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ANALISIS POSISI.OTF BAIANCE SHEET TEJRHADAP POSISI
DEYI.qANETO PADA BANK MILIK PEMERINTAH

Ida Musdafia Ibrahim

Abstraksi {

Penelitian uu dilakukan unhrk mengetatrui pengaruh posisi OffBalance Shea
lerhadap Posisi Deviga Neto. Dalam Penetitian iri i"o"rir monggrrnakan metodc
lausal komparatif den$an obyek pada penelitian adalah Bank milik pemerintah-
Penelitian ini menggqnakan data sekunder berupa laporan keuangan talunan Bank
milik pemerintah yang telah dipublikasikan selama periode ZAA -Z}OBatau selama 5
tahun.

Berdasarkan perhitungan menggunakan software SPSS versi 16 diketahui
bahwa hrrbungan posisi orf balance shiit terhadap posisi devisa neto sebesar -0,36g
atau -36,8%o. Nilai negatif menunjukan bahwa posisi off balance sheet memiliki
hubungan yang berlawanan posisi devisa neto, apabila posisi ,ff i"i";;, ,hrrt
mengalami kenaikan maka posisi devisa neto akan mengalami penurunan dan
sebaliknya- Kemudian nilai 36,8%o menunjukkan hubung&rr /ong ,"n-duh atau lemah
}!ara posisi off balance sheet terhadap posisi devisa=neto. plnyebab rendafurya
hubungan ini dikarenakan jumlah off bclance sheet pada Bank rnifif. pemerintah
tidak terlalu didorninasi oleh transaksi dalam valas meiainkan sebagian besar dalam
bentuk rupiah. Jenis komponen yang ,lominan dalam -"*p..rg*hi posisi devisa
neto adalah fasilitas dana yang belurn digunakan, inevocablel/C,r"uo"able LlC,
serta Bank garansi yarrg diterbitkan. Adapun jumlah Posisi devisa neto pada Bank
milik pemerintah tidak melampaui batas ketentuan Bank Irrdonesia sebes * ZOW, i*
menunjukan bank tersebut jauh dari dampak resiko valuta asing,

Kata kunci : Posisi Off Balance Sheet,posisi Devisa Neto

1. Latar Belakang Masalah

Tidak ada satu pihak pun yang mampu secara efeklif mempengaruhi

terjadinya pembentukan harga mata uang masing-masing negara di dalam
perdagangan atau transaksi valas tersebut. Perbankan (khususnya bank-bank devisa)

sebagai salah satu lembaga keuangan yang melakukan peranan intermediasi berada

di pusat pertarungan kekuatan antara pihak-pihak yang ikut berperan di dalam

transaksi pasar valas yaitu hedger, speculator dan arbitrage. Dengan demikian,
pertarungan tersebut dapat menimbulkan gejolak pada kurs mata uang valas maupun

rupiah. Gejolak valas akan mempengaruhi neraca bank, baik karena kegiatan yang

dilakukan bank sendiri maupun dari kegiatan yang dilakukan oleh nasabah ataupun

debiturnya.

FNKO L'TAS EKO NO 9Y{ I'U M''EW I (rAS @KLADA 1.9\/D O 9,IIES IA 7 6
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Setiap bank yang merakukan kegiatan perdagangan ruar negeri, akan
membentuk aktiva ean kewviban baru dalam udub asing, yang membuat
pengelolaannya semakin kompleks. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko, baik
risiko kurs, risiko tikuiditas dan risiko tingkat bunga atas suatu valuta terhadap valuta
lainnya yang diakibatkan oleh sumber dan penggunaan trarmalsi valas. pembuatan

transaksi off- balance 
,sheet 

(OFF-BS) memungkinkan pihak-pihak yang

berkepentingan unttrk mengetatrui lebih dalam kegiatan Suatu bank. Banyak
sedikitnya transaksi di pos ini dan besar kecilnya nominal dari transaksi tersebut

akan berdampak pada kesehatan bank, termasuk pendapatan, likuiditas maupgn

modal.

Transaksi Off balance sheet ini sederhana adalah transaksi yang unsettled

atau "belum tuntas". Tetapi bila jatuh tempo atau transaksinya sudah efektif, akan

menyebabkan pergerakan arus kas keluar dan masuk yang besar dalam bentuk
pemenuhan kewajiban kepada bank atau tagihan pada pihak lain. Untuk memahami

lebih utuh kondisi pihak bank ke depan, transaksi O/ balance sheet ini pafiit
dicermati, karena berbagai kemungkinan dapat terjadi di luar perkiraan, seperti

adanya kebutuhan dana valas dalam jumlah yang sangat besar, adanya keuntungan

berupa selisih kurs, dan lain-lain.

Pada umumnya perusahaan berusaha untuk menghindari risiko, sementara

bank dan lembaga keuangan akan selalu berdampingan dengan risiko yang dapat

dimitigasi untuk mendapatkan untung (matce money). Hal ini ditegaskan oleh atrli

derivatif (D casserly), yang membedakan lembaga keuangan dengan perusahaan

manufaktur atau perusahaal dagang. Banyak bank yang dapat mendapatkan

keuntungan sangat besar dari transaksi hedging ataupun derivatif, terutama oleh bank

devisa, agar tidak terlalu bertumpu pada pendapatan bunga kredit. Sebaliknya, tidak

sedikit bank yang menghentikan kegiatannya karena melakukan transaksi valuta

asing.

Pada neraca dan rekening administratif bank (off balance sheet) terdapat

berbagai unsur dan jenis valas, baik yang merupakan tagihan bank (pada sisi aktiva)

maupun kewajiban bank (pada sisi pasiva). Dengan demikian, dapat dibayangkan

bahwa apabila rupiah mengalami depresiasi yang besar (terhadap satu atau beberapa

mata uang lainnya), maka nilai kewajiban valas bank dari sisi pasiva dalam rupiah
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akan meningkat. sebaliknya, jika rupiah

seluruh mata uang lainnya), rnaka nilai

akan menurun dengan drastis pula.

Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia batrwa bank wajib memelihara posisi

Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja setinggi- tinginy a 20 vo ( dua puluh per
seratu ) dari modal. Suatu bank devisa harus terus memonitor besarnya mata uang
lokal maupun valuta asing 4taq setiap hansaksi yang akan mempengaruhi besarn.va
posisi devisa netto sesuai ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia (bank
sental)' Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengambil tema ,.Analisis posisi

offBalance sheet Terhadap posisi DevisaNeto pada Bank Milik pemerintah. ,,

2. Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1' Apakah terdapat hubungan antara posisi off balance sheet terhadap posisi Devisa

Neto ?

Berapa besar kontribusi pos isi off belance sheet terhadap pcsisi

Apakah terdapat pengaruh antara posisi off balance sheet posisi

Bank milik pemerintah ?

mengalami apresiasi yang tinggi (terhada;

tagihan bank dari sisi aktiva dalam rupial:

Devisa Neto ?

Devisa Neto pada

2.

a
1

l.

2.

3.

3. Tujuan Penelitian

untuk menganalisis hubungan antara posisi affbalance sheetterhadap pDN.

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi posisi off balance sheet terhadap pDN

pada Bank milik pemerintah.

Untuk mengetahui Apakah terdapat pengaruh antara posisi off balance sheet
terhadap PDN pada Bank milik pemerintah

4. Landasan Teori
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Bank devisa merupakan bank yang

memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Untuk
menghitung Posisi Devisa Neto (PDN) maka perlu diketahui selisih bersih On

TAWLCTAS E,KO$|'O II 'UMWR,SI'TAS uEkSAAN IYAOffNIA 78
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Balance sheet sefia off Balance sheet untuk setiap valuta asing dimana on Balance
sheet adalah catatan mengenai transaksi yang telatr efektif menjadi hak dan
kewajiban sedangkan off balance sheet adalah transaksi diluar neraca dimana hak
tagih dan kewajiban membayar baru efektif pada saat yang akan.datang.

Neraca On Balance sheet terdiri aktiva yang berarti bank memiliki hak tagih
kepada pihak lain serta pasiva yaitu bank memiliki kewajiban kepada pihak lain.
Neraca off Balance Sheet terdiri dari komitrnen yaitu berhubungan dengan kredit
yang diterima dan diberikan serta kontinjensi yaitu berhubungan dengan Bank
Garansi' Selisih bersih antaraaktiva dan pasiva dalam neraca on balance sheetuntuk
setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, berupa
komitmen maupun kontinjensi dalam off balance sheet akan membentuk pcsisi
devisa neto.

Posisi devisa neto suatu bank dapat berupa posisi long dimana aktiva lebih
besar dari pasiva, posisi short dimana aktiva lebih kecil dari pasiva , dan Squre
jumlah aktiva sama dengan pasiva.

Pengaruh pDN Terhadap rabalrugi bank, pDN pada posisi long akan
mengakibatkan kerugian jika Rupiah (IDR) cenderung menguat terhadap Dolar
(usD), namun akan menghasilkan keuntungan iika IDR cenderung melemah
terhadap USD. Dan jika PDN pada posisi short akan mengakibatkan kerugian jika
IDR melemah terhadap usD, sebaliknya menghasilkan keuntungan jika IDR
menguat terhadap USD.

On Balance Sheet menurut boy loen dan Sonny Ericson (2005) adalah
sebagai seluruh catatan transaksi yang tercantum dalam neraca pada sisi aktiva yang
menyatakan bahwa bank memiliki hak tagih kepada bank lain. Dan pada sisi pasiva
yang menyatakan bahwa bank memiliki kewajiban untuk membayar pada pihak lain.
Catatan transaksi On balance sheet adalah catatan mengenai transaksi yang telah
efektif menjadi hak dan kewajiban bank.

Off Balonce Sheet (boy loen dan Sonny Ericson,2005) adalah catatan
transaksi di luar neraca dimana pada saat transaksi tersebut dicatat, hak tagih dan
kewajiban membayar baru efektif pada saat yang akan datan g. Off balance sheet

terdiri dari:

i,
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1. Komitrnen adalah berkaitan dengan saldo kredit yang diterima namun belum

digunakan. Kewajiban Komitmen adalah berkaitan dengan kredit yang di berikan

ftImun belum ditarik oleh nasabatr serta fasilitas LtC yang masih berjalan

termasuk transaksi valas dan derivatifrrya,,.

Jenis-jenis L/C (Malayu (2006), adalah sebagai berikut : *

a) Revocabte IlC adatatr bentuk LlC yangdapat diubah atau dibatalkan sewaktu-

waktu oleh importir tanpa persetujuan lebih dahulu oleh eksportir. Pembatalan

atau perubahatLlC hanya dapat dilakukan importir sebelum diaksep opening

bank.

b) Irrevocable L/C adalah suatu bentuk LIC yang tidak

dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak (importir,

eksportir ).

c\ lrrevocable and confirmed L/C adalah suatu bentuk L/C yang tidak dapat

diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak dan dijamin pihak

opening bank dan confirming bank.

d) Standby L/C adalah suatu L/C khusus digunakan untuk menjamin suatu

transaksi dimana L/C tersebut baru dapat dicairkan jika transaksi tersebut tidak

dipenuhi.

2. Kontinjensi (boy loen dan Sonny Ericson,2005) berkaitan dengan garansi yang

diterima bank dan pendapatan bunga (neto) yang masih dalam penyelesaian.

Kewajiban kontinjensi adalah berkaitan dengan garansi yang diberikan bank

kepada nasabahnya termasuk transaksi valas dan derivatifnya.

Malayu (2006) bank garansi adalah "sertifikat jaminan yang diberikan suatu bank

kepada pemilik proyek atas nama kontraktor, nilai bank garansi harus sama

dengan nilai proyek yang dijamin.

Jenis-jenis bank garansi adalah sebagai berikut :

a) Bid (Tender) Bond adalah suatu pengambilalihan kewajiban membayar oleh

pihak penjamin (guarantor) atas permintaan peserta tender Qtrincipal) kepada

pihak penyelenggara tender (beneficiary) dimana penjamin mengambilalih

kewajiban untuk membayar kepada penyelenggara tender sampai jumlah

fAw L'rns EKog{ofu4. r 1.) 9,fi 't tEW r (rys aER.SADA r NAONES rA g O
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tertentu jika peserta tender tidak memenqtr! kewajibannya sebagai pemenang
tender.

b) Payment Bond adatah suatu pengarnbilalihan kewajiban oleh pihak penjamin
(guarantor) atas permintaan distributor (retailer atau principal).kepada pihak
produsen atau pemilik barang (beneficiary) dimana penjamin mengarnbil alih
kewajiban untuk membayar kepada produsen barang sampai jumrah uang
tertentu, jika supplier tidak memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan
penj ualan sesuai perjanjian.

c) Performance Bond adalah suatu pengambilarihan kewajiban membayar
keepada pihak penjamin (guarantor) atas permintaan supprier (principat)
kepada pihak pembeli/pernberi kerja sampai sejumlah uang tertentu, jika
supplier tidak memenuhi kewajibannya calam mereaiisasikan pekerjaan sesuai
dengan yang telah diperjanjikan.

d) Advance Payment Bond adalah suatu pengambilalihan kewajiban membayar
keepada pihak penjamin (guarantor) atas perminiaan -rupprier Qtrincipat)
kepada pihak pembeli/pemberi kerja dimana peminjam mengambilalih
kewajiban untuk membayar minimal sebesar uang muka yang telah diberikan
pembeli atau pemberi kerja kepada supplier, jrka supprier tidak memenuhi
kewajibannya dalam merealisasi pekerjaan sesuai dengan yang terah
diperjanjikan.

e) Maintenance Bond adalatr suatu pengambilalihan kewajiban membayar
keepada pihak penjamin (guarantor) aks permintaan supprier Qtrincipal)
kepada pihak pemberiipemberi kerja dimana penjamin mengambilalih
kewajiban membayar sejumlah uang yang telah dibayarkan kepada pihak
pembeli atau pemberi kerja untuk keperruan pemeliharaan.

Dahlan siamat (2005) menjelaskan komimen dan kontijensi sebagai
kegiatan usaha bank yang bersifat administratif yang terdiri dari tagihan dan
kewajiban komitmen serta tagihan dan kewajiban kontijensi. Terdiri dari
transaksi valuta asing dan derivative, kualitas aktiva produktif dan informasi
lainnya, perhitungan kewajiban modal minimum, perhitungan rasio keuangan.

3. Rekening administratif (off Balance sheet)

flwLCrAS EKOt\roilI,UM,tEwI(rAS SERJ4AA W,OO q,sry gt
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off Balance sheet dalam valuta asing m.erupakan rekening yang dapat
menimbulkan tagihan dan atau kewajiban di masa mendatang yang merupakan
komiknen dan kontinjensi melalui hansaksi valuta asing, yang mencangkup
a. Rekening administratif tagihan valas :

1) Pembeli an sPot yaitu pembelian kurs valas yang berlaku untuk penyeratran I

Z) Kontrak pernbelian forword yaitu kontrak untuk membeli
(dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain) pada

ditetapkan.

3) Kontark pembelian futures yaitu kontrak untuk menjual
(dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain) di

suatu underlying

waktu yang telah

suatu underlying

masa yang akan

suafu underlying

waktu yang telah

suatu underlying

raasa yang akan
datang.

4) Kontrak penjualanput option(bank sebagai writer).
5) Kontrak pembelian call option (bank sebagai holder, khusus back to back

option).

6) Rekening administratif tagihan varas, ciiluar kontrak di atas.

b. Rekening administratif kewajiban valas :

1) Penjualan spot yaitu penjualan kurs valas yang berlaku untuk penyerahan I
sampai2had.

2) Kontrak penjualan forward yaitu kontrak untuk menjual
(dapat berupa indeks, saharn, obligasi, dan lain-lain) pada

ditetapkan.

3) Kontrak penjualan futures yaitu kontrak untuk rnedual
(dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain) di
datang.

Kontrak penjualan call option (bank sebagai writer)

Kontrak pembelian put option (bank sebagai holder, khusus back to back
option)

Rekening administratif kewajiban valas, diluar kontrak diatas

Keuntungan / kerugian margin trading yang belum di selesaikan

Bank garansi

qAwLtAS EKOttOg4r 1.)M'/EWr(|AS ffiqsfuaA nraotwstA g2
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9) Llc yang dipastikan akan menjadi kewajiban bank seterah dikurangi margin
deposit, serta produk-produk rain yang sejenis terhadap p.nouaot ,,;
bukan penduduk.

5. Posisi Devisa Neto ( pDN )
Posisi devisa neto @DN; menurut Riyadi (2006) adalatr selisih bersih antara
aktiva dan pasiva dalam neraca ( on barance sheet ) untuk setiap valuta asing ,
ditambah dengan serisih bersih tagihan dan kewajiban, baik ,* merupakan
komitmen maupun kontijensi dalarn rekening administratif (off ua*r" srr."t;
untuk setiap varuta asing , yang semuanya dinyatakan daram rupiarr ( equivalen
rupiah untuk setiap valuta asing).

Menurut R.iyadi e006:r2r) ratar belakang ditetapkannya pDN adalah
sebagai berikut:

1) Membatasi transaksi spekulasi bank devisa

2) Menghindari risiko kurs

3) Manajemen pada forex bank

4) Terjadi keseimbangan antara sumber ciana ( Source of Funds) dan penggunaan
( Use of Funds) atau sebaliknya

5) Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan danan y&, dengan
kesehatan dan dayatahan usaha nya.

Peraturan Bank Indonesia pasal 2 Nomor : 5/13/pBl/2003 Tentang posisi Devisa
Neto Pada Bank Umum :

1) Bank wajib memerihara posisi Devisa Neto pada setiap akhir hari kerja
setinggi- tinginya 20 % (dua puluh per seratu ) dari modal.

2) Posisi devisa neto sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah. angka yang
merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumrah dari :

a) Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap varuta asing
ditambah dengan

b) Selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen
maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing
yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Menurut Riyadi (2006), Posisi Devisa Neto yang dimiliki atau dikelola

tetap menJ aga

oleh suatu bank dapat berupa :

TAKU L'rAs f,Ko r\ro t+4 r u N,rlEqS rrAS ffi o1 y7.1' rA



1) Posisi Long, yaitu posisi dimana jumtatr asset bank dulap valuta asing lebih
besar dari pasiva bank dalam. valuta asing setelah memperhitungkan rekening

administratif bank.

2) Posisi Short, yaitu posisi dimana jumlah asset dalam valuta asing lebih kecii
dari pasiva bank dalam valuta asing setelatr memper$tungkan rekening

administratif bank.

3) Posisi Square, yaitu posisi dimana jurnlah asset bank dalam valuta asing sama

dengan jumtah pasiva bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan

rekening administratif bank.

Penyebab Timbulnya PDN
1) Tidak sinkronnya arfiaraSumber Dana dan penggunaan Dana

2) Sumber Dana dalam USD digunakan dalam IDR

3) Memenuhi Likuiditas salah satu valuta

4) Memenuhi kebutuhan nasabah

5) Adanya perdagangan luar negeri (ekspor-impor)

6) Perdagangan valuta Asing ( karena setiap negeri memiliki uang yang berbeda)

7) Pinjaman Luar negeri

Unsur-Unsur clalam Posisi Devisa Neto adalah
1. aktiva Dalam valuta A;ing yang terdiri dari kas, emas, giro, penempatan pada

bank lain, margin deposit, surat berharga, kredit yang diberikan sebesar nilai

buku setelah dikurangi penyisihan penghapusan aktifa produktif, nilai bersih

wesel ekspor yang telah diambil alih, rekening antar kantor aktiva valas,

tagihan lainnya dalam valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan

penduduk.

2. Pasiva dalam valuta Asing yang terdiri dari Giro, Deposit on cal/, deposito

berjangka, rnargin deposit, pinjaman yang diterima, jaminan impor, rekening

antar kantor pasiva valas, kewajiban lainnya dalam valuta asing baik terhadap

penduduk maupun bukan penduduk
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Strategi Bank dalam Mengendatikan pDN
Ali (2004) menyatakan dengan ditetapkannya peraturan oleh bank sentral

mengenai batas maksimal dari PDN tersebut, di satu pihak bank terlindungi dari
kemungkinan terjadinya kerugian yang besar yang dapat menurunkan u"r**
modalnya, di pihak lain bank memiliki batasan yang jel_as seberapa jauh bank
boleh memiliki posisi long/short. Terhadap valas, bank trarus memiliki strategi
yang dapat mengantisipasi terjadinya fluktuasi nilai tukar valas terhadap rupiah
dengan antara lain menerapkan ketentuan perihal pDN tersebut.

untuk dapat mengerakan kemungkinan terjadinya kerugian akibat
fluktuasi nilai tukar varas dan rupiah, maka bank harus menerapkan strategi
tepat untuk menentukan kapan bank harus mempertahankan posisi short atau
dalam masing-masing satuan varas yang tercemin dalam neiaca bank tersebut.

Bagi bank-bank devisa , mengambil posisi terbuka dimana asset valas
tidak sama dengan liabilities valas, akan berarti berhadapan dengan risiko, akibat
dari beberapa posisi tersebut, yaitu :

l) ovetbcught/long pcsistion, dimana outstanding asset valas > dari outstanding
I i ab il i t ie s valas (A>L)

2) oversold/short position dimana outstanding asset valas < dari outstanding
liabilities vaias (A<L)

3) Risiko overbougth posisition tedadi apabila interst differential lebih besar (>)
dari exchanges rate fluctuation. (=interest rate loss)

4) Risiko over sold Position terjadi apabila interest dffirential lebih kecil (<)
dan exchanges rate fluct,ation, (: exchangesrate loss). ( hrm 1g0 )

Sanksi Atas Pelanggaran pDN
Menurut Riyadi (2006) pelanggaran atas pengerolaan pDN, antara rain:
1) Pelanggaran atas kebenaran dan ketetapan penyampaian laporan, jika bank

melakukan kesalahan atau keterlambatan daram penyampaian laporan sesuai
dengan ketentuan yang berraku maka kepada bank yang bersangkutan akan
dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayar oreh bank devisa.
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2) Pelanggaran terhadap pelampauan Maksimal pDN yang dapat dimiliki olet
bank , berbeda dengan pelanggaran pertama di atas, jika bank melangga
ketentuan batas maksimal pengelolaan pDN maka bank yang bersangkuta
akan dikenakan sanksi adminishatif berupa sanitsi pidana atau pencabutan izin
Usaha bank yang bersangkutan.

Jenis dan Besarnya Risiko Valas melalui pDN
Ali (2004) jenis dan besarnya risiko valas yang dapat terjadi akibat dari

ketidakberhasilan bank dalam mengendalikan pDN, ditentukan oleh hal-har
berikut:

1) Terjadinya exchanges rate risk movement dari pembentukan exchanges rate
spot dan forward dipasar valas.

2) Besarnya pasar varas yang terbentuk untuk masing-rirasing currency
3) Tersedianya mitra transaksi valas antar bank serta market marker dalam

perdagangan valas tersebut.

4) Risiko yang ditimbulka. oleh penerapan exchanges control atau regulasi
tertentu oleh otoritas moneter.

.5) 
Tersedianya likuiditas dari masing-masing currency pada pasar varas.

6) Terdapatnya perbedaan antara interest rate defferential antar currency dan
exchanges rate fluctuation nya masing-masing

7) Tingkat country risk negara yang bersangkutan.

8) Besamya credit risk.

Cara-eara Menghindari Risiko
/) Mengendalikan besaran Nop ( Net open position ) atau pDN (

Neto) dengan membatasi posisi devisa neto FX secara keseluruhan
currency.

2) Intraday / day light limit berupa pembatasan jumlah posisi yang diambil selama
jam kerja tertentu.

3) overnight limit, berupa memberi batas maksimum atas posisi yang dapat
dipertahankan hingga keesokan harinya.

Posisi devisa

terhadap base

h

rAKu L'rAs r'KoMogvtl rJ M'tlEqs I,rAs gEwAaA r fl'Dog,{E s rA t



4) Melakukan penetapan dan pengkajian ulang secara berkara atas FX;line, yang
merupakan outstanding atas total value yang dapat rtiambil atau diberikan dari dan
kepada counterpart pada saat tertenfu .

5) Menetapkan Maximum Daily Delivery.Ris& (MDDR) berupa limit atas jumlah
yang didapat di- delivery / settled counterparty pada hari tertentu

6) Menetapkan cut -/oss rimit, yang berupa batas maksimum atau limit
mengharuskan agar posisi suatu currency di likuidasi apabila telah terjadi
kerugian yang melebihi jumrarr yang terah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian terdahulu Septianty, tJlfa (20A7) memberi kesimpulan pDN
mempunyai hubungan sangat kuat yang dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi
sebesar 99'2y0" off balance sheet menunjukan bahwa jumlah kewajiban yang harus
dipenuhi baik komitmen maupun kontinjensi. lebih besar dari jumlah tagihan
komitmen dan kontinjensi. Hidayat (rgg2) berkesimpulan terhadap pengaruh pos
terbuka terhadap posisi devisa neto suatu bank adalah apahila portepel devisa neto
menunjukan jumlah long naksimal ( sesuai dengan ketentuan BI ) dan penyelesaian
suatu pos terbuka mengakibatkan penambahan posisi pada account receivable, jelas
kiranya hal tersebut mengakibatkan terlewatinya limit. pemecahannya, penjual valas
terpaksa segera dilakukan. ].ramun tindakan penjualan tadi dapat mengundang
overdraft pada rekening kita (nostro) di depository correspondent. Kendatipun
jumlahnya mungkin tidak terlaru besar, tetapi bila sering terurang dapat
mempengaruhi penilaian bank koresponden kepada bank kita. oleh karena itu, dalam
prudent banking, perneliharaan portepel posisi devisa neto diusahakan agar tidak
mencapai posisi maksimal sehingga memberi ruang gerak bagi muncurnya
penyelesaian pos terbuka yang berdampak pada account receivable dan account
payable.

6. Hipotesis
Hu I 0 : Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel off Balance Sheetdalam
menjaga dan mengoptimalisasi posisi Devisa Neto.

f AKULTASEKONOgvtTO*,t+Eq.srrAsaE*SAAArWo_*wtffi
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7. Metode penelitian

Penelitian ini tennasuk penelitian korelasional merupakan tipe penelitian
dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau
lebih' Tujuan penelitian ini adatah untuk menentukan ada atau.tidaknya korelasi
antara variabel atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antara*variabel.

Dalam penelitian ini sebagai objek penelitian adalah Bank devisa milik
Pemerintatr. Laporan keuangan bank meliputi neraca, laporan laba rugi, daftar
komitmen dan kontijensi, transaksi valuta asing dan derivatif, kualitas produktif dan
informasi lainnya, perhitungan kewajiban modal minimum dan perhitulgan rasio
keuangan Bank devisa pemerintah pada period e 2004 sampai dengan 200g.

Operasionalisasi Variabel
1' Variabel bebas ( X ) adalah posisi aff bolance sheet merupakan catatan transaksi

di luar neraca d.imana pada saat transaksi tersebrrt dicatat, hak tagih dan

kewajiban membayar baru efektif pada saat yang akan datang. Tercliri dari
tagihan komitmen adalah berkaitan dengan saido "kredit yang diterima,,namun
belum digunakan. Kewajiban Komitmen adalah berkaitan dengan laedit yang di' berikan namun belum ditarik oleh nasabah serta fasilitas L/C yang masih
berjalan termasuk transaksi valas dan derivatifnya. Tagihan kontinjensi adalah

berkaitan dengan garansi yang diterima bank dan pendapatan bunga (neto) yang
masih dalam penyelesaian. Kewajiban kontinjensi adalah berkaitan dengan
garansi yang diberikan bank kepada nasabahnya termasuk transaksi valas dan

derivatifnya.

2. Variabel terikat ( Y ) adalah Posisi Devisa Neto ( pDN ) merupakan adalah

selisih bersih antara aktiva dan pasiva dalam neraca ( on balance Sheet ) untuk
setiap valuta asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban, baik
merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif (Off
balance Sheet).
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Grafik I
Histrogram posisi Devisa Neto

Data sekunder diperoleh dari Laporan keuangan Bank milik pemerintah yang
tercatat di Bank Indonesia periode 2004 -200g. Metode analisis data yang disajikan
pada penelitian ini adalah koefisien korelasi untuk mengu-kur kekuatan asosiasi
(hubungan) linier antaru dua variabel. , Koefisien Determinasi determinasi
digunakan untuk menghitung serta menggambarkan besarnya kontribusi posisi o/
lo',:, 

shee_t terhadap pDN, Regresi Linier Sederhana digunakan untuk mengetahui
bagaimana Y yaitu Posisi Devisa Neto dapat diprediksi melalui variabel bebas ( X )yaitu posisi offbalance sheet,dan uji Hipotesis dengan t-test.

8. Anslisis dan pembahasan

uji Normalitas berttrjuan untuk nienguji apakah daram model regresi variabel
independen @osisi off Balance Sheetl) dengan variabel dependen (posisi Devisa
Neto) Pada Bank Devisa Milik Pemerintah mempunyai distribusi normal atau tidak.
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Grafikz. P-p prot posisi Devisa Neto

ilormd P{P prot of Rrgrurron strndrrdr:rd Rrrrdurr

Drpcndcnt Vrrleblc: potbl Dcvhr Noto

Sumber : dataspss yang diolah

vlelihat tampilan grafik histrogram dan grafik normar plot diatas
dapat disimpulkan bahwa grafik histrogram memberikan pora distribusi
normal. sedangkan pada grafik normal plot terrihat titik _ titik menyebar
disekitar garis diagonar dan mengikuti arah garis diagonar rnaka moder
regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. trasil Anarisis Korerasi pearson posisi off Barance sheet
dengan Posisi Devisa Neto

Correlations

D^^:-: -\lY-

Posisi Off
Balance Sheet

I

25

-.368

.070

25

Posisi Devisa
l.leto

lr 
uDrrr \.rlr E alance sheet pearson correlation

I

I Sig. (2-tailed)

Posisi Devisa Neto

Sig. (2-tailed)

N

-.369

.070

A

,:l
lJ uulug.f data SPSS yang diolah

Nilai korelasi (r) arfiara posisi off barance sheet dengan posisi devisa neto
adalah -0,368 dan nilai signifikansi sebesar 0,070> 0,05. Ini menunjukkan adanya
hubungan yang rendah dan mem,iki arah hubungan yang searah antara posisi o/
balance sheet dengan posisi devisa neto. Artinya apabila kenaikan nilai posisi o/

FnWLfnSEKo7!'o%rUMrUnq5tifl Strq;Aaqrt\.Do j\t?ESrAgO
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b. Dependent Variable: posisi Devisa Neto
Sumber : dataspss yang diolah

Berdasarkan tabel koefisien di atas determinasi posisi off balance sheet
terhadap posisi devisa neto sebesar 0,135, artinya kemampuan posisi cff balance
sheet dalam menjelaskan posisi devisa neto sebesar 13,50o/o dan sisanya sebesar
86,50yo ddelaskan oleh variabel lain.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Posisi Off Balance Sheet
Terhadap Posisi Devisa Nito

balance sheet akan diikuti oleh kenaikan posisi devisa neto pula secara tidak
signifikan

Analisis koefisien deterurinasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
variabel independen yakni posisi of balance sheet dalam menjelaskan variabel
dependen yakni posisi devisa neto.

Tabel 4, Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Posis i off balance sheet terhadap posisi devisa neto

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
I .369' . t3s .098 3 .471 8t
a.P

Coefficients'

edictors: (Conrt*

Neto
a. ,_,trpcn(Ien[ vanaDle: posisi Devisa

Sumber : data yang diolah

Persamaan regresi : y - a + bX + e

Konstanta

dianggap konstan

Y - 3,739 _ 0,000000094 x * e
(a) sebesar 3,738 artinya jika posisi off balance
atau nol (0), maka posisi devisa neto sebesar Rp

sheet (X)

3.739.000.

qAW L(TAS EKO NON4 I'U M,I,IE,R' I rAS @
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Model
Unstandardized Coe ffi c ients

Standardized
Coefficients

t Sig.
B Std. Error Beta

1(Constant)

Posisi Off Balance Sheet

3.738

-9.4338-8

l.0t8

.000 -.3 68

3.673

- I .898

.00 r

.07aa. Llependent Variable: p
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Koefisien regresi posisi off balance sheet (b) sebesar menyatakan setiap keraih-,
posisi offbalance sheet sebesar lYo makaposisi devisa neto turun sebesar 0,094.

Hasil uji signifikansi regresi posisi offbalance sheet terhadap posisi deris
neto mentrnjukkan nilai probabilitas signifftansi sebesar 0,070 > 0,05, maka tirt_*
signifikan dan Ho diterima. Hal ini menuqiukkan pengarutr posi*si offbalance shea
terhadap posisi devisa neto negatif dan tidak ada penganrh yang kuat.
Implikasi Penelitian

Berdasarkan data dan analisis di atas, diketahui bahwa pengaruh off Balance
Sheet terhadap Posisi Devisa Neto adalatr negatif dan tidak signifikan. penyebab

pengaruh posisi off balance sheet lemah ini mungkin dikarenakan jumlah transaksi
valas pada bank devisa milik pemerintah tidak terlalu signifikan karena sebagian
besar didominasi oleh transaksi dalam rupiah. Dan pada laporan neraca off bolance
sheet dalatn pos komitmen didominasi oleh fasilitas kredit kepada nasabah yan,e
belum ditarik, irrevocabre Lrc yang masih berjalan dalam rangka eksport dan
import' sedangkan dalam pos kontijensi didominasi oleh garansr baik yang diterima
bank maupun yang diberikan bank, pendapatan bunga dalam penyelesaian serta
revocable L/c yangmasih berjaran dalam rangka eksport dan import.

Jumlah posisi off balance sheet yang tiap tahunnya mengalami peningkatan
secara negatif dikarenakan jumlah dana yang belum digunakan oleh nasabah dan
belum terselesaikan. Dengan demikian posisi devisa neto dari tahun ke tahun
sebagian juga mengarami fluktuasi yang terus menerus meningkat.

8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan serta teori yang mendasari penelitian
tentang analisis posisi off balance sheet terhadap PDN pada bank milik pemerintah
maka dapat diambil kesimpulan bahwa pDN mempunyai hubungan yang negatif dan
tidak signifikan terhadap off balance sheet.Ini dapat dilihat dari hasil koefisien
korelasi sebesar -0,368 atau '36,8Yo. Kontribusi posisi off balance sheet terhadap
PDN adalah hanya sebesar 0,135 atau l3,5Yo dan sisanya sebesar g6,5oh dijelaskan
oleh faktor lain seperti aktiva dalam valuta asing, pasiva dalam valuta asing dan
variabel lainnya- Posisi off balance sheet tidak terlalu berpengaruh terhadap posisi

qAwL(rAS CKOI'tOgrtI UM,tEwItAS ffiRLAAA rfl.oo,,[EsrT 92
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devisa neto dibuktikan dengan uji t nilai probabilitas sig;rifikansi sebesar 0,070 >0,05.

9. Saran
Dari hasil penelitian di atas sebaiknya bank_bank pqmerintah sebagai motorperbankan di Indonesia untuk meningkatkan posisi devisa neto masing-masing bankmilik pemerintah yang terlalu rendah. Peningkatan tersebut dapat dilakukan denganlebih meningkatkan lagi transaksi L/c yang masih berjalan dalam bidang eksport danimpor[ Mendorong optimalisasi penggunaan fasilitas laedit yang telah disetujuidisesuaikan dengan kebufuhan dan manfaat bagi bank itu sendiri.

untuk peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan pcsis i offBalance sheet nzunun ditambah variabel lain seperti aktiva dalam valuta asing,pasiva dalam valuta asing, dan variabel lairurya.
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Tabel. 1 .Perhitungan posisi off B cil anc e she e t pada Bank Rakyat Indonesia
Pada tahun 2004 - 2008 (dalarn jutaan rupiah)

Komitmen
Tagihan Komitmen
Fasilitas Pinjaman yang diterima dan belurn di
gunakan

Junnlah tagihan Komitmen
Kewajiban Komitmen
Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yang Belum
Ditarik
Irrevocable Llc yang Masih Berjalan Dalam
Rangka Eksport dan Import
Lainnya

Jumlah Kewaj iban Komitmen
Jumlah Komitmen Bersih

Kontijensi
Tagihan Kontijensi
Garansi yang diterima
Pendapatan Bunga daram penyelesaian

Lainnya

Jumlah Tagihan Kontijensi
Kewajiban Kontijensi
Garansi yang diberikan
Revocable L/c yang Masih Berjalan Dalarn
Rangka Eksport dan Import
Lainnya

Jurnlah Kewaj iban Kontij ens i
Jumlah Kontijensi Bersih

Sumber : Bank lndon

Tabel 2. Jumlah PDN Bank Rakyat Indonesia
un am persen

,, 20a4 2005 20a6 2007 2008r\Elrarunan (uompltance)
Posisi Devisa Neto 9,61 5,23 5,41 7,9 13,55

Tahun 2004 - 2008 (dal

Sumber : Bank Indon.ri

qAwLtAS tEKONOtutr OM'tEwr.rAs @LLAAA tW,otWu e+

}

KOMITMEN& KONTIJENSI

125.593

125.593
l32.l95
132.195

12r.779
l2l.77g

7,t7t.ggg | 9. 120.224 I rr.676.75t

31.a47

922.327

99.647

1.053.021

290.650

:
290.650

762.371

r 5.6 16 I r 4.8t2
t.082.436 I aze.o92
148.787 I r44.2s6

1.246.939 I zss.2a0

cizt.422

633.422

613.417

57 5.164

575.164

193.036

127.054

127.A54

20.227.292

6.195.571

26.412.963

(26.295.90

e)

1 I .691

913.280

223.279

I.149.250

1.192.353

:l'
1.192.353 | 23?23t
(34.103) I(1.029.

Jumlah Off Balsnce Sheet (9.915.297)
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Tabel 3- Perhitungan posisi offBatance sheet pada Bank Negara Indonesia
Tahun 20A4 _ 200g (dalam juL* *pirtl

4'T.Jiillllt;

f,rJffip

SiXh

il [r ri,r,

{ #'-
-tidat*

l6tli*J,,lrqt

JI I ,lrarrr_;

6, r

$1l

l" ,,*

3;$r{ut

) I qr4i

*}qffi

.ffy:

%r

L,fi3

Komitmen
Tagihan Komitmen
Fasilitas Pinjaman yang diterima dan belum di
gunakan

Jumlah tagihan Komitmen
Kewajiban Komitmen
Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yang Belum
Ditarik
Irrevocable L/c yang Masih Bedalan Daram
Rangka Eksport dan hnport
Lainnya

Jumlah Kewajiban Komitmen
Jumlah Komitmen Bersih

Kon tij ensi

Tagihan Kontijensi
Garansi y,ang diterima
Pendap atan B unga dalam penyelesaian

Lair^nya

Jumlah Tagihan Kontijensi
Kewajiban Kontijensi
Garansi yang diberikan
Revocable L/c yang N{asih Be.jalan Dalam
Rangka Eksport dan Import
Lainnya

Jumlah Kewaj iban Kontijensi
Jumlah Kontijensi Bersih

252.293

252.293

10.462.444

5.352.417
_

15.914.961

(15.562,57

8)

28A 37 s

1.496.8 I I

1.777 .196

5.047 $40

s.ozl.glo
Q.297.654)

Tabel 4. Jumlah PDN Bank Negara Indonesia
Tahun zao4 - 2oog (dalam persen)

Sumber : Bank lndo ublikasi

KOMITMEN&Kffi

8.s4 8.17 6

3.870.7 84

12.419.960

(12.419.96

0)

t2.522.359

6.05 s.464

18.577.923

(19.577 .92

3)

236.723

2.312.438

2.312.439

4.519.396

251.078

I .002.97 I

1.254.A49

5.709.1 84

248.88 I

I .6 1 0.251

1.859. I 3g

6.296.085

4.519.396 ls.zog.lg4 I e.zg6.0g5
(1.970.235) 

| {n.ts5.135) | u.*6.g47)

15.807.3 17

3.582.430

19.399 .7 47
(lg.3g 9.7 4

7)

384.303

I . 160.083

6.681

1.551.067

g.4l1.757

8.41 i.ry
(6.960.690)

Jumlah Off Bslance Sheet

2004 zoos i -1006

I8,18 | a3a

2007 2008Kepatuhan (Compliance)
Posisi Devisa Neto 4,79 6,14 7,59
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Tabel 5. Perhitungan posisi off Barance sheetpada Bank Tabungan Negarapada tahun ZA04 _2008 (dalamlutaan rupj"t )

Sumber : Bank Inon

ft

KOI}fiTMEN&

Komitmen
Tagihan Komitmen
Fasilitas Pinjaman yang diterima dan belurn
di gunakan

Jumlah tagihan Komitmen
Kewajiban Komitnnen
Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yang
Belurn Ditarik
Irrevocable L,tc yang Masih B.rjalan
Dalam Rangka Eksport dan Import
Lainnya

Jumlah Kewajiban Komitmen
Jumlah Komitmen Bersih

Kontijensi
Tagihan Kontijensi
Garansi yang diterima
Pendapatan Bung a dalam penyelesaian

Lainnya

Jumlah Tagihan Kontijensi
Kewajiban Kontijensi
Garansi yang diberikan
Revocable Llc yang Masih Berjalan Dalam
Rangka Eksport dan Import
Lainnya

Jumlah Kewaj iban Kontij ensi
Jumlah Kontijensi Bersih

447.070

I

1.223

449.293

(419.293)

2.}at
647

1.354

93.414

5.200

s.zoo
123.445

736.83 I

2s8
73,7.0gg

(737.089)

3.123

94.2A6

54.543

151.972

7.025

l.ozs
144.947

83 g .705

9s0

582

84A.237

(840.237)

3.832
111 .661

62.799

17g.2g2

12.1 61

12.-161

166.131

l.lg3.7g
7

_

242

1.194.03

9

(1.194.0

3e)

1.922 I 0.:
155 .772 I zn
84.106 I ttz"
24L900 I 336.-

17.076 I t7.g:

17.076 I t 7.gm
224.724 I Stg.

Jumlah OffBolance Si*t (57t 739) (592.242) (67 4.106)

TAWLTAS EKoNogytI UMW,NTTAS ffiqSAaA rNaoryWrfi
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un dalarn n
2004 2005 2006 20a7 2008trlat ..l.'.L^ - t?t._-^ -- rtrlr/l,s alrllcrr tt_ttur PIIa n ce,

Posisi Devisa Neto 0,48 0,79 l,l I 1,05 0,39

Tabel 6. Jumlah PDN Bank Tabungan Negara
Tahun 2A04 - 20A8 (dalarn nersen\

Sumber : Bank Irdo

rab e r 
";*l:ffitr i3:;;' :#i{' &i#fiffi*i"lf M and i ri

fAKALtnSEKO|\IO%IUMI/E(NIUSffi 4SAAAIg,,t?Dog,rESIAgT

KOIUITMEN& KONTIJENSI 2oa4 I zoos 2006 2AA7 I 2008

i Komitmen
I

I Tagihan Komitmen

I Fasilrtas Pinjaman yang diterima dan belum di
I gunakan

| ,umlah tagihan Komitrnen
I Kewa;iban Komitmen
I Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yang Belum

Ditarik
Irrevocable Llc yang Masih Berjalan Dalam
Rangka Eksport dan Import
I ainnya

Jumlah Kewajiban Komitmen
Jumlah Komitmen Bersih

Kontijensi
Tagihan Kontijensi
Garansi yang diterima
Pendapatan Bunga dalam penyelesaian

Lainnya

Jumlah Tagihan Kontijensi
Kewajiban Kontijensi
Garansi yang diberikan
Revocable Llc yang Masih Berjalan Dalam
Rangka Eksport dan Import
Lainnya

Jumlah Kewaj iban Kontij ensi
Jumlah Kontijensi Bersih

lg.g47.gg1

6.305.401

26.153.292
(26.153.292

)

2,526.579

1.923.241

32.970
4.492.790

10.332,079

-

83.597

10.41 5.676
(5.932.996)

I

105.957 I :7.427
1l.960 .2A7 l r r.o3o.527
(5.191.701) I tt.610.909)

2A.Ats.209

3.737 ,427

23.752.636

(23.752.63

6)

19.459.699

3.513.7gg

-

22.972.477

(22.972,47

7)

25.093.235

7 .223.857

32.317.092

(32.317.09

2)

27.t3 i.33s

5.34g.ggg

32.490.323
(32.49a32

3)

2.539.793

4.205.909

32.904

6.779.506

I 1.954 .250

2.476.78s

6.gla.0g2
32.7 4t

9.419.619

l0.gg3. 100

2.129.995"

6.24A.076

32.728

8.401.799

14.920.5 16

30.973

14.951.399

(6.449.590)

2.995.409

5.035.900

32.730

7.963.939

19.347 .633

120.666

l9.46g.2gg

(11.504.36

r)

Jumlah Off Bslance Sheet (32.09 6.179

)

(29.154.17

8)

(38.776.69 | 1SS.276.69

2)ll
(43.994.69

4)



Sumber : Bank Inonesia yang telah dipublikasi dan diolah

Tabel8. luqglgh pDN !e41( Mandiri Tatrun 2004 _,

Ilo'itlD"uitjtlr:to - I :-l-z- .l ?.s-s .l z--.r I r.-.-. I ,.-*, I

Sumber : Bank lndone

Tabel' 9. Perhitungan posisi off Balance Sheetpada Bank Ekspor Indonesia

Tahun 2004 -2008 (dalam jutaan rupiah)
KOMITMEN & KONTIJENSI 2004 200s 2006 2A07 -E

I Komitmen
; Tagihan Komitmen

Fasilitas Pinjaman yang diterima dan belum di
gunakan

Jumlah tagihan Kornitmen
Kewajiban Komitmen
Fasilitas lftedit Kepada Nasabah yang Belum
Ditarik
Irrevocable Llc yang Masih Berjalan Dalam
Rangka Eksport dan Import
Lainnya

Jumlah Kewaj iban Komitmen
Jumlah Komitmen Bersih

Kontijensi
Tagihan Kontijensi
Garansi yang diterima
Pendapatan Bunga dalam penyelesaian

Lainnya

Jumlah Tagihan Kontijensi
Kewajiban Kontijensi
Garansi yang diberikan
Revocable Llc Yang Masih Berjalan Dalam
Rangka Eksport dan Import
Lainnya

Jumlah Kewaj iban Kontijensi
Jumlah Kontijensi Bersih

151 .47 6

314.279

264.960

730.7 15

{TA.7rc)

442.188

442.199

326.s94

2t .5 tt
524.87 8
g72.gg3

(430.795)

31.617

31.617

(31.617)

7 16.539

716.539

672.369

r77 .060
206.503

1.055.931

(339.392)

zss
-

28s

55.929

55.929
(55.643)

48.37 6

48.376

1.429.22A

187 .ts4

1.61 6.37 4

(1.567.999)

10.792

10.792

132.916

132-,.916

(122.124)

22 &4q 
I

22.ffi!

i

267.55
(244.9:fi

f---l^r^ A.?t rrdururau vJl rtorunce J:neet (730.719 (462.412) (395.035) (1.690,122) (2.662.tr

4)

rumoer : Ijank Indonesia yang telah dipublikasi dan diolah

,FnryU L,(AS EKo t\ro 9yt I U ,..0,t8(N I (fAS ffi RSAaA I $fD O htlfJ r A g g

t,

ft
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2004 2005 2AA6 2407 2008

Kepatuhan (Co m pliance)

Posisi Devisa Neto 514 0,26 5,89 7,17 10,55

Tabel 10. Jumlah PDN Bank Ekspor Indonesia Tahun 2004 - 200g (dalam %)

Sumber : Bank Indonesia yang tel

rrnt(ut{As EKo$ro%.r aMvE(NrrAS ffiA\SADA r^tDOt{ESrn. gg


