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Pendahuluan 

 

Seorang pramugari, yang baru menyelesaikan penerbangan dari 

Singapura, membawa sebuah koper berisi pakaian dan sepatu baru 

keluar bandara Sukarno Hatta. Seluruh isi tas tersebut masih baru, 

semuanya barang bermerek high-class, yang menurutnya merupakan 

pesanan dari beberapa koleganya. Barang-barang tersebut masih lebih 

murah dibandingkan dengan barang yang sama yang dijual di mal-mal 

di Jakarta. 

Teman saya juga pernah mengajak jalan ke Singapura untuk membeli 

beberapa buku berbahasa Inggris, yang harga jualnya sangat mahal di 

Jakarta. Dengan membeli sepuluh buku saja, menurut hitung-

hitungannya, ditambah ongkos pesawat, masih lebih murah 

dibandingkan dengan harga buku yang sama yang dijual di toko buku di 

Jakarta. 

Pertimbangan pembelian suatu barang berdasarkan pertimbangan terse 

but juga sangat lazim di dunia bisnis. Mulai dari pembelian bahan baku, 
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financing, penggunaan tenaga ekspatriat, sampai penjualaan barang ke 

luar negeri. 

 

Paritas Daya Beli 

 

Paritas Daya Beli merupakan landasan konsep pertimbangan di atas. 

Bagaimana Paritas Daya Beli, atau Purchasing Power Parity (PPP) 

menerangkan perlikau bisnis? Kita mulai dengan satu konsep yang 

disebut hukum satu harga atau the law of one price.  

Konsep Paritas Daya Beli banyak digunakan oleh perusahaan untuk 

pengambilan keputusan keuangan jangka panjang. Misalnya, 

perusahaan yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di luar 

negeri perlu mempertimbangkan kelayakan keuangannya. Karena 

penentuan kelayakan tersebut dihitung dalam mata uang domestik, atau 

Rupiah, sedangkan bisnis cabang atau anak perusahaan didominasi 

dengan mata uang asing, perusahaan perlu memprediksi nilai tukar 
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masa depan untuk menghitung cashflow cabang atau anak perusahaan 

tersebut ke dalam mata uang domestik. 

Hukum satu harga mengatakan, barang yang sama bila dijual di tempat 

yang berbeda harus memiliki harga yang sama. Bila penjualan terjadi di 

dua negara, seperti pakaian dan sepatu di atas,  maka hukum satu harga 

melibatkan tiga variabel utama: harga barang di pasar domestik (dalam 

hal ini Indonesia), harga barang di luar negeri (dalam contoh kita 

Singapura) dan nilai tukar (antara Rupiah dengan dolar Singapura). 

Pembelian pakaian di Singapura terjadi karena harga barang tersebut di 

Singapura, setelah dihitung ke dalam Rupiah, lebih murah dibandingkan 

harga barang yang sama di Indonesia. 

 

 

Harga sepati di Jakarta naik 

Harga sepati di Singapura turun 

Rp menguat terhadap Sin$ 

Diagram 1: Bila harga barang di Singapura lebih murah 

Sepatu di 
Singapura 

Sin$ 

Sepatu di 
Jakarta 

Rp 
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Apa yang mungkin terjadi berikutnya? Diagram 1 memberi gambaran 

mengenai hal-hal yang bisa terjadi. Hukum satu harga mengatakan, 

harga barang akan bergerak sehingga mencapai harga yang setara. 

Maka ada empat kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan pertama, 

harga barang di Singapura (dalam Sin$) akan naik sehingga harga 

tersebut, setelah diRupiahkna, menjadi sama dengan harga barang di 

Indonesia. Kemungkinan kedua, harga barang di Indonesia turun 

sehingga harganya menjadi sama dengan harga barang yang sama di 

Singapura.  

Kemungkinan ketiga, nilai tukar berubah sehingga harga barang di 

Singapura, setelah dihitung dalam Rupiah, menjadi sama dengan harga 

barang di Indonesia. Kemungkinan keempat, ketiga variabel tersebut 

bergerak bersama-sama sampai mencapai harga yang seimbang. 

Dalam keadaan harga seimbang, atau mencapai paritas, pramugari 

maupun orang lain tidak dapat melakukan tindakan arbitrage. Yang 

dimaksud dengan arbitrage adalah tindakan atau berbisnis untuk 

mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko. Bila harga mencapai 

paritas, maka keuntungan ekstra sudah mungkin bisa diperoleh. 
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Jadi kalau satu pasang sepaut dijual dengan harga Rp1 juta di Indonesia, 

dan sepatu yang sama dijual senilai Sin$200, maka nilai tukarnya 

seharusnya Rp5.000/Sin$ (anggap saja ongkos transportasi dan biaya 

lain diasumsikan nol, sesuai prinsip pasar sempurna). Penyimpangan 

dari harga dan nilai tukar tersebut, maka ketiga variabel di atas akan 

bergerak untuk mencapai keseimbangan. 

Umumnya nilai tukar lebih fleksibel untuk bergerak dibandingkan 

dengan perubahan harga-harga. Dan juga, pergerakan nilai tukar 

mengikuti perubahan harga barang komolditas. Oleh karena itu, konsep 

Paritas Daya Beli digunakan untuk memprediksi ke mana arah 

pergerakan nilai tukar. 

Ada dua cara memprediksi nilai tukar berbasis Paritas Daya Beli. Cara 

pertama dikenal dengan nama Paritas Daya Beli Absolut (absolute 

purchasing power parity). Untuk memprediksi nilai tukar, langkah 

pertama adalah memprediksi harga-harga komoditas masa depan. Jadi 

kalau Anda ingin memprediksi berapa nilai tukar Rupiah terhadap Sin$ 

tahun depan, Anda harus memprediksi harga-harga tahun depan 

komoditas di Indonesia dan Singapura.  
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Penggunaan Paritas daya Beli Absolut dirasakan kurang praktis karena 

data prediksi  harga tiap komoditas tidak tersedia. Dengan demikian, 

nilai tukar juga tidak dapat diprediksi. 

Cara kedua, yang lebih lazim digunakan, dinamai Paritas Daya Beli 

relatif (relative purchasing power parity). Dengan cara ini, variabel harga 

diganti dengan inflasi. Prinsip penetapannya adalah, bila Anda tahu nilai 

tukar saat ini, Anda tahu ekspektasi inflasi di Indonesia dari saat ini 

sampai tahu depan, Anda tahu ekspektasi inflasi di Singapura dari saat 

ini sampai satu tahun kemudian, maka Anda dapat memprediksi nilai 

tukar tahun depan. 

Berdasarkan rumus yang disederhanakan, depresiasi atau apresiasi 

suatu mata uang setara dengan perbedaan laju inflasi antara kedua 

negara. Jadi bila laju inflasi antara bulan Agustus sampai akhir 

Desember 2002 di Indonesia dan Singapura masing-masing 3% dan 1%, 

maka Rupiah akan melemah atau mengalami depresiasi sebesar 2% 

terhadap Sin$. Bila untuk periode yang sama inflasi di Filipina juga 3%, 

maka nilai tukar Rupiah dan Peso Filipina akan stabil. 
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Diagram 2 menunjukkan bagaimana cara memprediksi nilai tikar 

berdasarkan Paritas Daya Beli relatif yang disederhanakan. Sumbu 

horisontal menunjukkan perbedaan laju inflasi antara negara asing 

(dalam contoh di atas Singapura) dengan negara domestik, sumbu 

vertikal menunjukkan tingkat depresiasi atau apresiasi matauang asing 

terhadap mata uang domestik. 

 

Bagi para pelaku bisnis, perlu ditekankan di sini, konsep Paritas Daya 

Beli bisa diterapkan dengan baik bila Anda ingin melakukan prediksi 

jangka panjang terhadap perilaku nilai tukar. Penggunaan untuk 

prediksi jangka pendek akan menghasilkan penyimpangan yang relatif 

πf - πd 

Apresiasi/
depresiasi 

2% 

2% 

Diagram 2: Perbedaan inflasi vs Perubahan 

nilai tukafr 
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besar. Oleh karena itu, konsep ini membantu investor untuk 

pengambilan keputusan investasi (pembelanjaan) jangka panjang atau 

pencarian dana jangka pannjang. 
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Paritas Tingkat Bunga 

 

 

Satu lagi jenis paritas, yaitu tingkat bunga. Hal ini lebih gampang dilihat 

dari sisi investasi. 

 

Investasi dalam bentuk Dollar (atau mata uang asing pada umumnya) 

tidak selalu menggiurkan. Mengapa begitu? Anda sebagai orang 

Indonesia, dengan mendasarkan perhitungan pada Rupiah sebagai mata 

uang fungsional, jangan-jangan belum mulai menyadari hal tersebut. 

Perlu bukti? Hitung-hitungan berikut mendukung pendapat tersebut. 

Sekalipun terbukti, mengapa banyak orang masih mengejar dollar? 

 

Perhatikan permainan angka seperti ditunjukan dalam diagram. Namun 

sebelum mulai berhitung, perlu ditetapkan dua hal. 

 

Pertama, Anda menetapkan Rupiah sebagai mata uang fungsional 

(functional currency). Apa itu? Yaitu mata uang yang menjadi alat utama 
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transaksi Anda. Bila sebagai perusahaan yang bergerak di sector riil, 

maka Anda menggunakan Rupiah sebagai mata uang untuk membayar 

gaji karyawan, membayar rekening listrik dan air, membeli bahan baku, 

membayar pinjaman, menerima pembayaran penjualan, dan berbagai 

transaksi lainnya. Kalaupun Anda menjual produk dan menerima dollar, 

Anda segera menukarnya ke dalam Rupiah supaya perusahaan Anda 

tetap bisa memenuhi kewajiban pembayaran transaksi dalam Rupiah. 

 

Kedua, sebagai perusahaan di sektor riil, Anda tidak bermaksud untuk 

melakukan investasi dalam bentuk dollar untuk jangka panjang. 

Kalaupun Anda melakukan investasi Dollar, sifatnya hanya sementara. 

Oleh karena itu, secara akuntansi, investasi valas ini akan Anda 

masukkan sebagai salah satu komponen harta lancar. Bila perusahaan 

Anda kelebihan uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak setiap saat, 

Anda akan mengangkat seorang Manajer Investasi di bawah Direktur 

Keuangan. Tugas utamanya adalah mengelola uang untuk investasi 

dalam berbagai sekuritas dan valas. Tetapi tetap saja, investasi tersebut 

bersifat jangka pendek. 
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Nah, mulailah kita dengan hitung-hitungan. Asumsikan saat ini, 1 

Februari 2002, Anda mempunyai dana berlebih Rp1 milyar, yang siap 

diinvestasikan jangka pendek. Anda memiliki dua pilihan penting, 

investasi dalam Rupiah untuk jangka waktu 3 bulan, sampai awal Mei 

2002. Atau investasi dalam US$ dalam kurun waktu yang sama. 

 

Bila Anda ingin melakukan investasi dalam bentuk Rupiah, Anda 

langsung saja datang ke salah satu bank dan mendepositokannya. 

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, rata-rata bunga deposito 3 bulan 

untuk Bank Persero sebesar 17,30% dan untuk Bak Swasta Nasional 

sebesar 17,32% per tahun pada bulan Februari 2002. 

 

Dengan menggunakan rata-rata bunga deposito Bank Persero, maka 

Anda akan menambah kekayaan Anda sebesar 4,325% selama 3 bulan. 

Dalam hal ini, kekayaan Rp1 milyar bertumbuh menjadi Rp1,043 milyar 

pada awal Mei 2002. 

 

Kisahnya berbeda bila Anda mendepositokan kekayaan Rp1 milyar 

tersebut dalam bentuk US$. Dengan nilai tukar Rp10.189/US$ pada bulan 
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Februari 2002, Anda memiliki US$98.145,-. Dengan kekayaan tersebut, 

Anda membuka  deposito di salah satu bank devisa. 

 

Berdasarkan publikasi Bank Indonesia, rata-rata bunga deposito 

berjangka 3 bulan berpatokan pada LIBOR sebesar 1,90%. Sedangkan 

bunga untuk prime rate Amerika Serikat sebesar 4,75%. Anggap saja, 

Anda optimis dan mendapatkan bunga 4,75% per tahun selama 3 bulan. 

 

Dengan demikian, kekayaan Anda pada awal bulan Mei 2002 setelah 

investasi dalam bentuk deposito dollar menjadi US$99.226. Anda 

kemudian mengkonversi dollar tersebut ke dalam Rupiah. Dengan nilai 

tukar Rp8.785/US$ pada awal Mei 2002, sesuai dengan laporan bank 

Indonesia, kekayaan Anda menjadi Rp872 juta. 

 

Bandingkan hasil kedua investasi di atas, Rp1,043 milyar hasil investasi 

Rupiah dengan Rp872 juta hasil investasi Dollar. Dengan membatasi diri 

pada tingkat pengembalian, mestinya Anda tergiur pada Rupiah. 
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Penyimpangan Paritas Tingkat Bunga 

 

 

Hasil penghitungan di atas ternyata menyalahi hukum interest rate parity. 

Kata para ahli, interest rate parity mengandung makna perubahan nilai 

tukar dan tingkat bunga musti sejalan supaya tidak ada peluang 

arbitrage. Dalam kondisi sempurna seperti itu, mau investasi dalam 

bentuk Rupiah atau Dollar hasilnya sama saja. Bila Rupiah melemah 

terhadap Dollar, yang diindikasikan oleh forward rate,  maka tingkat 

bunga Rupiah lebih tinggi dari tingkat bunga Dollar. Kerugian tingkat 

bunga Dollar diimbangi dengan keuntungan penguatan Dollar. 

 

Hasil penghitungan di atas menunjukkan, bila Anda memiliki Rupiah, 

lebih untung investasi deposito dalam bentuk Rupiah. Bila Anda 

melakukan investasi dalam bentuk Dollar, Anda rugi. Dalam arti, Anda 

menderita opportunity loss untuk mendapatkan tingkat pengembalian 

yang lebih tinggi. 
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Sebaliknya, bila memiliki Dollar, Anda tetap lebih untung investasi 

dalam bentuk Rupiah.  Anda dapat melakukan uncovered interest 

arbitrage. Yaitu, menukar Dollar yang Anda miliki ke dalam Rupiah dan 

mendepositokannya, untuk kemudian mengkonversi kembali ke dalam 

Dollar menggunakan nilai tukar pasar yang berlaku saat deposito jatuh 

tempo. 

 

Pada umumnya, hubungan dalam bentuk Paritas Tingkat Bunga berlaku 

di negara berkembang, yang mata uangnya tergolong lunak (soft 

currency). Yaitu, mata uang yang cenderung melemah terhadap mata 

uang lain. Biasanya, mata uang lemah memerlukan proteksi pemerintah 

berupa intervensi, misalnya dalam bentuk OPT (operasi pasar terbuka). 

Pemerintah, melalui bank sentral, melakukan jual-beli valas. 

 

Suku bunga merupakan instrumen di negara dengan mata uang lemah 

untuk mengendalikan, atau umumnya untuk mempertahankan, nilai 

tukar supaya tidak mengelami penurunan drastis. Supaya investor atau 

deposan tidak lari ke mata uang lain, pemerintah menaikkan tingkat 

bunga pada saat mata uangnya melemah. 
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Hal tersebut ternyata tidak berlaku bagi mata uang keras (hard 

currency). Yaitu mata uang yang cenderung menguat terhadap mata 

uang lain. Mata uang seperti US Dollar, Yen, Euro,  dan Poundsterling, 

tidak mengikuti aturan Paritas Daya Beli dengan pola yang berbeda 

dengan mata uang lemah. 

 

Buktinya, bila Allan Grrenspan menaikkan tingkat bunga, maka US$ 

menguat untuk beberapa saat. Mengapa terjadi? Sebagai mata uang 

yang kuat, kenaikan tingkat bunga tidak dipersepsikan secara negatif 

yang dapat menyebabkan nilai tukarnya anjlok. Persepsi ini 

menyebabkan Investor dan Manajer Dana menarik investasi mereka dari 

non-US$ dan mengubahnya menjadi US$. Peningkatan permintaan US$, 

berdasarkan hukum ekonomi biasa, nilai US$ menguat. 
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Penyimpangan Rupiah 

 

 

Sekalipun termasuk dalam kategori mata uang lemah, ternyata Rupiah 

tidak mengikuti hukum Paritas Tingkat  Bunga. Mengapa? Karena ada 

satu faktor yang belum dimasukkan dalam pembahasan di atas, yaitu 

risiko. 

 

Semakin tinggi tingkat risiko investasi, semakin tinggi pula tingkat 

pengembalian yang dituntut. Tambahan atau premium tingkat 

pengembalian tersebut diharapkan mampu menyedot investor yang 

menghindari risiko (risk averse) untuk membuka deposito rupiah. 

 

Selama kurun waktu Februari sampai Mei 2002, premium yang dijanjikan 

sebesar 20%. Tingkat premium ini akan menurun bila tingkat risiko 

investasi, baik portofolio maupun riil, juga menurun. Jadi tampaknya, 

belum terlalu banyak yang bisa diperbuat dengan tingkat  bunga oleh 

pemerintah, sebelum faktor-faktor lain dibereskan. Tetapi sebagai 
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investor, mengapa musti menghidari rupiah dengan premium sebesar 

itu? 
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Diagram 3: Paritas tingkat bunga 

 

 

 

 

******** 

Kekayaan 
Anda hari 
ini, 1/1 -02 
Rp1 milyar 

Dijadikan 
US$98.145 

Nilai tukar hari ini, 
awal Febr 02 
Rp10.189 

Deposito $ 3 bulan , 
bunga 4,75% per tahun 

Nilai tukar awal Mei 
02 Rp8.785 

Kekayaan awal 
Mei 02 Rp872 
juta 

Deposito Rp 3 bulan , 
bunga 17,30% per tahun Kekayaan awal 

Mei 02 Rp1,043 
milyar 


