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OPSI 



OPSI 

Adalah suatu tipe kontrak antara dua 

pihak yang  satu memberikan hak 

kepada yang lain untuk membeli atau 

menjual suatu aktiva pada harga yang 

tertentu pada jangka waktu tertentu 

Pembeli Opsi (Opsi 

Buyer) 

Penerbit Opsi (Opsi 

Writer) 



TIPE KONTRAK OPSI 

Opsi Beli (Call 
Option) 

Opsi Jual (Put 
Option) 

Eropa (European 

Option) & 

Amerika 

(American 

Option) 



OPSI BELI (CALL OPTION) 

Kontrak opsi berisi 4 hal utama :  

1. Nama perusahaan yang sahamnya dapat dibeli  

2. Jumlah lembar saham yang dapat dibeli  

3. Harga pembelian sahamnya yang disebut dengan exercise 

price / strike price  

4. Tanggal opsi kadaluwarsa yaitu tanggal terakhir opsi dapat 

digunakan (expiration date) 



 Seorang investor merasa yakin bahwa harga saham perusahaan “A” 

akan naik dalam waktu dekat ini. pada tanggal 5 Juli 2005, investor ini 

membeli opsi beli (call option) dari perusahaan investasi “X” dengan 

harga opsi senilai Rp. 500.000,-.  

Opsi ini menunjukkan bahwa pemegang opsi beli dapat membeli 

saham “A” sebanyak 1 lot (500 lembar) dengan harga saham 

sebenarnya Rp.120.000,- per lembarnya (Rp.600.000,-/lot) selama 

periode 1 Juli 2005 sampai 31 Desember 2005. harga per lembar saham 

“A” pada tanggal 5 Juli 2005 itu adalah sebesar Rp.10.000,- (Rp.600.000,-

/lot)  



OPSI JUAL (PUT OPTION) 

Kontrak opsi berisi 4 hal utama :  

1. Nama perusahaan yang sahamnya dapat dijual 

2. Jumlah lembar saham yang dapat dijual  

3. Harga penjualan sahamnya yang disebut dengan 

exercise price / strike price  

4. Tanggal kadaluwarsa (expiration date) dari opsi 

 



CONTOH 13.2 

 Kebalikan dari membeli opsi beli, investor yang akan membeli opsi jual 
merasa yakin bahwa harga saham perusahaan “A” akan turun dalam 
waktu dekat ini. kalau harga saham turun, dengan opsi jual, dia dapat 
menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi sebesar exercise price-
nya.  

 Misal pada tanggal 5 Juli 2007, investor ini membeli opsi jual (put option)  
dari perusahaan investasi “X” dengan harga opsi senilai Rp.500.000,-. Opsi 
ini menunjukkan bahwa pemegang opsi jual dapat menjual saham “A” 
sebanyak 1 lot (500 lembar) dengan harga sahamnya sebesar Rp.9000,- 
per  lembarnya (Rp.4.500.000,-/lot) selama periode 1 Juli 2007 sampai 
dengan 31 Desember 2007. Harga per lembar saham “A” pada tanggal 5 
Juli 2007 adalah sebesar Rp.10.000,- (Rp.5.000.000,-/lot)  



TERMINOLOGI OPSI  

Istilah-istilah dasar yang digunakan dalam opsi : 

 P  = Harga saham di pasar (Stock price) 

 E  = Harga saham jika menggunakan opsi yang disebut exercise price 

/ strike price  

 HO = Harga dari opsi  

 Expiration date = tanggal kadaluwarsa opsi (tanggal terakhir opsi 

dapat digunakan)  



 

 

Hubungan  

 

Istilah – Istilah Dasar  

Opsi Beli  

(Call Option) 

Opsi Jual  

(Put Option) 

Jika P > E 

Jika P = E 

Jika P < E  

Jika P 

mendekati E  

In The Money  

At The Money  

Out The Money  

Near The Money  

Out The Money  

At The Money  

In The Money  

Near The Money  



HARGA SAHAM JIKA OPSI DIGUNAKAN 

(EXERCISE PRICE) DI SUATU OPSI BELI ADALAH 

SEBESAR RP.1.100,-  

 

Jika Harga Pasar Saham  

 (P) 

 

Posisi Opsi Beli  

(Call Option) 

Rp. 1.250 

Rp. 1.200 

Rp. 1.100 

Rp.   1000 

Rp.     900 

In The Money  

In the Money  

At the money  

Out The money  

Out The Money  



HARGA SAHAM JIKA OPSI DIGUNAKAN 

(EXERCISE PRICE) DI SUATU OPSI JUAL ADALAH 

SEBESAR RP. 900,-  

 

 

 

 

 

 

Jika Harga Pasar Saham  

(P)  

 

Posisi Opsi Jual  

(Put Option) 

Rp. 1.100 

Rp.  1000 

Rp.    900 

Rp.    800 

Rp.    700 

Out the money  

Out the money  

At the money  

In the money  

In the money  



PAYOFF DAN LABA DARI OPSI 

Payoff adalah keuntungan akibat 
menggunakan (exercise) dari opsi yang 
menunjukkan keuntungan kotor dari selisih 
harga saham di pasar dengan harga 
penggunaan opsi.  

Laba (profit) merupakan keuntungan bersih 
yaitu payoff dikurangi dengan harga 
pembelian opsi. 

 



PAYOFF DAN LABA UNTUK OPSI BELI 

 Payoff = 0  jika P ≤ E   

 maka sebaliknya,  

 Payoff = (P-E)  jika P>E 

 



PAYOFF DAN LABA UNTUK OPSI JUAL 

 Payoff = 0  jika P ≥ E   

 maka sebaliknya,  

 Payoff = (E-P)  jika P<E 

 



PENGGUNAAN OPSI UNTUK LINDUNG 
NILAI 

Melindungi nilai saham dengan suatu opsi 

disebut dengan hedge  

suatu cara menggunakan turunan-turunan 

(derivatives) untuk mengurangi atau kalau 

mungkin saling menghilangkan (offset) risiko 

dari aktiva yang akan dilindungi. 



PERLINDUNGAN PENURUNAN HARGA 
SAHAM 

 jika harga saham turun, maksimum total kerugian yang akan 
ditanggung investor hanya sedikit atau tidak melebihi kerugian 
saat investor tidak memiliki opsi jual. 

 

 Laba investor menjual saham tanpa opsi jual 

 

 

 

 

 

 Payoff dan Laba investor menjual saham dengan opsi jual 

 



 Perlindungan Kenaikan Harga Saham 

  Opsi beli digunakan untuk melindungi harga saham yang 
naik. Opsi beli banyak digunakan untuk lindung nilai 
penjualan pendek (short sale). Untuk menghindari kerugian 
besar dari kenaikan saham ini, investor adapat 
menggunakan (meng-exercise) opsi belinya untuk 
membeli saham dengan harga lebih murah dari harga 
saham naiknya. Dengan demikian, opsi jual dapat 
digunakan untuk melindungi (hedge) dari penjualan (short 
sale). 

 



 

MELINDUNGI OPSI 

 

  Strategi yang digunakan untuk melindungi Opsi 

adalah Covered Call. Diesebut dengan covered Call 

karena membeli saham terlebih dahulu untuk 

menutup kenaikan harga saham pada saat menjual 

opsi beli 

 



 

PENGGUNAAN OPSI UNTUK SPEKULASI 

 

 Spekulasi Membeli Opsi Jual 

  Spekulan membeli opsi jual (put option) dengan harapan 
harga saham yang diacunya akan turun. Jika harga saham 
turun, maka opsi jual akan mempunyai nilai (in the money). 
Dengan harapan demikian, jika harga saham yang diacu turun, 
maka opsi jual akan naik. 

 Spekulasi membeli opsi beli 

  Nilai ospsi beli akan turun jika harga saham yang diacu nilainya 
turun, karena investor lebih baik membeli saham diharga pasar 
yang lebih murah. Sebaliknya akan naik jika harga saham yang 
diacu naik.  

 



 

VALUASI DARI OPSI 

 

Nilai instrinsik Opsi Jual 

Jika harga saham pasar (P) lebih besar dari exercise preice (E)
 dari opsi beli atau opsi beli adalah in the money,maka nilai 
intrinsik beli adalah P-E. Sebaliknya jika Jika harga saham 
pasar (P) lebih kecil dari exercise preice (E) dari opsi beli 
adalah in the money,maka nilai intrinsik beli adalah 0. 

 Nilai instrinsik Opsi Jual 

Nilai intrinsik Opsi jual berlawanan dengan nilai nilai opsi beli. 
Jika harga saham pasar (P) lebih besar dari exercise preice (E) 
dari opsi beli atau opsi beli adalah in the money,maka nilai 
intrinsik beli adalah 0. Sebaliknya jika Jika harga saham pasar (P) 
lebih kecil dari exercise preice (E) dari opsi beli adalah in the 
money,maka nilai intrinsik beli adalah P-E. 

 



NILAI WAKTU OPSI 

 Harga yang ditetapkan oleh investor sebagai kompensasi 

kesediaannya menunggu sampai investasi tesebut menghasilkan 

 Nilai waktu = Nilai Pasar Opsi – Nilai Intrinsik 



CONTOH 

 Nilai suatu opsi dijual di pasar sebesar Rp 200 dan nilai intrinsiknya 

sebesar Rp150. maka nilai dari waktu adalah… 

Nilai Waktu = Nilai Pasar Opsi – Nilai Intrinsik 

Nilai Waktu = Rp 200 – Rp 150  

          = Rp 50 



ILUSTRASI HARGA SAHAM, NILAI 

INTRINSIK DAN NILAI WAKTU 

Harga saham 

(1) 

Harga pasarr 

opsi jual (2) 

Exercise prise 

(3) 

Nilai intrinsic 

4=(1)-(3) 

Nilai waktu 

(5)=(2)-(4) 

500 

800 

900 

1000 

1200 

1500 

1700 

200 

450 

525 

600 

780 

1050 

1220 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

0 

300 

400 

500 

700 

1000 

1200 

200 

150 

125 

100 

80 

50 

20 



MODEL BLACK-SCHOLES 

 Saham yang dihubungkan dengan 
opsi tidak pernah membayar 
deviden selama umur dari opsi 

 Tidak ada biaya dari transaksi untuk 
membbeli dan menjual opsi dan 
sahamnya 

 Tingkat suku bunga bebas resiko 
konstan selama umur opsi 

 Pembeli saham dapat meminjam 
pinjaman jangka pendek dengan 
tingkat suku bunga bebas risiko 

 

 Penjual pendek diijinkan dan 
penjual pendek akan menjual 
sahamnya dengan harga pasar 
saat itu 

 Opsi hanya dapat digunakan pada 
saat jatuh tempo 

 Pasar likuid dan perdagangan 
semua sekuritas dapat terjadai trus-
menerus 

 Harga pasar saham-saham 
bergerak secara acak 



LANJUTAN… 





LANJUTAN… 

 HOB = harga pasar opsi beli 

 P  = harga pasar saham 

 N(d1)= luas area dibawah kurva 
normal untuk nilai d1 

 N(d2)= luas area dibawah kurva 
normal untuk nilai d2 

 E = exercise price (nilai pengguna) 
dari opsi  

 e = bilangan natural, basis dari 
logaritma natural, yaitu sebesar 
2,71823 

 





CONTOH… 

 P = Rp 2000 

 E = Rp 2200 

 r = 7 % 

 t= 0,5 (6 bulan) 

 𝜎 = 0,25 





LANJUTAN… 

 Menghitung nilai N(d1) 

N(d1) = N(-0,25278) =  0,40022 

 

Nilai dari N(d1) ini dapat dilihat di table 
kurva normal atau dapat digunakan 
dengan fungsi NORMSDIST (-0,25278) di 
Ms excel 





LANJUTAN… 

 



PENENTU-PENENTU HARGA OPSI 

Penentu  

Harga saham 
bersangkutan 

Exercise prise 

Waktu sisa 
jatuh tempo 

Deviasi 
standar return 

saham 

Dividen kas 



PENENTU HARGA SAHAM OPSI DAN 

ARAH PENGARUHNYA 

Pengaruh  Opsi beli Opsi jual 

Harga saham 

Exercise price 

Waktu sisa jatuh tempo 

Deviasi standar return saham 

Tingkat suku bunga 

Dividen tunai 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 



OPSI INDEKS 

 Opsi yang bergubungan dengan nilai indeks pasar. Dengan opsi 

indeks-indeks ini investor dapat bertransaksi berdasarkan 
pergerakan dari pasar 




