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Introduction 
§ Membeli valas berarti pembeli mengonversi daya belinya di 

suatu negara ke dalam daya beli negara penjual. 
§ Pasar valas beroperasi selama 365 hari setiap tahun, dan 24 

jam per hari. 
§ Pasar valas: mencakup konversi atas daya beli dari satu

mata uang ke dalam mata uang lain, deposito mata uang
asing bank, perluasan denominasi kredit dalam mata uang
asing, pembelanjaan perdagangan luar negeri, perdagangan
dalam kontrak opsi dan futures mata uang asing, dan swap 
mata uang



Pengantar
§ Secara umum, konteks dari pasar valuta asing meliputi

beberapa isu:
1) Konversi daya beli dari satu mata uang ke mata uang yang 

lain,
2) Deposito mata uang asing di bank,
3) Perluasan kredit yang didenominasi dalam mata uang

asing, 
4) Pendanaan perdagangan internasional,
5) Perdagangan kontrak opsi dan berjangka mata uang asing.

§ Bab ini hanya fokus pada pasar spot dan forward atas valuta
asing



Pengertian Pasar Devisa/ Valas

§ Pengertian : Pasar valuta asing adalah Mekanisme dimana
satu negara dapat memperdagangkan satu mata uang
dengan mata uang negara lainnya. 

§ Pasar Valuta Asing membentuk inti dari sistem keuangan
internasional

§ Pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke
mata uang asing dan sebaliknya. 

§ Pasar valuta asing tidak selamanya diperdagangkan dalam
bentuk fisik, namum perdagangan dilaksanakan dengan
bantuan perangkat telekomunikasi seperti komputer, telepon, 
faksimile, teleks dan lain-lain yang secara elektronik
terhubung dengan jaringan



Fungsi & Struktur Pasar Valas
§ Struktur pasar valas merupakan perkembangan dari salah

satu fungsi utama bank komersial, yaitu membantu nasabah
(eksportir dan importir) dalam melaksanakan proses 
perdagangan internasional dengan makin mudah dan cepat.

§ Pasar spot & forward atas valas merupakan jenis pasar
over-the-counter (OTC) à perdagangan tidak terjadi di 
lokasi pasar terpusat, melainkan berbentuk jaringan seluruh
dunia menggunakan telepon, terminal komputer dan sistem
transaksi otomatis.

§ Era internet, dibantu dengan profesi broker, dealer, dan para 
penghubung lainnya, membuat perdagangan valas menjadi
pasar keuangan terbesar dan paling aktif di dunia. Hadir di 
setiap negara dan beroperasi tanpa pernah berhenti. 



Fungsi & Struktur Pasar Valas
§ Perdagangan valas global terbagi menjadi 3 segmen pasar

utama:
1) Zona Asia-Australia à Sidney, Tokyo, Hong Kong, 

Singapura, & Bahrain (07:00-14:00 WIB)
2) Zona Eropa à Zurich, Frankfurt, Paris, Brussel, 

Amsterdam, & London (13:00 – 23:00 WIB)
3) Zona Amerika Utara à New York, Montreal, Toronto, 

Chicago, San Fransisco, & Los Angeles (19:30 – 04:00 
WIB)

§ Mayoritas perdagangan berlangsung 9-12 jam per hari
kerja. Dan akibatnya, tumpang tindih jam kerja antar zona 
pasar valas bisa terjadi. Para spekulan sering mengambil
kesempatan untuk ‘masuk ke pasar’ pada jam-jam 
pergantian dari zona satu ke zona lain.



Partisipan Pasar Valas
§ Pasar valas dapat dibagi menjadi dua lapisan: pasar ritel atau

nasabah dan pasar grosir atau antar bank.
§ Pasar ritel = pasar tempat bank-bank internasional melayani

nasabah yang memerlukan valuta asing untuk melaksanakan
perdagangan internasional dan perdagangan aset keuangan
internasional.

§ Pasar Grosir = pasar antar bank internasional yang 
menyesuaikan posisi persediaan mereka atau melakukan
perdagangan spekulatif dan arbitrase à mayoritas
perdagangan valuta asing terjadi di sini.

§ Partisipan pasar valas adalah:
§ Bank-bank internasional
§ Nasabah bank,
§ Dealer valuta asing non-bank
§ Pialang valuta asing
§ Bank Sentral



Partisipan Pasar Valas
§ Bank internasional merupakan inti dari pasar valuta asing, 

dimana mereka berperan untuk ‘membuat pasar’ valuta asing. 
§ Klien bank internasional adalah nasabah bank yang meliputi

para MNC, manajer keuangan, dan spekulan individu/swasta
yang butuh cadangan valas mereka untuk mencapai tujuan
pembelian / penjualan valasnya.

§ Diler non-bank adalah lembaga keuangan besar seperti
perusahaan/bank investasi, reksa dana, dana pensiun, dan
hedge fund yang memiliki ukuran dan frekuensi perdagangan
yang lebih efektif dari segi biaya untuk membentuk ruang
dealing mereka sendiri dan berdagang secara langsung di 
pasar antarbank.



Partisipan Pasar Valas
§ Sebagian besar perdagangan antarbank merupakan transaksi

spekulatif maupun arbitrase, sehingga psikologi pasar
merupakan kunci penting dalam perdagangan mata uang.

§ Para partisipan pasar valas akan sangat ‘awas’ terhadap
jadwal-jadwal pengumuman dari bank sentral di tiap-tiap
negara yang menurut mereka akan dapat mempengaruhi nilai
tukar satu mata uang terhadap mata uang lain.

§ Misalnya, pengumuman dari pemerintah Amerika Serikat atau
Federal Reserve System (The Fed) tentang perhitungan GDP 
dan tingkat pengangguran sepanjang periode tahun
sebelumnya, dapat mempengaruhi asumsi para partisipan
dalam hal “apakah kita masih bisa percaya dengan mata uang
US$ ini?”



Kategori Partisipan Pasar Valas

1. Bank-bank internasional: “pembentuk pasar” di bursa 
valas, dengan membeli dan menjual mata uang asing
untuk rekeningnya sendiri. 

2. Pelanggan bank: MNCs, manager uang, dan spekulator
swasta. 

3. Dealer nonbank: lembaga keuangan nonbank besar, 
seperti bank investasi

4. Pialang valas: menyediakan jasa keperantaraan untuk
mendapat fee, tetapi bukan mengambil posisi untuk dirinya
sendiri.

5. Bank2 sentral: berusaha mengintervensi pasar valas
dalam usaha untuk mempengaruhi harga mata uangnya
terhadap partner dagang utama, atau suatu negara yang 
“tetapan” atau “tambatan”-nya mata uangnya. 



Struktur Pasar Valas

§ Pasar antarbank: jaringan hubungan perbankan
koresponden, dengan bank2 komersial besar dengan
mempertahankan rekening giro di bank lain, yang disebut
rekening perbankan koresponden. 

§ Jaringan rekening bank koresponden meng- hasilkan fungsi
pasar valas yang efisien. 

§ Contoh: mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh
importir di Indonesia kepada eksportir di luar negeri



Pasar Spot (Spot Market)
§ Pada pasar spot atas valuta asing, terjadi beli-jual mata uang

yang penyelesaiannya hampir segera terjadi.
§ Kuotasi kurs spot mata uang dapat dinyatakan dalam bentuk

langsung (direct quotation) dan tidak langsung (indirect 
quotation).

§ Direct Quotation menunjukkan satu unit mata uang asing
(biasanya US$) yang dinyatakan dengan unit mata uang
lokal atau domestik.
Contoh: US$ 1 = Rp 13.302 à S(Rp/$)

§ Indirect Quotation menunjukkan satu unit mata uang lokal
yang dinyatakan dengan unit mata uang asing (biasanya
US$). 
Contoh: Rp 1 = US$ 0,000075 à S($/Rp)

§ Bentuk dasar kuotasi S(j/k) mengacu pada harga satu unit 
mata uang k dalam mata uang j



Pasar Spot

§ Harga penawaran (bid price): harga beli suatu mata uang oleh

pedagang valas antar bank 

§ Harga permintaan (offer/ask price): harga jual suatu mata uang

yang diberlakukan oleh pedagang valas antar bank. 

§ Hubungan antara pengutipan Eropa & Amerika 

Sa(Rp/$) = 1/Sb($/$).

§ Harga penawaran < harga permintaan. 

§ Selisih harga penawaran – permintaan = harga permintaan –

harga penawaran. 

§ Pada pengutipan (ketentuan Amerika dan Eropa), sebagian

besar angka di belakang koma ada empat bilangan desimal. 

Yang lain, untuk ketentuan Eropa antara dua-tiga bilangan

desimal. Untuk ketentuan Amerika ada yang sampai delapan

angka desimal (lira Turki). 

§ Dalam pasar antarbank, ukuran standar perdagangan antar

bank besar dalam mata uang utama ekuivalen dengan

$10.000.000 (sepuluh dollar). 







Mata Uang Dunia yang Umumnya
Diperdagangkan
Ada tujuh mata uang dunia yang biasanya di perdagangkan. 
Ketujuh mata uang dunia tersebut adalah
1. Dolar Amerika / USD (US$)
2. Poundsterling Inggris / GBP (£ ) 3. Euro Dolar / EUR (€ )
4. Swiss Franc / CHF ( SFr )
5. Japanese Yen / JPY (¥)
6. Australian Dolar / AUD (AU$)
7. Canadian Dolar / CAD (CA$) 



Pasar Spot (spot market) dan Nilai
Tukar/kurs (Exchange rate) 

§ Pasar Spot (Spot Market) : Pasar uang yang diperjualbelikan
secara langsung/segera (immediate delivery). 

§ Kurs (Exchange Rate) :Harga satu mata uang (yang 
diekspresikan ) terhadap mata uang lainnya. Ada 2 cara
ekspresi kurs yaitu : 
§ Direct quote : Jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk

membeli 1 unit mata uang asing . 
§ Indirect quote : Jumlah Mata asing yang dibutuhkan untuk membeli

satu unit mata uang lokal



Pasar Spot (Spot Market)
§ Bagaimana cara mengubah dari indirect quotation menjadi

direct quotation, dan sebaliknya?

§ Dengan contoh Rupiah Indonesia dan Dollar AS sebelumnya:

Direct Quotation à S(Rp/$) = 1 / S($/Rp)
Indirect Quotation à S($/Rp) = 1 / S(Rp/$)

§ Kuotasi kurs silang adalah nilai tukar antar pasangan mata
uang, dengan mata uangnya adalah non-dolar AS. Misalnya, 
berapa nilai 1 Yen Jepang dalam Rupiah Indonesia jika
diketahui direct quotation US$ 1 = JP¥ 110,57 ?

S(Rp/¥) = S(Rp/$) = 13.302 = 120,3
S(¥/$) 110,57



Pasar Spot (Spot Market)
§ Bagaimana jika yang diketahui adalah indirect quotation yaitu

JP¥ 1 = US$ 0,009 ?

S(Rp/¥) = S($/¥) = 0,009   = 120 (dibulatkan)
S($/Rp) 0,000075

§ Ada juga cara lain yaitu:

S(Rp/¥) = S(Rp/$) x S($/¥)

= 13.302 x 0,009

= 120 (dibulatkan)

§ Note: Lihat bahwa tanda $ saling menghapus satu sama lain,
dalam logika operasi matematika dasar



Pasar Spot (Spot Market)
§ Konsep kurs silang menetapkan bahwa transaksi mata uang

nondolar harus memenuhi selisih beli-jual (bid-ask spread) yang 
ditentukan dari rumus kurs silang. Ini ada hubungannya dengan kurs
beli dan kurs jual yang sering kita dengar dan lihat di papan
pengumuman dealer valas atau bank.

Kurs Beli Kurs Jual
S($/Rp) 0,000074 0,000076

S(Rp/$) 13.175 13.475

*) kurs jual harus terbukti lebih besar dari kurs beli ketika dihitung ulang dengan kurs silang



Jika di amerika serikat yen di-quot : ¥ 1 = $ 0,009251 
Ini berarti : 
§ Direct quot mata uang yen di amerika ( Jumlah mata uang

lokal per 1 unit mata uang asing) sebaliknya jika di-quot : 
$ 1 =  ¥ 108,10

Ini berarti : 
§ Indirect quot mata uang yen di amerika (Jumlah mata uang

asing yang dibutuhkan untuk membeli 1 unit mata uang lokal) 



Pasar Spot (Spot Market)
§ Jika setelah dilakukan pengecekan ulang dengan

menghitung kurs silang antar kurs beli dan kurs jual ternyata
terdapat selisih lebih kecil dari yang seharusnya ditentukan, 
maka bisa terjadi kemungkinan adanya peluang arbitrase
triangular.

§ Arbitrase Triangular adalah proses menukar US$ menjadi
mata uang kedua, kemudian menukarnya mata uang kedua
tersebut menjadi mata uang ketiga, lalu mata uang ketiga
tersebut akan ditukarkan menjadi US$ à menggunakan
perspektif US$

§ Lihat tampilan 4.8 untuk memahami lebih lanjut



Pasar Forward (Forward Market)
§ Di pasar forward, pembeli dan penjual saat ini dapat

bertransaksi untuk pembelian dan penjualan valuta asing di 
masa depan, menggunakan kurs forward. 

§ Kuotasi kurs forward secara umum dapat dinyatakan sebagai
FN (j/k) yang mengacu pada harga satu unit mata uang k 
dalam bentuk mata uang j untuk penyerahan dalam N bulan.

§ Contoh (lihat tampilan 4.4):
S($/SF) = 0,8662
F1 ($/SF) = 0,8671
F3 ($/SF) = 0,8686
F6 ($/SF) = 0,8715

SF diperdagangkan
secara PREMI
terhadap US$



Pasar Forward (Forward Market)

§ Pada kondisi tertentu, kurs forward merupakan prediktor
untuk kurs spot nantinya pada bulan N. Kasus ini
menunjukkan bahwa pasar memperkirakan US$ akan
terdepresiasi secara konsisten selama 6 bulan ke depan. 
Artinya butuh US$ lebih banyak untuk membeli SF.

§ Bisa juga dibaca, bahwa pasar memperkirakan SF akan
terapresiasi secara konsisten selama 6 bulan ke depan, dan
butuh SF lebih sedikit untuk membeli US$.



Pasar Forward (Forward Market)
§ Kurs silang forward, pada hakikatnya, sama proses 

pencariannya/penghitungannya. Jadi tak perlu dijelaskan
lebih lanjut.

§ Seseorang dapat membeli (mengambil long position) dan
menjual (mengambil short position) forward valuta asing. 

§ Jika seseorang mengambil posisi short untuk forward valas
untuk jangka tiga bulan ke depan [ F3($/SF) = 0,8686 ] maka
akan ketahuan bahwa posisinya ‘benar’ atau dia ‘untung’ 
apabila kurs spot pada bulan ketiga nantinya lebih rendah
daripada F3 nya; ditunjukkan oleh S($/SF) = 0,8616 dimana
keuntungannya adalah US$ 0,007 per unit valuta asing
Swiss franc



Premi Forward (Forward Premium)
§ Premi (atau diskon) atas kurs forward dinyatakan sebagai

persentase deviasi tahunan dari kurs spot, dimana akan
berguna sebagai perbandingan terhadap perbedaan suku
bunga antara dua negara.

§ Rumus untuk menghitung premi/diskon forward dalam mata
uang j dalam dollar Amerika (indirect quotation) adalah

FN,j = FN($/j) – S($/j) x  360
S($/j) hari

§ Dengan contoh dari tampilan 4.4, misalnya untuk perhitungan
premi/diskon forward tiga bulan untuk euro terhadap US$ 
adalah

F3,$ = !,##$! %!,##&'
!,##&' ( &)*

+* = 0,0042 = 0,42%

§ Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa euro 
diperdagangkan pada premi 0,42% terhadap dolar Amerika 
Serikat untuk penyerahan 90 hari.



Transaksi Swap
§ Transaksi swap forward merupakan aksi penjualan (atau
pembelian) sekaligus kurs spot valuta asing terhadap
pembelian (atau penjualan) forward sekitar jumlah mata uang
asing yang sama.

§ Dari sudut pandang bank, ‘transaksi forward sekaligus’
(outright forward transaction) merupakan posisi spekulatif
terbuka dalam suatu mata uang oleh nasabahnya.

§ Meskipun begitu, aksi ini juga merupakan bagian dari
rencana perlindungan nilai mata uang (hedging) bagi
nasabah lainnya yang memiliki kepentingan lain.



Transaksi Swap

1) US$ diperdagangkan pada posisi diskon forward terhadap

Swiss franc.

2) Seluruh kurs beli adalah lebih kecil daripada kurs jual, 

agar trader dapat ‘membentuk’ pasar.

3) Selisih kurs beli-jual akan meningkat sejalan dengan

penambahan jatuh tempo.

Spot (SF/$) 1,1545 – 1,1548

Kuotasi Poin Forward Kuotasi Outright Forward
Satu bulan 12-10 1,1533 – 1,1538

Tiga bulan 32-28 1,1513 – 1,1520

Enam bulan 71-65 1,1474 – 1,1483



Transaksi Swap
§ Mengkuotasikan kurs forward dalam bentuk poin forward 

memudahkan dalam penghitungan karena dua alasan:
1) Poin forward dapat tetap sama untuk periode waktu yang 

panjang, meskipun kurs spot sering berfluktuasi.
2) Dalam transaksi swap—saat trader berupaya untuk

meminimalkan eksposur mata uang, kurs spot dan outright 
forward tidak memiliki konsekuensi.



Tugas Mandiri
1) Apa yang dimaksud dengan Arbitrase Triangular? Dan 

kondisi seperti apa yang dapat menyebabkan terjadinya
Arbitrase Triangular?

2) Lengkapi tabel Direct dan Indirect Quotation di bawah ini!

US$ € £ CHF MXN JPY CAD
US Dollar 0,928 10,64 120,38 1,453

Euro 0,685 1,497

U.K Pound 1,573 2,186 189,41

Swiss Franc 1,461 7,659 1,046

Mexico Peso 0,087 0,059

Japan Yen 0,007 0,115 0,088

Canada Dollar 0,639 0,437 7,321 82,81


