langsung (kira-kira 5% dari transaksi total). 

Lebih sering terjadi, pembeli atau penjual mengambil posisi yang berlawanan 

dengan posisinya semula. Misalnya, seseorang membeli kontrak future, posisi 

ini akan diimbangi dengan menjual kontrak future yang memiliki masa jatuh 

tempo yang sama. 

7. Komisi. Transaksi future harus melibatkan pialang. Pialang menerima komisi 

atas jasanya. 
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8. Clearing house sebagai mitra transaksi. Semua kontrak adalah persetujuan 

antara klien dan clearing house. Dua orang klien tidak dapat berhubungan 

secara langsung. 

Perbedaan Kontrak Future dan Kontrak Forward 

Karakteristik Kontrak Future Kontrak Forward 

Besarnya kontrak Terstandar pe rmata uang Tidak standar 

Jatuh tempo Tertentu, paling lama kurang dari 1 

tahun 

Tidak tertentu, dapat lebih 

dari 1 tahun 

Tempat Ada tempat pertemuan fisik tertentu Tidah harus di satu tempat 

tertentu 

Penetuan harga Ditentukan oleh mekanisme pasar Ditentukan oleh nilai tukar 

saat itu 

Jaminan Ada Tidak ada 

Penyelesaian 

transaksi 

Jarang ada penyerahan valuta asing 

secara langsung 

Sering ada penyerahan 

valuta asing secara 

langsung 

Komisi Dibayar langsung Dari selisih kurs jual dan 

beli 

Jam perdagangan 24 jam 24 jam 

Mitra transasksi Tidak diketahui Diketahui 

Likuiditas Likuid, tetapi relatif kecil dalam 

volume penjualan total dan nilai 

Likuid dan relatif besar 

dalam volume penjualan 

disbanding kontrak future. 

 

 Pasar Opsi 

 Kontrak forward dan future harus dijalankan. Artinya, pada saat jatuh 

tempo akan ada penyelesaian transaksi berupa penyerahan mata uang dan 

pembayaran. Berbeda dengan kontrak diatas, sebuah opsi memberi hak memilih 

kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual mata uang tertentu. Apabila 

pada kontrak forward dan future, kesepakatan memberi kewajiban tertentu maka 

seseorang yang membeli sebuah opsi diberi kesempatan memilih. Keputusan 

untuk menjalankan hak yang dimiliki, sepenuhnya ditentukan oleh pemegang 

opsi. Jadi, transaksi dipasar opsi tidak harus diikuti dengan penyelesaian transaksi 

sebagaimana yang terdapat pada kontrak forward dan future. 

 Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, ada terdapat dua jenis opsi, yaitu 

opsi call dan opsi put. Opsi call memberi hak kepada pemegang opsi untuk 

membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu. Nilai tukar yang disepakati 
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disebut strike price atau exercise price. Sementara itu, opsi put memberi hak 

kepada pembelinya untuk menjual mata uang pada strike price. 

 Pembeli opsi call akan menggunakan haknya jika strike price lebih rendah 

dari spot rate. Sebaliknya, pemegang opsi put akan menjalankan haknya jika 

strike price lebih tinggi dari spot rate. Pada kedua kondisi diatas, pemegang opsi 

call dan opsi put dikatakan in the money. 

 Pembeli opsi call tidak akan menggunakan haknya jika strike price lebih 

tinggi dari spot rate. Sementara itu, pemegang opsi put juga tidak akan menjalankan 

haknya jika strike price lebih rendah dari spot rate. Apabila kedua kondisi diatas, 

pemegang opsi call dan opsi put dikatakan out of the money. 

 Pembeli opsi call dan opsi put dikatakan at the money jika strike price 

sama persis dengan spot rate. Pada kondisi ini, pemegang opsi call dan opsi put 

tidak akan merasakan perbedaan, apakah akan menjalankan haknya atau tidak 

(indifferent). 

 Apabila ditinjau dari kapan opsi dapat dijalankan, maka terdapat dua jenis 

opsi, yaitu opsi Eropa dan opsi Amerika. Opsi Eropa hanya boleh dijalankan saat 

opsi jatuh tempo (disebut expiry date). Opsi Amerika lebih fleksibel dari opsi 

Eropa. Ia dapat dijalankan sewaktu-waktu sampai masa jatuh tempo opsi. 

 Untuk memperoleh hak membeli atau menjual mata uang, seseorang harus 

membayar premi opsi kepada penerbit opsi. Besarnya premi opsi antara lain akan 

ditentukan oleh mata uang yang diperdagangkan dan masa jatuh tempo opsi. 

Dalam premi opsi terkandung dua unsur biaya, yaitu nilai intrinsik dan nilai 

waktu. Pada opsi call, nilai intrinsik ada jika strike price lebih rendah dari spot 

rate. Pada opsi put nilai intrinsik ada jika strike price lebih tinggi dari spot rate. 

Sementara itu, nilai waktu ada untuk untuk mengantisipasi peningkatan nilai 

intrinsik di kemudian hari. 

Nilai atau harga opsi ditentukan oleh banyak faktor, yaitu: 

1. Nilai intrinsik. Harga suatu opsi ditentukan oleh nilai intrinsik dan nilai waktu 

uang. Semakin besar nilai intrinsik, maka premi opsi akan semakin tinggi. 

2. Volatilitas spot rate dan future rate. Semakin tinggi volatilitas spot rate future 

rate, maka kemungkinan pemegang opsi menjalankan haknya akan semakin 

besar. Dengan demikian, premi opsi akan semakin tinggi. 
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3. Lama periode jatuh tempo. Semakin panjang periode jatuh tempo, maka 

kemungkinan spot rate lebih besar dari strike price (pada opsi call) atau lebih 

rendah (pada opsi put) akan semakin besar. Oleh karena itu, semakin lama 

masa jatuh tempo opsi, premi opsi akan semakin tinggi. 

4. Opsi tipe Amerika dan Eropa. Opsi tipe Amerika memilki kelebihan 

dibanding opsi tipe Eropa, yaitu dapat dijalankan sewaktu-waktu sebelum 

jatuh tempo. Dengan demikian, premi opsi tipe Amerika minimal sama 

dengan opsi tipe Eropa., ceteris paribus. 

5. Suku bunga. Semakin tinggi suku bunga pasar, nilai sekarang dari strike price 

akan semakin rendah. Pada opsi call, hal ini akan meningkatkan nilai 

pasarnya. Sebaliknya, untuk opsi put, hal ini akan menurunkan nilai pasarnya. 

  

D. Hedging 

 Prinsip Dasar Hedging (Lindung Nilai) Menggunakan Futures 

Fungsi utama dari pasar  futures  adalah  untuk  mengalihkan  atau  men-

transfer risiko harga dari pihak  hedger  ke  pihak  spekulator. Atau,  bahwa  

risiko  tersebut dialihkan dari orang yang bersedia membayar untuk 

menghindari risiko kepada orang yang berani menanggung  risiko dengan 

harapan memperoleh  keuntungan.   Aktivitas lindung  nilai dalam hal ini 

adalah penggunaan  transaksi  futures  sebagai  pengganti atau substitusi 

sementara dari transaksi di pasar spot. Sepanjang harga spot dan harga futures 

bergerak bersama-sama,  adanya kerugian pada satu posisi  (spot atau  futures) 

akan  dihapuskan  (offset) dengan  adanya  keuntungan  atau   profit  di  posisi  

lainnya. Ketika  jumlah   kerugian   dan  keuntungan   sama   besar,   maka   

lindung   nilai   ini dinamakan  lindung  nilai  sempurna  (perfect   hedge).  

Pada  sebuah  pasar   dimana kontrak  futures   dinilai  dengan  benar,  

lindung  nilai  sempurna   seharusnya   akan menghasilkan tingkat 

pengembalian sebesar tingkat bunga pada sekuritas tak berisiko. 

Pada prakteknya aktivitas lindung nilai tidaklah semudah ini.   Jumlah 

kerugian dan keuntungan pada sebuah transaksi lindung nilai akan ditentukan  

oleh hubungan antara harga spot dan harga futures ketika sebuah transaksi 

lindung nilai itu dimulai dan diselesaikan.  Selisih dari harga spot dan harga 
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futures dinamakan basis. 

Basis = Harga Spot – Harga Futures 

 

Jika  harga kontrak  futures  dinilai  berdasarkan  nilai  teoritisnya,  maka  

selisih antara harga spot dan harga futures adalah cost of carry, yaitu biaya-

biaya transaksi, pembiayaan, atau  penyimpanan  yang  timbul. Risiko  yang  

ditanggung  oleh   hedger adalah risiko  basis, risiko perubahan  basis  karena 

kontrak  futures  dihargai  secara salah dibandingkan  dengan harga   spot-nya.  

Maka  dari  itu,  aktivitas  lindung  nilai berkenaan dengan substitusi risiko 

harga oleh risiko  basis;  atau digantikannya  risiko bahwa harga  futures akan 

berubah oleh risiko  basis  futures (selisih harga  spot  dan futures) akan 

berubah. 

 

 Macam-Macam Hedging dengan Futures 

(a) Cross Hedging 

Kontrak  futures  yang  digunakan  untuk  melindungi  nilai  suatu  posisi  

dimana sebuah portofolio atau satu instrumen tidak identik dengan underlying 

instrument-nya dinamakan cross hedging (hedging silang).   Cross  hedging  

sangat  umum  dilakukan pada  manajemen  portofolio  atau  manajemen  

aktiva/kewajiban  karena  tidak  adanya kontrak   futures   untuk   spesifik   

saham    atau   obligasi.  Disini   cross    hedging menimbulkan satu  risiko  lagi  

– risiko  bahwa  pergerakan  harga  sebuah   underlying instrument  tidak  

dapat  secara  persis  mengikuti  pergerakan  harga  portofolio  atau instrumen 

yang dilindungi nilainya.   Karena itu efektivitas dari  sebuah  cross  hedge 

ditentukan oleh: 

1. Hubungan antara harga spot dari underlying instrument dan harga 

futures-nya 

2. Hubungan antara nilai pasar portofolio dan harga  spot dari underlying  

instrument kontrak futures 
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(b) Short Hedging 

Short hedge digunakan untuk perlindungan terhadap penurunan pada 

harga spot dari instrumen  finansial  atau portofolio  di masa datang  atau 

perlindungan  terhadap kenaikan tak terduga dari tingkat suku bunga.   Dalam 

melaksanakan   short  hedge, pihak hedger akan menjual kontrak  futures  

(dimana  dia  berjanji  untuk  melakukan pengiriman).  Dengan adanya short 

hedge, maka pihak hedger telah menetapkan harga masa datang saat itu, dan 

mengalihkan risiko perubahan harga kepada pihak pembeli kontrak. 

 

(c) Long Hedging 

Long hedge digunakan untuk perlindungan  terhadap kenaikan pada 

harga   spot dari instrumen  finansial  atau portofolio  di masa datang  atau 

perlindungan  terhadap penurunan yang tak terduga pada tingkat suku bunga.   

Dalam  melaksanakan   long hedge, pihak  hedger membeli kontrak  futures  

(dimana  dia  berjanji  untuk  menerima pengiriman). 

Sebagai contoh ilustrasi kedua jenis lindung nilai akan digunakan kontrak 

futures dengan underlying  instrument-nya  adalah  tingkat  suku bunga.  

Lembaga  keuangan sangat   sering   menggunakan   kontrak   futures   ini   

untuk   mengantisipasi   adanya kenaikan  dan  penurunan  suku  bunga  di  

pasar.  

Contoh  1:  Misalnya  sebuah  bank dengan negative gap (nilai aktiva lebih 

rendah daripada kewajiban) berniat melindungi dirinya dari adanya kenaikan 

suku bunga yang  akan menurunkan profitabilitas.   Jika suku bunga di pasar 

naik, maka tingkat  pengembalian  dari pinjaman dengan bunga tetap (sebagai 

aktiva bank) tidak akan  meningkat sebesar dari suku bunga simpanan 

(deposito) yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. 

Pihak bank  akan melakukan  short  hedge di pasar suku bunga   futures  

dengan cara menjual  kontrak   futures  pada  obligasi. Kontrak  obligasi  

ini  dipilih   karena sifatnya yang jangka panjang dan pembayaran kupon tetap 

adalah sama dengan aktiva bank  yang  berupa  pinjaman   berbunga   tetap  

jangka  panjang.   Misal  pihak  bank memulai kontrak pada bulan Maret dan 

berjanji untuk mengirim atau menjual obligasi di bulan September pada harga 
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110-22 (artinya harga obligasi adalah 110 dan 22/32 dari nilai  pari)  atau  

sebesar   $110,687.50.   Obligasi   seharga   ini   menawarkan   tingkat 

pengembalian sebesar 7%.  Pihak  pembeli dari kontrak ini adalah seorang 

spekulator yang berharap suku bunga di pasar turun. Pada bulan September 

ternyata suku bunga pasar   naik   sehingga   harga   kontrak   obligasi   tersebut   

menjadi   $90,812.50   atau menawarkan  9%   tingkat  pengembalian.   Disini  

pihak  bank  sebagai  hedger,   akan memperoleh keuntungan sebesar: 

(keuntungan bank merupakan kerugian spekulator) 

Harga kontrak futures pada obligasi 110-22 (Maret)  $ 110,687.50 

Dikurangi: Harga kontrak futures pada saat bank menjualnya 

(September)             (90,812.50) 

Keuntungan bank dari transaksi (kerugian spekulator)               $   19,875.00 

 

Pihak bank dapat menggunakan keuntungan sebesar $19,875  ini untuk 

menutupi adanya penurunan spread akibat kenaikan suku bunga. 

 

Contoh 2: Misalkan sebuah perusahaan dana pensiun di bulan Maret  

mempunyai sejumlah besar obligasi pemerintah yang akan jatuh tempo bulan  

September.   Ketika obligasi itu jatuh tempo maka perusahaan dana pensiun akan 

segera menginvestasikan dananya lagi di obligasi yang sama.  Tingkat suku bunga 

pada saat bulan Maret tinggi, dan   ada   kemungkinan   suku   bunga   akan   turun   

pada   bulan   September   nanti. Perusahaan dana pensiun tentunya tidak ingin  

menanamkan  dana di sekuritas yang berbunga  rendah  nantinya.   Maka dari itu, 

perusahaan  dapat masuk  dalam       sebuah kontrak  futures  pada  bulan  Maret  

untuk  membeli  sejumlah  obligasi   pemerintah, dengan kata lain, perusahaan 

dana pensiun melakukan long hedge.   Jika tingkat suku bunga benar turun pada 

bulan September, maka nilai dari  posisi  futures meningkat. Hal  ini  disebabkan  

pada  saat  suku  bunga  pasar  turun,  harga  obligasi   akan  naik (hubungan 

negatif antara harga obligasi dan  suku bunga).   Dengan melakukan  long hedge 

(buy hedge), perusahaan  dana  pensiun  dapat  memperoleh  keuntungan  dengan 

cara membeli  obligasi  pada  harga  yang lebih rendah  dan menjualnya  dengan  

harga yang telah ditentukan pada saat kontrak dimulai.  Meskipun perusahaan dana 
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pensiun menginvestasikan  dananya  pada bulan September  nanti dengan bunga 

yang rendah, tetapi dengan  jumlah  uang  yang  lebih  banyak  akibat  dari  

keuntungannya  di pasar futures. 
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BAB III 

SIMPULAN 

 

1. Futures mata uang adalah sebuah pertaruhan terhadap apa yang akan terjadi 

pad kurs spot. Pertaruhan ini diselesaikan setiap hari. 

2. Futures diperdagangkan dalam pasar yang terspesialisasi dan dalam ukuran 

kontrak standar. Hanya terdapat beberapa tanggal jatuh tempo. 

3. Karena biaya transaksinya yang rendah dan proses penyelesaian yang mudah, 

futures mata uang sangat menarik bagi spekulan. 

4. Profil hasil bagi futures mirip dengan yang terdapat pada kontrak forward, 

kecuali bahwa hasil futures sedikit memiliki ketidak pastian karena adanya 

risiko marking to market. 

5. Risiko marking to market adalah hasil dari ketidak pastian dalam pola nilai 

kontrak futures antara pembelian dan penjualan dan volatilitas tingkat bunga. 

6. Kurs futures dan forward dihubungan oleh arbitrator. 

7. Opsi mata uang memberikan hak atau kesempatan kepada pembeli, tetapi 

bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual valuta asing pada kurs yang 

telah disepakati sebelumnya, yang disebut kurs strike. Opsi call memberikan 

hak kepada pembeli  untuk membeli mata uang asing pada kurs strike, dan 

opsi put memberikan hak kepada pembeli untuk menjual mata uang asing 

pada kurs strike.  

8. Opsi Amerika mengijinkan pembeli untuk menjalankan haknya pada setiap 

waktu sebelum opsi berakhir, sementara opsi Eropa mengijinkan pembeli 

untuk menjalankan haknya hanya pada saat tanggal jatuh tempo opsi. 

9. Nilai dari sebuah opsi tergantung pada sebuah mana ia in the money, yakni, 

sejauh mana opsi memiliki nilai intrinsik, dan juga pada volatilitas kurs mata 

uang yang mendasarinya, lamanya periode waktu sebelum opsi jatuh tempo, 

tingkat bunga atas mata uang yang digunakan untuk membeli opsi, dan premi 

atau diskon dibursa forward. Dengan cara yang lain, nilai opsi tergantung 

pada perbedaan tingkat bunga, seperti premi atau diskon forward, yang 

mencerminkan pola kurs yang diharapkan. 
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10. Pasar opsi paralel berdampingan dengan opsi mata uang yang berbasis di 

bursa formal. Opsi pararel diterbitkan  oleh bank. 

11. Opsi memungkinkan berdampingan pemiliknya untuk memperoleh 

keuntungan dari hasil  yang menguntungkan tetapi membatasi kerugian 

hanya sebesar harga  opsi saat terjadi  hasil yang tidak menguntungkan. 

Membeli sebuah opsi seperti membeli asuransi terhadap perubahan kurs yang 

tidak menguntungkan. 

12. Profil hasil opsi mempunyai segmen dengan lereng yang sama dengan 

forward dan futures, tetapi juga memiliki batas dari setiap kerugian sebesar 

jumlah yang dibayarkan untuk kontrak opsi.  
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