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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian yang 

melakukan ekonomi. Perusahaan sebagai suatu organisasi yang melakukan 

aktivitas untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa, memiliki 

suatu ancaman ataupun peluang dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. 

Perusahaan saling berkompetisi dengan merencanakan strategi, guna 

mempertahankan stabilitas nilai perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. 

Disaat perusahaan mendapatkan profit yang besar, tentunya risiko yang akan 

diterima perusahaan kedepannya akan semakin besar. 

Risiko adalah kemungkinan yang bisa terjadi antara kerugian atau 

keuntungan, dimana hasilnya sesuai dengan pengorbanan, tindakan, dan situasi 

yang ada. Perkembangan zaman yang semakin maju dan perusahaan yang tidak 

mampu mengendalikannya, akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian 

akibat tidak dapat berkompetisi dengan baik. Sehingga, jumlah aset dan arus kas 

masuk yang banyak dimiliki perusahaanpun akan terkikis dengan 

ketidaksanggupan perusahaan mengelola kegiatan ekonomiyang semakin hari 

mengalami gejolak ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi atau langkah 

perusahaan untuk secara bijak mengambil keputusan agar terhindar atau 

berkurangnya risiko ketidakpastian ekonomi tersebut. 
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Ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan semua struktur ekonomi 

menjadi ambruk, bila tidak ada langkah atau kiat untuk menghadapi dan 

menyelesaikan persoalan yang ada. Persoalan yang akan timbul dalam 

perekonomian tentunya meluas ke berbagai sector, sehingga dampak yang 

dirasakan tidak hanya pada satu pihak, namun semua kalangan sebagai pelaku 

ekonomi juga merasakan dampak yang akan timbul dari persoalan ketidakpastian 

ekonomi. Ketidakpastian ekonomi, terutama pada ekonomi global akan 

berdampak buruk untuk perusahaan multinasional atau perusahaan yang 

bertransaksi menggunakan mata uang asing. Pada saat ini, nilai mata uang dapat 

mengalami apresiasi bahkan depresiasi dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. 

Perubahan nilai mata uang yang mengalami naik atau turun, disebabkan oleh 

perubahan kurs. Sehingga, mata uang rupiah yang melemah terhadap mata uang 

asing akan mengakibatkan hutang perusahaan dalam mata uang asing bertambah 

jika dikonversikan ke rupiah dan menyebabkan kerugian perusahaan bertambah 

besar. Namun, perusahaan akan semakin diuntungkan bila mata uang rupiah 

menguat terhadap mata uang asing. Karena akan memiliki kesempatan jumlah 

piutang akan semakin bertambah. Selain itu, biaya untuk bahan baku ataupun 

suku cadang yang diimpor juga akan terseret dampak dari perubahan kurs. Oleh 

karenanya, perusahaan yang melakukan perdagangan internasional, perlu ada 

langkah-langkah berupa strategi yang tepat untuk mengurangi atau mengalihkan 

risiko tersebut akibat ketidakpastian ekonomi global. 

Lindung nilai (Hedging) merupakan salah satu cara untuk menghadapi 

ketidakpastian perekonomian global. Hedging dapat melindungi perusahaan dari 
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risiko yang tidak pasti. Hedging sendiri merupakan aktivitas mengurangi risiko, 

bahkan mengalihkan risiko dari perusahaan ke pihak lain yang terlibat dalam 

kesepakatan.Hedging lebih banyak dipakai oleh pihak swasta. Namun, sekarang 

ini pemerintah Indonesia (BPK, Menteri Keuangan, Gubernur BI, jajaran KPK, 

BPKP, Bareskrim Polri, dan Jampidsus) bersepakat perlunya dilakukan hedging 

(dpr.go.id). 

Gambar 1.Kurs Bank Indonesia Periode 2012-2016. 

 

Sumber : Bank Indonesia 

Dari data tersebut, maka dapat dipastikan bahwa rata-rata kurs rupiah 

terhadap mata uang asing khususnya dollar Amerika Serikat dari tahun ke tahun 

dominan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kesepakatan Pemerintah untuk 

menghimbau semua perusahaan pemerintah untuk melakukan lindung nilai dalam 

rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar tepat dilakukan, 

agar risiko yang timbul nantinya dapat diminimalisir. Dari media online, hingga 
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tahun 2016 terdapat 3 bank BUMN dan 8 BUMN yang melakukan kerja sama 

transaksi hedging. Adapun Bank yang berpartisipasi adalah BRI, BNI, dan Bank 

Mandiri. Sedangkan, Korporasi BUMN yang berpartisipasi adalah Pupuk 

Indonesia, Perusahaan Gas Negara, Badan Urusan Logistik, Pelindo II, Pelindo 

III, Perum Peruri, Aneka Tambang, dan Semen Baturaja (kontan.co.id). 

Sebelumnya, perusahaan BUMN yang telah melakukan hedging adalah Garuda 

Indonesia, PLN, dan Pertamina. 

Perusahaan-perusahaan BUMN menyadari perlunya manajemen risiko 

terhadap risiko keuangandengan menggunakan hedging dikarenakan dapat 

mengurangi risiko kurs mata uang yang tidak pasti. Jumlah hutang pemerintah 

dominan meningkat dari tahun ke tahun. Dari media online, total utang luar negeri 

Indonesia selama tahun 2017 tumbuh 9,1% year on year menjadi 347,3 miliar 

dollar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah utang luar 

negeri tersebut, terdiri dari utang luar negeri sektor swasta yang naik 4,2% year 

on year menjadi 170,6 miliar dollar Amerika Serikat. Kemudian, utang luar negeri 

sektor publik atau pemerintah sebesar 176,6 miliar dollar Amerika Serikat 

(kompas.com). Hal tersebutlah yang disadari pemerintah perlu dilakukannya 

hedging. 

Hedging dapat dilakukan dengan instrumen derivatif valuta asing. Beberapa 

kontrak hedging yang sudah sangat dikenal adalah forward, futures, option, dan 

swap (Djohanputro, 2008). Hedging menggunakan instrumen derivatif memiliki 

manfaat bagi perusahaan, diantaranya membuat perusahaan mampu untuk meraih 

hasil yang tidak akan mampu diraih tanpa derivatif, atau hanya dapat diraih 
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dengan biaya yang lebih besar; dan melindungi risiko yang seharusnya tidak akan 

mungkin dilindungi (hedge) nilainya (Eiteman, Stonehill, dan Moffet, 2010). 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, faktor 

internal yang memengaruhi keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif 

dapat dipengaruhi oleh Liquidity (Lailatussurur, 2017 Mediana dan Muharam, 

2016 Megawati, Wiagustini dan Artini, 2016 Guniarti, 2014 Zulfiana, 2014, 

Ahmad dan Balkis, 2012 Batram et al, 2009), Leverage (Aslikan dan Rokhmi, 

2017 Andardini, 2016 Widyagoca dan Lestari, 2016 Nugroho, 2016 Sianturi, 2015 

Guniarti, 2014 Zulfiana, 2014 Putro, 2012 Ahmad dan Balkis, 2012 Batram et al, 

2009 Aretz and Dufey, 2007), Growth Opportunity (Aslikan dan Rokhmi, 2017 

Muharam, 2016 Putro, 2012 Aretz and Dufey, 2007), Financial Distress (Aslikan 

dan Rokhmi, 2017 Mediana dan Muharam, 2016 Sianturi, 2015 Guniarti, 2014 

Zulfiana, 2014 Aretz and Dufey, 2007), Firm Size (Lailatussurur, 2017 Rizal, 

2017 dan Megawati, dkk, 2016), dan Profitabilitas (Rizal, 2017 Andardini, 2016 

Megawati, dkk, 2016 Nugroho, 2016 Sianturi, 2015 Guniarti, 2014 Zulfiana, 2014 

dan  Putro dan Chabachib, 2012). 

Liquidity berfungsi untuk menunjukan atau mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik 

kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di 

dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Penelitian yang dilakukan oleh Aslikan 

dan Rokhmi (2017) menemukan hasil bahwa liquidity tidak berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap probabilitas aktivitas hedging. Namun penelitian 
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yang dilakukan Zulfiana (2014) menunjukkan hasil liquidity mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keputusan hedging.  

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2012). Penelitian yang 

dilakukan Widyagoca dan Lestari (2016) menunjukkan hasil bahwa Leverage 

yang di proksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap penggunaan instrument derivatif sebagai pengambilan 

keputusan hedging. Penelitian yang dilakukan Aslikan dan Rokhmi (2017) juga 

menyatakan hasil yang sama bahwa leverage berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap keputusan hedging. Namun penelitian yang dilakukan Megawati, 

Wiagustini, dan Artini (2016) menemukan hasil bahwa Leverage  mempunyai 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan hedging. 

Growth Opportunity merupakan kesempatan pertumbuhan perusahaan yang 

tinggi menunjukkan hasil nilai pasar yang semakin baik diantara perusahaan 

lainnya, hal itu membuat perusahaan percaya diri untuk menggunakan dana 

eksternal untuk penggunaan pertumbuhan perusahaan, selain itu membuat calon 

investor bersedia menanamkan dananya kepada perusahaan yang memiliki 

kesempatan pertumbuhan perusahaan yang tinggi, karena dinilai dapat menjadi 

sarana investasi yang baik (Nugroho, 2016). Penelitian Nugroho (2016) 

menyatakan hasil penelitian bahwa Growth Opportunity tidak berpengaruh 

terhadap probabilitas penerapan keputusan hedging. Semakin tinggi Growth 

Opportunity, berarti probabilitas perusahaan semakin besar untuk melakukan 

hedging. Sebaliknya apabila variable Growth Opportunity rendah, maka 
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probabilitas perusahaan melakukan hedging akan menurun. Namun, penelitian 

yang dilakukan Aslikan dan Rokhmi (2017) berbanding terbalik dengan penelitian 

yang dilakukan Nugroho, dimana menemukan hasil bahwa Growth Opportunity 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan hedging. Perusahaan yang 

memiliki growth opportunity yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut akan memiliki banyak peluang investasi yang menyebabkan perusahaan 

akan mengalami masalah underinvestment cost atau kurangnya biaya investasi, 

sehingga perusahaan bisa melakukan aktivitas hedging untuk mengurangi masalah 

underinvestment cost. 

Financial Distress merupakan suatu pengukuran yang mengindikasikan 

kesulitan dalam pengembalian hutang kepada kreditur, atau dapat disebut sebagai 

pengukur kebangkrutan perusahaan (Aslikan dan Rokhmi, 2017). Penelitian 

Aslikan dan Rokhmi (2017) menunjukkan hasil bahwa financial distress 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan hedging. Begitu juga 

penelitian yang dilakukan oleh Zulfiana (2014) menunjukkan hasil berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan hedging. Namun penelitian yang dilakukan Putro 

(2012) financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas 

perusahaan untuk menggunakan instrumen derivatif sebagai aktivitas hedging. 

Firm Size merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari 

besarinya nilai ekuitas, nilai penjualan, dan nilai total aktiva. Penelitian Putro dan 

Chabachib (2012) menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan hedging. Dimana, semakin besar suatu perusahaan semakin besar risiko 

yang timbul, maka semakin mungkin perusahaan untuk melakukan hedging. 
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Namun, Ahmad and Balkis (2012)  dan Masha et al (2013) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan hedging. 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Kemudian profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2012). Penelitian Rizal (2017) 

menunjukkan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

hedging. Begitu juga dengan penelitian Lailatussurur (2017) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan hedging dimana tingkat keuntungan yang 

tinggi cenderung melakukan hedging, karena perusahaan dengan ukuran 

perusahaan yang lebih besar cenderung cepat melakukan ekspansi bisnis. 

Sehingga perusahaan memiliki risiko yang lebih besar. Namun, penelitian Batram, 

Brown, dan Fehle (2009) menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap 

keputusan hedging. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

pendahulu, menunjukkan bahwa beberapa variabel terjadi kesenjangan hasil 

penelitian antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Selain itu, saat ini 

Pemerintah sedang marak-maraknya menghimbau perusahaan BUMN untuk 

melakukan hedging derivatif guna memitigasi risiko-risiko keuangan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN HEDGING MENGGUNAKAN INSTRUMEN DERIVATIF 

PADA PERUSAHAAN BUMN DI BEI”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah adanya fenomena terkait 

ketidakpastian perekonomian yang berdampak pada keuangan perusahaan. 

Sehingga perusahaan dapat menjadikan hedging sebagai antisipasi risiko yang 

akan timbul. Kemudian masih terdapatnya research gap dari peneliti terdahulu. 

Sehingga, atas dasar permasalahan tersebut maka studi ini diharapkan mampu 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh Liqudity terhadap pengambilan keputusan hedging 

menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI? 

2. Apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap pengambilan keputusan 

hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI ? 

3. Apakah terdapat pengaruh Growth Opportunity terhadap pengambilan 

keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan 

BUMN di BEI? 

4. Apakah terdapat pengaruh Financial Distress terhadap pengambilan 

keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan 

BUMN di BEI? 

5. Apakah terdapat pengaruh Firm Size terhadap pengambilan keputusan 

hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI? 

6. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap pengambilan keputusan 

hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Liquidity terhadap pengambilan keputusan 

hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap pengambilan keputusan 

hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Growth Opportunity terhadap pengambilan 

keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan 

BUMN di BEI. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Financial Distress terhadap pengambilan 

keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan 

BUMN di  BEI. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Firm Size terhadap pengambilan keputusan 

hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap pengambilan keputusan 

hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pelaku Bisnis dan Praktisi : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi informasi dan menjadi salah satu saran bagi pelaku ekonomi 
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khususnya perusahaan dalam pengambilan keputusan dan merupakan salah 

satu langkah yang strategis dengan melakukan hedging menggunakan 

instrumen derivatif. 

2. Bagi Investor : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau 

referensi investor dalam pemilihan perusahaan yang akan diinvestasikan 

sejumlah dana yang dimiliki. 

3. Bagi Akademisi : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi dan referensi tambahan untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya tentang hedging dan menjadi pedoman untuk memperluas ilmu 

pengetahuan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari 

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan 

hipotesis penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan 

untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang digunakan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 

dan interpretasi hasil yang menguraikan interpretasi hasil analisis 

sesuai dengan tekhnik analisis yang digunakan, termasuk didalamnya 

pemberian argumentasi atau dasar pembenarannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan 

pembahasan, selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan 

kepada pihak-pihak tertentu. 


