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1  PENDAHULUAN 
 
Internasionalisasi terhadap finansial dan perdagangan telah membawa perkembangan besar pada 
transportasi, komunikasi dan teknologi informasi. Transformasi pasar dunia secara dramatis telah 
berimplikasi terhadap bisnis. Sebagai contoh negara Amerika Serikat saat ini tidak dapat lagi dilihat 
sebagai sebuah ekonomi yang besar, melainkan merupakan bagian dari kompetisi besar sistem ekonomi 
dunia yang terintegrasi. Perusahaan-perusahaan Amerika harus memiliki fleksibilitas yang baik dan 
harus mampu merubah kebijakan korporasi dengan cepat untuk menciptakan kesempatan dan 
tantangan sebagai bagian dari pasar dunia. 
Perspektif global yang merupakan kunci keputusan bisnis dapat dituangkan dalam beberapa pertanyaan 
seperti: Dimana menempatkan lahan bisnis?; Sekmen pasar global mana yang harus dicari?; dan dimana 
tempat untuk mengembangkan finansial? 
 
Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang melaksanakan proses produksi dan penjualan barang 
atau jasa dilebih dari satu negara. Biasanya terdiri dari satu perusahaan induk di negara asalnya dan 
sedikitnya lima atau enam cabang di luar negeri dengan hubungan interaksi strategi yang tinggi diantara 
setiap unit perusahaan. 
Berdasar perkembangan teknologi moderen komunikasi dan transportasi, perkembangan perusahaan 
multinasional tidak dapat lagi diantisipasi oleh teori klasik tentang perdagangan internasional yang 
dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. 
Teori klasik tersebut mengemukakan bahwa setiap negara harus memiliki spesialisasi dalam produksi 
dan mengekspor barang-barang yang dapat diproduksi di dalam negeri dengan efisiensi tinggi, 
sedangkan mengimpor barang-barang yang dapat diproduksi dengan efisiensi tinggi oleh negara lain.  
Teori ini mengasumsikan bahwa barang dan jasa dapat berpindah secara internasional, sedangkan factor 
produksi seperti modal, tenaga kerja dan tanah relative tidak berpindah. 
Teori ini hanya cocok untuk komoditas perdagangan produk yang tidak terdiferensiasi tanpa 
memperhatikan peranan yang tidak menentu, skala ekonomi, biaya transportasi dan teknologi 
perdagangan internasional.  
Hal-hal yang menjadi alasan perusahaan untuk melakukan bisnis internasional adalah: mencari bahan 
baku, mencari pasar dan meminimisasi biaya. Namun yang menjadi elemen dasar perusahaan 
multinasional sesungguhnya adalah komitmen untuk memandang keluar, mengusahakan dan 
mengintegrasikan pabrik, pemasaran dan kesempatan financial yang berbasis global.  
 
Wujud kompetisi dan pasar global terhadap barang , jasa dan modal merupakan realitas dasar ekonomi 
yang telah merubah perilaku perusahaan dan pemerintah. 
Para politikus dan pimpinan pekerja biasanya berpandangan sempit terhadap globalisasi dengan 
menganggap perusahaan lokal yang berinvestasi keluar adalah “pengekspor” kesempatan kerja.  
Pada kenyataannya, negara-negara miskin menjadi lebih makmur, mereka membeli lebih banyak barang 
yang diproduksi negara-negara kaya. Perkembangan perdagangan dan aliran investasi telah menaikkan 
tingkat kesehatan  dan standar hidup di negara-negara berkembang sembari mengangkat jutaan orang 
di dunia dari kemiskinan dan kemelaratan. 
Kompetisi global telah menciptakan ketegangan bagi negara-negara industri terdahulu terutama 
kegelisahan bagi tenaga kerja akan tingkat standar hidupnya. 
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2  PENGERTIAN NILAI TUKAR/ KURS MATA UANG 
 
Nilai tukar/ kurs mata uang adalah harga mata uang sebuah negara terhadap mata uang negara lainnya. 
Nilai tukar mata uang dapat berupa spot rate yaitu harga perdangangan saat tersebut atau dalam dua 
hari pasar atau forward rate yaitu harga perdagangan untuk waktu tertentu diwaktu akan datang. 
Nilai tukar equilibrium adalah titik pertemuan garis supply dan demand pada grafik yang akan berubah-
ubah akibat pengaruh dari faktor inflasi (relative inflation rates), tingkat suku bunga (relative interest 
rate), pertumbuhan ekonomi (relative economic growth rates), resiko potitik dan ekonomi dalam sebuah 
negara. 
 
Mata uang merupakan aset financial dalam hal ini nilainya juga dipengaruhi oleh seberapa besar 
harapan/ keinginan orang-orang untuk mempertahankan mata uang tersebut atau surat-surat berharga 
dalam mata uang tersebut. Keadaan seperti ini disebut juga asset market model dalam penentuan nilai 
tukar.   
Faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai tukar mata uang di luar negeri adalah kegunaan 
sebagai store of value ditentukan oleh tingkat inflasi yang diinginkan; permintaan likuiditas ditentukan 
oleh volume transaksi dalam mata uang tersebut; dan permintaan aset surat berharga dalam mata uang 
tersebut ditentukan oleh pola risk-return dalam investasi pada negara tersebut dan kekayaan yang 
tersimpan.  
Faktor pertama tergantung dari kebijakan moneter, dua faktor lainnya tergantung tingkat pertumbuhan 
ekonomi dan stabilitas politik dan ekonomi dan secara keseluruhan tergantung kebijakan ekonomi 
negara. 
 
Bank sentral adalah bank negara yang memiliki wewenang resmi untuk menggunakan instrumen 
kebijakan moneter, membuat uang, menciptakan stabilitas harga, suku bunga yang rendah dan nilai 
mata uang yang diinginkan. Bila terlalu banyak uang yang dikeluarkan bank sentral maka inflasi akan 
terjadi dan nilai mata uang akan jatuh. Bank sentral perlu mengadopsi kaidah yang telah terbukti untuk 
menjaga stabilitas mata uang, tidak bias dan dapat dilaksanakan dengan kebebasan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
Interfensi terhadap pasar pertukaran luar negeri mengarah ke pembelian dan penjualan resmi 
pertukaran luar negeri melalui bank sentral negara untuk mempengaruhi mata uang sehingga 
mengangkat nilai tukar ke level konsisten. 
Mekanisme interfensi bank sentral berfariasi namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama: untuk 
meningkatkan permintaan pasar terhadap sebuah mata uang dengan cara meningkatkan persediaan 
pasar mata uang lainnya. 
Interfensi yang tidak steril (unsterilized intervention) adalah tidak terisolasinya persediaan uang dalam 
negeri terhadap transaksi pertukran luar negeri. Untuk menetralisasi keadaan ini dapat dilakukan 
sterilisasi terhadap dampak interfensi pasar pertukaran luar negeri pada persediaan uang dalam negeri 
melalui operasi pasar terbuka, yaitu dengan hanya menjual atau membeli surat berharga. Hasil sterilisasi 
seharusnya peningkatan atau penurunan cadangan nilai tukar luar negeri tanpa merubah persediaan 
uang dalam negeri. 
 
Dasar dari pendekatan equilibrium (keseimbangan) adalah kejelasan pasar, kesetaraan persediaan dan 
permintaan melalui penyesuaian harga. Pengaruh langsung terhadap persediaan dan permintaan dalam 
pasar perdagangan barang menyebabkan perubahan harga relatif termasuk nilai tukar nyata (real 
exchange rate) yang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar nominal (nominal exchange rate). 
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Pendekatan equilibrium memiliki tiga implikasi terhadap nilai tukar: nilai tukar tidak menyebabkan 
perubahan harga relatif melainkan bagian dari proses perubahan harga relatif dan nilai tukar nyata; 
usaha pemerintah untuk mempengaruhi nilai tukar nyata melalui interfensi pasar pertukaran luar negeri 
akan gagal; tidak sederhananya hubungan antara perubahan pada nilai tukar dengan perubahan pada 
daya saing internasional, pasar kerja atau keseimbangan perdagangan. 
 
 
 3  MENDEFINISI DAN MENGANALISA SISTEM FINANSIAL INTERNASIONAL 
 
Sistem moneter internasional semula mengarah ke penentuan kebijakan, kelembagaan, penerapan, 
regulasi dan mekanisme penentuan nilai tukar sebuah mata uang terhadap mata uang lainnya. 
Lima mekanisme penentuan nilai tukar/ kurs: 
- Free float: nilai tukar disesuaikan dengan perubahan paramater ekonomi yang memperngaruhi 

interaksi persediaan dan permintaan mata uang di pasar. 
- Managed float: sistem free float yang mendapat interfensi dari pemerintah 
- Target-zone arrangement: nilai tukar yang disesuaikan berdasar kesepakatan bersama beberapa 

negara. 
- Fixed-rate: nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah melalui bank sentral dengan cara bank sentral 

secara aktif melakukan pembelian atau penjualan mata uang di pasar pertukaran mata uang luar 
negeri. 

- Hybrid: perpaduan dari berbagai mekanisme penentuan nilai tukar.    
 
Emas telah digunakan sebagai alat tukar karena ketahanan/ awet, dapat disimpan, mudah dibawa, 
mudah diakui, dapat dibagi dan mudah distandarkan. 
Standarisasi emas sering dianggap tidak sesuai (anachronism) di jaman moderen dan dunia teknologi 
saat ini. Walaupun demikian, ketidakpuasan terhadap sistem moneter sampai saat ini yang telah 
menciptakan inflasi di banyak tempat di dunia dan nilai tukar yang fluktuatif selama lebih dari dua 
dekade telah mendorong kembalinya standarisasi emas.  
 
Sistem moneter Eropa (European Monetary System/ EMS) telah menciptakan satuan mata uang Eropa 
(European Currency Unit/ ECU) yang merupakan gabungan mata uang dari jumlah tetap 12 mata uang 
negara anggota komunitas Eropa. Jumlah mata uang tiap negara dalam ECU mencerminkan kekuatan 
relatif ekonomi negara tersebut. Komunitas Eropa akhirnya menjadi Uni Eropa (European Union) yang 
beranggotakan 25 negara. Mekanisme yang digunakan EMS mengijinkan setiap anggota untuk 
menentukan persetujuan timbal-balik terhadap nilai tukar sentral dari mata uangnya yang dinyatakan 
dalam unit mata uang per ECU. 
Pelajaran penting dari ilustrasi EMS adalah bahwa stabilitas nilai tukar yang diusahakan oleh penetapan 
target-zone memerlukan koordinasi dari tujuan kebijakan ekonomi dan pelaksanaanya. Tiap negara 
harus dapat mencapai titik temu dari variabel-variabel ekonomi yang secara langsung mempengaruhi 
nilai tukar, seperti: defisit fiskal, tingkat pertumbuhan moneter dan pertumbuhan ekonomi nyata.   
 
Dari serentetan kisis mata uang yang terjadi sekitar tahun 1990-an, masalahnya ada pada penyebaran 
dan perluasan krisis tersebut yang pada dasarnya melalui 2 jalan: hubungan perdagangan dan sistem 
finansial.  
Proposal kebijakan untuk mengatasi krisis dapat memperuncing dua prinsip yaitu: resiko moral (moral 
hazard) dan konflik kebijakan pokok (fundamental policy conflict). 
Cara untuk mencegah krisis finansial antara lain: 
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- currency control: membagi simpanan ke tempat yang paling produktif; memiliki modal luar negeri, 
pengetahuan dan disiplin serta alokasi sumberdaya yang lebih efisien; ketidakbebasan korupsi 

- freely floating currency: akan menyerap tekanan dalam menetapkan nilai tukar sekaligus mengejar 
kebijakan moneter yang bebas. 

- permanently fixed exchange rate: melalui dollarisasi, pembentukan badan mata uang atau persatuan 
moneter, negara dapat memperbaiki nilai tukar secara permanen. 

 
 
4  FINANSIAL INTERNASIONAL DAN MATA UANG: KONDISI KESEIMBANGAN 
 
Arbitase adalah salah satu konsep paling penting dalam finansial, didefinisikan sebagai pembelian dan 
penjualan secara simultan terhadap aset atau komoditas yang sama dalam pasar yang berbeda untuk 
memperoleh keuntungan dari perbedaan harga. 
Konsep arbitase penting dalam finansial internasional karena banyaknya hubungan antara pasar 
domestik dan internasional, nilai tukar, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi yang tergantung pada 
arbitase. 
 
Lima kunci teori hubungan ekonomi hasil dari kegiatan arbitase adalah: 
 
- purchasing power parity (PPP) 

et ( 1 + ih )t 
---   =     ----------- 
e0 ( 1 + if )

t 
 

et = nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri  pada waktu t 
e0 = nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri  pada waktu 0 
ih = tingkat inflasi dalam negeri secara periodik 
if  = tingkat inflasi luar negeri secara periodik 

 
- fisher effect (FE) 

1 + r  =  ( 1 + a ) ( 1 + i ) 
 
r = nilai nominal suku bunga 
a = nilai real suku bunga 
i = nilai inflasi yang diinginkan 

 
( 1 + rh )t ( 1 + ih )t 
------------   =    ----------- 
( 1 + rf )

t ( 1 + if )
t 

 
rh = tingkat suku bunga mata uang dalam negeri secara periodik 
rf  = tingkat suku bunga mata uang luar negeri secara periodik 
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- international fisher effect (IFE) 
( 1 + rh )t ēt 
------------   =    --- 
( 1 + rf )

t et 
 

ēt = nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri pada waktu t 
yang diinginkan 
 

 
- interest rate parity (IRP) 

( 1 + rh )t ft 
------------   =    --- 
( 1 + rf )

t e0 
 

ft = nilai akan datang untuk mendapatkan satu unit mata uang luar negeri pada 
      waktu t 

 
- unbiased predictors of future spot rates (UFR). 

ft  =   ēt 
 
Ketidakhadiran pemerintah dalam menginterfensi pasar, baik nilai saat ini (spot rate) dan nilai akan 
datang (forward rate) sangat dipengaruhi oleh harapan saat ini terhadap kejadian akan datang. Kedua 
nilai ini berjalan berbarengan dengan hubungan yang berdasar perbedaan suku bunga. Perubahan dari 
perbedaan suku bunga akan segera direfleksikan dalam spot dan forward rate. 
Equilibrium dapat dicapai hanya ketika perbedaan forward sama dengan perubahan pada nilai tukar 
yang diinginkan. 
 
Peramalan mata uang akan mendatangkan profit tetap kepada para peramal yang memiliki setidaknya 
empat kriteria berikut: 
- secara khusus memiliki model peramalan yang lebih unggul 
- secara konsisten mengakses informasi sebelum investor lainnya 
- sedikit mengeksploitasi deviasi sementara dari equilibrium 
- dapat memprediksi interfensi pemerintah dalam pasar nilai tukar luar negeri  
 
 
5  MATA RANTAI EKONOMI INTERNASIONAL DAN NERACA PEMBAYARAN 
 
Neraca pembayaran adalah catatan akuntansi yang merangkum semua transaksi ekonomi internasional 
dalam satu periode tertentu antara individu, bisnis atau agen pemerintah dalam negeri dengan negara 
lainnya. Pemasukan mata uang (penjualan barang, jasa dan aset dalam negeri serta pertambahan 
hutang luar negeri) dicatat pada sisi kredit sedangkan pengeluaran (pembelian barang, jasa dan aset luar 
negeri, serta penurunan hutang luar negeri) pada sisi debet. Terdapat tiga kategori dasar neraca 
pembayaran: 
- Current account, mencatat import dan eksport dari barang, jasa, pemasukan dan aliran transfer satu 

arah (pinjaman dan bantuan/ sumbangan). 
- Capital account, mencatat penghapusan hutang dan transfer barang dan aset finansial oleh imigran 

yang masuk atau keluar negara. 
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- Financial account, memperlihatkan investasi publik dan privat serta aktifitas pinjaman. 
Neraca dasar berfokus pada transaksi-transaksi yang menjadi fundamental kestabilan ekonomi, 
termasuk neraca current account dan modal jangka panjang. 
Neraca likuiditas mengukur perubahan pinjaman privat domestik yang diperlukan untuk 
mempertahankan keseimbangan dalam pembayaran tanpa perlu penyesuaian cadangan negara. 
Neraca transaksi cadangan negara mengukur penyesuaian yang diperlukan pada cadangan negara untuk 
mencapai equilibrium neraca pembayaran. 
 
Kerangka kerja yang menghubungkan aliran internasional dari barang, jasa  dan modal kedalam ekonomi 
domestik terdiri dari sekumpulan identitas akuntansi makroekonomi yang berhubungan dengan 
pengeluaran dan produksi domestik untuk simpanan, konsumsi dan perilaku investasi.  
Pendapatan nasional = konsumsi + simpanan 
Pengeluaran nasional = konsumsi + investasi 
Pendapatan nasional – pengeluaran nasional = simpanan – investasi 
 
 
6  MENGANALISIS RESIKO NEGARA 
 
Analisis terhadap resiko negara diperlukan oleh investor privat dan publik dalam menentukan negara 
yang dapat prospek terbaik. Analisis ini melakukan penaksiran terhadap  potensi resiko dan keuntungan 
dalam berinvestasi dan melakukan bisnis dalam negara. 
 
Resiko politik yang paling nyata dan ekstrim adalah nasionalisasi/ pengalihan kepemilikan perusahaan ke 
negara tempat investasi. Resiko lainnya yang siknifikan adalah kontrol terhadap mata uang atau 
perdagangan, perubahan pajak atau aturan tenaga kerja, batasan regulasi dan permintaan penambahan 
produksi lokal.  
 
Semakin baik performa ekonomi nasional, semakin rendah kemungkinan aksi pemerintah yang 
menyebabkan kerugian terhadap operasional perusahaan, diantaranya ketidaktentuan fiskal dan 
ketidakstabilan moneter. 
 
Resiko negara dari sudut pandang perbankan adalah kemungkinan peminjam tidak dapat atau tidak 
punya keinginan untuk melunasi. 
Kesuksesan reformasi ekonomi ditentukan oleh beberap kriteria: 
- Pemerintah memperlihatkan keinginan yang kuat dan kepemimpinan politik 
- Semangat dan perencanaan ekonomi menyeluruh yang diimplementasikan ke dalam urutan yang 

sesuai 
- Team kerja yang termotifasi dan kompeten bekerja dalam keharmonisan 
- Kepercayaan terhadap perencanaan pemerintah 
- Program terintegrasi untuk menjual perencanaan kepada setiap level masyarakat. 
 
 
 
 
 


