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INTRODUCTION 
■ Perubahan dalam kurs tukar mempunyai konsekuensi ekonomi bagi

perusahaan, terutama MNC.

■ Perubahan kurs berpengaruh terhadap posisi bersaing dalam pasar yang
bersaing secara ketat.

■ Perubahan kurs tukar juga berpengaruh terhadap perusahaan domestik
murni.

■ Perubahan kurs tukar berpengaruh terhadap nilai asset-aset dan kewajiban-
kewajiban perusahaan.

■ Perubahan-perubahan kurs tukar secara sistematis dapat berpengaruh
terhadap nilai perusahaan dengan mempengaruhi arus-arus kas operasinya
sebagaimana nilai mata uang domestik atas asset-aset dan kewajiban-

kewajibannya.



INTRODUCTION

■ Beberapa studi tentang eksposur perusahaan
Amerika Serikat terhadap risiko mata uang telah
dilakukan
■ Jorion (1990): terdapat hubungan signifikan antara
pengembalian saham dengan nilai dollar.
■ Choi dan Prasat (1995) dan Simkin dan Laux
(1996): pengembalian saham AS sensitif terhadap
pergerakan kurs tukar



MENGUKUR EKSPOSUR EKONOMI 

■ Risiko mata uang ≠ eksposur mata uang.
■ Risiko atau ketidakpastian mata uang menunjukkan

perubahan-perubahan acak dalam kurs tukar.
■ Eksposur mata uang mengukur “ada apa pada risiko.”
■ Misalkan, Perusahaan X memiliki suatu aset tetap di U.S.,

maka nilai aset dalam Rp akan sensitif terhadap
perubahan-perubahan kurs tukar



MENGUKUR EKSPOSUR EKONOMI 
■ Arus kas perusahaan multinasional mungkin tetap sensitive terhadap
pergerakan nilai tukar (exposure ekonomi), sekalipun transaksi-transaksi
valuta asing di masa depan telah di hedge. Selain itu, laporan keuangan
konsolidasi perusahaan multinasional mungkin juga masih tersekpos
terhadap pergerakan nilai tukar (exposure translasi).

■ Exposure ekonomi mewakili setiap dampak dari fluktuasi nilai tukar atas
arus kas di masa depan sebuah perusahaan. Arus kas korporasi dapat
dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar dengan cara-cara yang tidak
langsung berkaitan dengan transaksi-transaksi valuta asing. Jadi
perusahaan tidak bisa hanya berfokus pada hedging hutang atau piutang
valas mereka, tetapi juga harus berusaha menentukan bagaimana arus kas
mereka secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar di
masa depan



MENGUKUR EKSPOSUR EKONOMI 
■ Dalam kondisi pasti, suatu perusahaan tidak menghadapi semua

eksposur, itu, tidak ada pada risiko, sama jika kurs tukar berubah
secara acak.

■ Eksposur terhadap risiko mata uang dapat diukur dengan sensitivitas:
1. Nilai mata uang domestik di masa mendatang dari asset-aset (dan
kewajiban-kewajiban) perusahaan;

2. Arus kas operasi perusahaan terhadap perubahan-perubahan dalam kurs
tukar

■ Saluran eksposur ekonomi untuk Perusahaan X dapat dilihat pada
Gambar 1.

■ Dari perspektif Perusahaan X yang memiliki aset di U.S., eksposur dapat
diukur dengan koefisien regresi (b) dari nilai Rp atas aset di U.S. (P)
pada kurs tukar Rp/$ (S)



MENGUKUR EKSPOSUR EKONOMI
Gambar 1. Saluran2 Eksposur Ekonomi

Nilai mata induk atas asset-asset

dan kewajiban-kewajiban

Fluktuasi Kurs Tukar Nilai 

Perusahaan

Arus-arus kas operasi mendatang



MENGUKUR EKSPOSUR EKONOMI 

■ P = a + b x S + e.

■ b disebut koefisien eksposur.

■ Secara statistik, b = Cov (P,S)/Var (S).

■ Var (P) = b2Var(S) + Var(e).

■ b2Var(S): menunjukkan bagian dari variabilitas nilai Rp atas aset yang
berkaitan dengan perubahan-perubahan acak dalam kurs tukar.

■ Var(e): bagian variabilitas nilai Rp yang adalah independen atas
pergerakan kurs tukar



EKSPOSUR OPERASI 

■ Kurs tukar yang berfluktuasi dapat secara serius
mengubah posisi kompetitif relatif perusahaan dalam
pasar-pasar domestik dan luar negeri, mempengaruhi
arus-arus kas operasinya.

■ Eksposur operasi: tingkat dalam mana arus kas operasi
perusahaan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan
acak dalam kurs tukar



EKSPOSUR OPERASI 

■ Arus kas operasi dalam mata uang domestik ($) dapat
berubah mengikuti depresiasi valas (£) berkaitan dengan: 1.
Efek kompetitif; 2. Efek konversi.

■ Efek kompetitif: depresiasi valas (£) dapat mempengaruhi
arus kas operasi dalam valas dengan mengubah posisi
kompetitif dalam pasar.

■ Efek konversi: arus kas operasi tertentu dalam valas (£)
akan dikonversi dalam jumlah mata uang domestik ($)
setelah depresiasi valas (£)



PENENTU EKSPOSUR OPERASI 
Ada dua penentu eksposur operasi:

1. Struktur pasar dalam mana sumberdaya inputnya, seperti tenaga kerja dan bahan
baku, dan penjualan produk-produknya.

2. Kemampuan perusahaan untuk mengurangi efek perubahan-perubahan kurs tukar
dengan menyesuaikan pasarnya, bauran produknya, dan sumber dayanya

■ Semakin tinggi tingkat persaingan di negara asing, maka eksposur operasi yang
dihadapi perusahaan akan semakin tinggi.

■ Suatu perusahaan adalah subyek terhadap tingkat eksposur yang tinggi ketika
salah satu dari biaya atau harganya sensitif terhadap perubahan kurs tukar.

■ Ketika keduanya (biaya dan harga) adalah sensitif atau tidak sensitif terhadap
perubahan kurs tukar, maka perusahaan tidak menghadapi eksposur operasi
utama.



PENENTU EKSPOSUR OPERASI 
■ Untuk menghadapi eksposur operasi yang ditanggung, bergantung pada

kemampuan perusahaan untuk menstabilkan arus kas dalam menghadapi
perubahan kurs tukar.

■ Metode stabilisasi arus kas: fleksibilitas perusahaan yang berkaitan dengan lokasi
produksi, penentuan sumberdaya, dan strategi lindung nilai keuangan, adalah
penentu penting atas eksposur operasinya terhadap risiko tukar

■ Dalam menghadapi perubahan2 kurs tukar, suatu perusahaan dapat memilih satu
dari tiga strategi penentuan harga:

– Melalui kejutan biaya yang secara penuh terhadap harga penjualannya (melalui-
terusan yang lengkap).

– Secara penuh menahan kejutan untuk mempertahankan harga penjualannya tanpa
merubah (tidak melalui terusan)

– Mengerjakan beberapa kombinasi dari dua strategi yang digambarkan sebelumnya



PENGELOLAAN EKSPOSUR OPERASI 
■ Tujuan pengelolaan eksposur operasi: untuk menstabilkan arus kas dalam menghadapi

kurs tukar yang berfluktuasi.
■ Manajemen eksposur operasi merupakan konteks perencanaan strategi jangka panjang

perusahaan, jadi bukan isu taktik jangka pendek
■ Ada lima macam strategi untuk mengelola eksposur operasi:

1. Memilih tempat produksi yang berbiaya rendah: perusahaan dapat memilih melokasi
fasilitas2 produksi di negara asing di mana biaya2 rendah selain mata uang yang
undervalued atau faktor-faktor produksi underpriced.

2. Kebijakan penentuan sumberdaya yang fleksibel: fasilitas manufaktur di negara
domestik, secara substansial mengurangi efek kurs2 tukar yang berubah dengan
penentuan sumber dari mana biaya input rendah

3. Diversifikasi pasar: mendiversifikasi pasar untuk produk2 perusahaan sebanyak
mungkin. Diversifikasi lintas lini bisnis yang berbeda, juga dapat dilakukan.

4. Pembedaan produk dan usaha R&D: aktivitas R&D memungkinkan perusahaan
mempertahankan & memperkuat posisi kompetitifnya dalam menghadapi pergerakan
kurs tukar yang merugikan. Produk yang unik cenderung inelastik secara tinggi.

5. Lindung nilai keuangan: digunakan untuk menstabilkan arus kas perusahaan.



Restrukturisasi Dapat Mengurangi
Exposure Ekonomi
■ Restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penjualan pada negara

yang sensitif terhadap pergerakan nilai tukar, mengurangi ketergantungan
pemasokan bahan baku dari negara yang sensitive terhadap nilai tukar, menambah
pinjaman yang berasal dari negara yang tidak sensitive terhadap pergerakan nilai
tukar dan mengurangi pinjaman yang berasal dari negara yang sensitive terhadap
pergerakan nilai tukar, strategi ini diperkirakan akan mengurangi ketergantugan dari
pemasok-pemasok yang berasal dari negara yang sensitif terhadap pergerakan nilai
tukar.

■ Perlu dikemukakan bahwa sejumlah pendapatan atau biaya mungkin lebih sensitif
terhadap nilai tukar dari pada item-item pendapatan atau biaya lain. Oleh karena itu,
hanya dengan sekedar menyeimbangkan kuantitas dari pendapatan yang sensitif
terhadap fluktuasi nilai tukar mungkin tidak mampu mengisolasi perusahaan dari
resiko nilai tukar. Cara yang lebih baik, perusahaan dapat mengevaluasi proposal
restrukturisasi operasi dengan membuat proyeksi untuk semua item laporan laba
rugi berbasis beberapa skenario nilai tukar.



Pengambilan Keputusan dalam
Pengelolaan Eksposur Ekonomi
Dalam mengambil keputusan untuk mengelola exposure ekonomi perusahaan harus
menjawab beberapa pertanyaan berikut ini :

1. Haruskah perusahaan meningkatkan atau mengurangi penjualan dalam pasar luar
negeri yang baru ?

2. Haruskah perusahaan meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada
pemasok-pemasok asing?

3. Haruskah perusahaan membentuk atau menjual fasilitas-fasilitas produksi yang
ada di luar negeri ?

4. Haruskah perusahaan menaikkan atau menurunkan jumlah hutang yang
didenominasi dalam valuta asing?



Restrukturisasi Operasi

Merestrukturisasi operasi untuk menyeimbangkan dampak dari pergerakan nilai
tukar atas arus kas masuk dan arus kas keluar:

TIPE OPERASI

REKOMENDASI TINDAKAN 
JIKA VALAS MEMILIKI DAMPAK 

YANG LEBIH BESAR ATAS 
ARUS KAS MASUK

REKOMENDASI TINDAKAN 
JIKA VALAS MEMILIKI DAMPAK 

YANG LEBIH BESAR ATAS 
ARUS KAS KELUAR

Penjualan dalam Valas Kurangi penjualan di luar
negeri

Tambah penjualan di luar
negeri

Ketergantungan pada 
pemasok – pemasok asing

Naikkan pesanan dari 
pemasok – pemasok asing

Kurangi ketergantungan pada
pemasok – pemasok asing

Porsi hutang Valas Tambah hutang valuta asing Kurangi hutang valas


