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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Risiko dan Manajemen Risiko 

Risiko merupakan ketidakpastian akibat dari keputusan dan kondisi saat ini 

(Najmudin, 2011). Risiko biasanya memunculkan kerugian akibat suatu kejadian 

yang tidak dikehendaki. Risiko dapat muncul dengan disengaja atau tidak 

disengaja. Risiko yang disengaja disebut risiko spekulatif yaitu risiko yang 

ditimbulkan oleh yang bersangkutan dan dapat memberikan keuntungan atau 

kerugian. Risiko yang tidak disengaja disebut risiko murni, risiko tersebut tentu 

akan memunculkan kerugian (Sianturi, 2015). Perusahaan dapat melakukan 

manajemen risiko yang baik untuk meminimalkan risiko. Beberapa alasan yang 

baik bagi perusahaan untuk mengelola risikonya, yaitu kapasitas utang, kesulitan 

keuagan, keunggulan komparatif dalam lindung nilai, biaya pinjaman, dampak 

perpajakan, dan sistem kompensasi (Ambarwati, 2010). 

Perusahaan tidak lepas dari risiko untuk mencapai keberhasilan tanpa harus 

mengambil peluang. Jika beberapa tindakan dapat menurunkan risiko tanpa harus 

menurunkan return terlalu banyak, maka tindakan tersebut dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Salah satu alat penting dalam mengelola risiko adalah pasar 

sekuritas derivatif. Derivatif adalah sekuritas yang nilainya ditentukan oleh harga 

pasar atau tingkat suku bunga dari beberapa sekuritas lain. Sedangkan cara 



14 

 

menurunkan risiko yaitu dengan lindung nilai (hedging), yaitu transaksi antara 

dua mitra dimana risiko dari kedua pihak menjadi berkurang (Ambarwati, 2010). 

 

2.1.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Hedging 

2.1.2.1. Liquidity 

Menurut Kasmir (2012) rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan 

nama rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. 

Likuditas menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai 

dan memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada 

pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan pada saat ditagih. Dengan 

demikian, likuiditas adalah sejauh mana perusahan mampu melunasi semua 

hutang lancarnya pada saat jatuh tempo. 

Terdapat hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuditas, yaitu 

apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan 

tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu 

memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan illikuid. 

Namun, ukuran perusahaan yang baik tidak hanya sekedar likuid saja, tetapi harus 

memenuhi standar likuiditas tertentu sehingga tidak membahayakan kewajiban 

lainnya. Dalam praktiknya standar likuiditas yang baik adalah 200% atau 2:1. 

Namun, standar likuiditas ini tidak mutlak dilakukan karena tergantung jenis 

industri. 

Rasio likuiditas memiliki banyak manfaat dan tujuan baik bagi pihak 

pemilik perusahaan, manajemen perusahaan dan pihak yang memiliki hubungan 
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dengan perusahaan seperti kreditor dan distributor atau supplier. Bagi pihak 

manajemen, likuditas berguna sebagai alat pemicu untuk memperbaiki kinerjanya. 

Bagi pihak luar perusahaan, seperti kreditor, investor, dan masyarakat luas, 

likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban kepada pihak ketiga. Kemampuan membayar tersebut akan 

memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman 

selanjutnya. Kemudian, bagi pihak distributor adanya kemampuan membayar 

mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang 

dagangan secara angsuran. Artinya, ada jaminan bahwa pinjaman diberikan akan 

mampu dibayar secara tepat waktu. 

 

Rasio Likuiditas terdiri dari: 

1. Rasio Kas (Cash Ratio) 

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Ketersediaan uang kas dapat 

ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas. Dapat 

dikatakan bahwa rasio kas menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi 

perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. 

Rumus untuk rasio kas (cash ratio) sebagai berikut : 

           
                       

                   
 

Dengan demikian, perusahaan dengan rasio kas (cash ratio) yang tinggi 

berarti tersedianya uang kas perusahaan semakin besar untuk melunasi hutang 
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jangka pendeknya tepat waktu. Sehingga perusahaan terhindar dari kesulitan 

keuangan perusahaan. 

2. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Menurut Kasmir (2012), rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, 

seberapa banyak aset lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka 

pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai 

bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. 

Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan 

bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar hutang. Namun, apabila hasil 

pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini 

dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. 

Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 

200% (2:1) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau 

memuaskan bagi suatu perusahaan. Namun, untuk mengukur kinerja manajemen, 

ukuran yang terpenting adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenis. 

Rumus rasio lancar (current ratio) sebagai berikut : 

               
              

                   
 

Dengan demikian, perusahaan dengan rasio lancar tinggi berarti perusahaan 

semakin banyak memiliki aset yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat 

untuk melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. 
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2.1.2.2. Leverage 

Rasio leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya 

berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

asetnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa leverage digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) 

(Kasmir, 2012). 

Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata 

memiliki rasio leverage yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya rasio 

kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. 

Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio leverage lebih rendah tentu 

mempunyai risiko kerugian yang lebih kecil pula, terutama pada saat 

perekenomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil 

pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi. 

Kasmir menyatakan bahwa rasio leverage terdiri dari salah satunya Debt 

to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai hutang dengan ekuitas. DER berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, DER berfungsi 

untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan 

hutang. 

Bagi kreditor, semakin besar DER, akan semakin tidak menguntungkan 

karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin 
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terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar DER akan 

semakin baik. Sebaliknya dengan DER yang rendah, semakin tinggi tingkat 

pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi 

peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aset. DER juga 

memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan. 

 

Rumus Debt to Equity Ratio diformulasikan sebagai berikut : 

                     
            

       
 

 

2.1.2.3. Growth Opportunity 

Menurut J. Fred Weston, pertumbuhan (growth) menggambarkan 

kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah 

pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2012). Dengan 

demikian, kesempatan pertumbuhan merupakan kemungkinan perusahaan mampu 

memenuhi seluruh kewajibannya. Kesempatan pertumbuhan yang tinggi dalam 

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai pasar yang baik dalam 

industri. Sehingga, perusahaan memiliki citra yang baik dimata investor, akan 

semakin banyak digemari untuk menjadi sasaran oleh investor menanamkan 

modalnya. Perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan 

sumber hutang sebagai sumber pendanaan yang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang rendah. Perusahaan yang memiliki 

probabilitas kesempatan pertumbuhan tinggi juga dinilai mampu mengelola 

sumber pendanaannya dengan baik. Growth Opportunity dihitung dengan 
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perbandingan antara MVE (Market Value of Equity) dan BVE (Book Value of 

Equity). Secara sistematis, diformulasikan sebagai berikut (Nugroho, 2016) : 

                    
   

   
 

Dimana, 

                                             

                                    

 

2.1.2.4. Financial Distress 

Menurut Ambarwati (2010), financial distress adalah kondisi dimana 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Financial 

distress menunjukkan keadaan perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajibannya atau dalam pembayaran hutang dan berada 

dalam posisi yang tidak aman dari ancaman kebangkrutan pada perusahaan 

tersebut (Sianturi, 2015). Financial distress dapat diukur dengan Altman Z-score 

untuk mengukur potensi kebangkrutan suatu perusahaan (Sudiyatno, 2010). Z-

score merupakan bentuk dari analisis kinerja perusahaan yang menggunakan 

rasio-rasio keuangan yang dikombinasikan dalam suatu bentuk persamaan 

matematis. 

Menurut Rahardjo (2007), hasil dari pengukuran kesulitan keuangan 

(financial distress) dengan Z-score dapat menunjukkan nilai Z berada antara -4 

sampai dengan +8. Jika Z lebih besar dari 2.99, keuangan perusahaan kuat. 

Kemudian, bila perusahaan dengan Z besar sama dengan 1.88 sampai dengan 

besar sama dengan 2.99, kondisi perusahaan dalam tanda tanya (bisa berubah 
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kearah naik atau turun / gray area). Kemudian, bila perusahaan dengan Z kecil 

dari 1.88, perusahaan dalam kesulitan keuangan yang serius. 

Secara matematis, financial distress diformulasikan dengan Z-score 

Altman sebagai berikut: 

                                      

Dimana, 

X1 : Modal kerja dibagi total asset 

X2 : Laba ditahan dibagi total asset 

X3 : Laba sebelum bunga dan pajak dibagi total asset 

X4 : Nilai pasar modal sendiri dibagi nilai buku total hutang 

X5 : Penjualan dibagi total aktiva 

Z : Indeks keseluruhan kesehatan perusahaan 

 

2.1.2.5. Firm Size 

Menurut Riyanto (2008), firm size adalah besar kecilnya perusahaan yang 

dapat dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, dan nilai total aktiva. 

Firm Size merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan tersebut berkembang. Suatu perusahaan besar tentunya memiliki aset 

yang lebih besar dan aktivitas operasionalnya juga lebih besar dibandingkan 

perusahaan kecil. Kemudian, ukuran dari perusahaan mempengaruhi kemudahan 

perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik eksternal maupun internal (Aretz 

and Dufey, 2007). 
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Firm size dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan pengambilan 

keputusan perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan semakin besar pula risiko 

yang diterima perusahaan. Risiko yang akan ditimbulkan untuk perusahaan besar 

juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan perusahaan, karena dampak akibat 

risiko biasanya lebih besar. 

Pertumbuhan perusahaan besar yang stabil dikarenakan perusahaan 

tersebut mempunyai keunggulan selain asset dan keuntungan yang lebih besar, 

perusahaan juga baik dalam pengelolaan risiko. Karena, perusahaan dengan 

pertumbuhan yang relatif stabil seperti perusahaan multinasional harus 

memikirkan pengurangan risiko yang dapat timbul dari risiko pasar dan risiko 

operasional. Perusahaan besar akan semakin hati-hati dalam mengambil 

keputusan karena aktivitas perusahaannya melibatkan berbagai negara dengan 

berbagai macam mata uang yan relatif lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar 

mata uang. Dalam penelitian ini akan menggunakan rumus dari logaritma natural 

dari pasar ekuitas dan jumlah hutang (Ahmad and Haris, 2012). 

                                          

 

2.1.2.6. Profitabilitas 

Kasmir (2012), menyatakan bahwa profitabilitas adalah rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Kemudian, 

profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan. Sedangkan, Syafri (2008) menyatakan bahwa profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 
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kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. 

Aretz and Dufey (2007) menyatakan bahwa kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan lebih besar membuat perusahaan memiliki 

kecenderungan untuk melakukan hedging. Karena perusahaan yang menghasilkan 

keuntungan besar, risiko yang diterima-pun juga akan besar. Sehingga, 

perusahaan harus memitigasi risiko yang ada dengan melakukan hedging. Apalagi 

perusahaan yang go-public memiliki kecenderungan lebih sering mengalami 

risiko ketidakpastian perekonomian global, seiring dengan inflasi yang terjadi. 

Dalam profitabilitas ini diporsikan dengan ROA (Return On Assets), 

dimana menggunakan rumus: 

    
                                   

          
 

2.1.3. Hedging (Lindung Nilai) Dengan Instrumen Derivatif 

Hedging adalah mengambil suatu posisi, memperoleh suatu arus kas, aset, 

atau kontrak (termasuk kontrak forward) yang akan naik (atau turun) nilainya dan 

meng-offsetnya dengan suatu penurunan (atau kenaikan) nilai dari suatu posisi 

yang sudah ada. Maka dari itu hedging melindungi pemilik dari kerugian yang 

dapat menimpa aset yang ada. Namun, hedging juga mengeliminasi keuntungan 

apapun dari kenaikan dalam nilai aset yang di hedge (Eiteman, Stonehill, and 

moffet, 2010). Hedging merupakan salah satu fungsi ekonomi dari perdagangan 

berjangka, yaitu transfer of risk. Tidak menutup kemungkinan dengan melakukan 

hedging juga akan memperoleh keuntungan dengan melakukan investasi (Sianturi, 

2015). 
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Prinsip hedging adalah menutupi kerugian posisi aset awal dengan 

keuntungan dari posisi instrumen hedging. Sebelum melakukan hedging, hedger 

hanya memegang sejumlah aset awal. Setelah melakukan hedging, hedger 

rmemegang sejumlah aset awal dan sejumlah tertentu instrumen hedging. 

Portofolio yang terdiri atas aset awal dan instrumen hedging-nya disebut 

portofolio hedging. Portofolio hedging ini mempunyai risiko yang lebih rendah 

dibanding risiko aset awal. Misalkan, sebelum melakukan hedging, hedger 

mempunyai risiko 100. Setelah hedging, risiko portofolio hedging-nya adalah 20. 

Hedging dapat menurunkan risiko sebesar 80. Dikatakan bahwa efektivitas 

hedging sebesar 80 persen. Tentu saja penurunan risiko tersebut tidak gratis. 

Penurunan risiko dibarengi dengan penurunan keuntungan. Perlu diingat bahwa 

prinsip hedging adalah menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan 

posisi instrument hedging. Implikasinya adalah apabila posisi aset awal 

memberikan keuntungan, posisi instrumen hedging mengalami kerugian. 

Akibatnya, keuntungan dari posisi aset awal menutupi kerugian dari posisi 

instrumen hedging. Selain keuntungan yang menurun, biaya penurunan risiko 

adalah biaya hedging. Hedging memerlukan biaya transaksi instrumen hedging. 

Kandidat instrumen hedging yang terbaik adalah futures dari aset awalnya. Biaya 

transaksi futures secara umum relatif kecil. Jadi biaya transaksi hedging adalah 

relatif kecil (Gernon and Meek, 2007). Dengan demikian, hedging merupakan 

srategi manajemen risiko untuk mengurangi atau mengalihkan risiko keuangan 

akibat ketidakpastian perekonomian. 
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Bagi perusahaan yang melakukan perdagangan internasional, hedging bisa 

menjadi sarana asuransi untuk melindungi perusahaan dari ancaman fluktuasi 

tingkat bunga dan fluktuasi nilai tukar (Sianturi, 2015). Tingkat bunga dan 

fluktuasi nilai tukar dapat berpengaruh pada nilai utang luar negeri dan biaya 

operasional perusahaan, khususnya BUMN. Utang luar negeri BUMN dengan 

nilai mata uang yang terus berfluktuasi menyebabkan ULN BUMN meningkat. 

Sehingga, hedging dibutuhkan bagi perusahaan yang melakukan transaksi valas, 

khususnya BUMN. 

Kontrak Hedging sendiri menurut Djohanputro (2008), adalah kesepakatan 

dua pihak dalam rangka transfer risiko. Pada umumnya, hedging berkaitan dengan 

eksposur risiko keuangan dan risiko pasar. Namun, tidak tertutup kemungkinan 

kontrak hedging berkembang kearah perlindungan risiko lain, yaitu operasional, 

strategis, dan eksternalitas. 

Perusahaan sudah pasti akan terkena kerugian akibat adanya perubahan 

harga sekuritas ketika sekuritas tersebut dimiliki didalam suatu portofolio 

investasi dan perusahaan juga akan memiliki eksposur pada waktu sekuritas 

tersebut sedang diterbitkan. Perusahaan akan juga terkena risiko, jika 

menggunakan utang dengan tingkat bunga mengambang untuk mendanai suatu 

investasi yang menghasilkan aliran laba tetap. Risiko-risiko tersebut sering kali 

dapat dikurangi dengan menggunakan derivatif (Ambarwati, 2010). 

Kontrak derivatif menurut Najmudin (2011) adalah perjanjian atau kontrak 

antara dua pihak dengan pembayaran atau pertukaran atas arus kasnya didasarkan 

pada nilai aset yang mendasarinya (underlying asset), seperti saham, indeks, atau 
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komoditas. Beberapa instrumen derivatif hedging yang sudah sangat dikenal 

adalah: forward, future, options, dan swap. 

 

2.1.3.1. Forward 

Najmudin (2011) menyatakan bahwa forward adalah transaksi pembelian 

dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan 

untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. 

Kontrak forward umumnya digunakan oleh para importer atau eksportir pada saat 

barang yang di-invoice dalam valuta asing, dibeli atau dijual kepada pihak-pihak 

di luar negeri (Choi and Mueller, 2012). Tujuan dari kontrak forward adalah 

untuk melindungi risiko keuntungan atau kerugian transaksi yang timbul akibat 

fluktuasi nilai tukar antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian. Kontrak 

forward juga digunakan untuk meng-hedge piutang atau hutang valuta asing 

(komitmen-komitmen valuta asing), untuk menutupi keuntungan dan kerugian 

translasi, dan untuk melakukan spekulasi valuta asing. 

Contoh ilustrasi mengenai kontrak forward, yaitu ekspor AS ke Swedia. 

Eksportir AS akan berharap untuk menerima tidak kurang dari $200,000 untuk 

piutang SEK 1,000,000 jika kurs spot tetap tak berubah sampai 1 Maret 19X2. 

Untuk menghindari risiko menerima kurang dari $200,000 seandainya krona 

mengalami devaluasi sebelum 1 Maret, eksportir AS membeli kontrak forward 

pada tanggal 1 Desember 19X1, untuk mengirimkan SEK1,000,000 untuk dolar 

AS pada tanggal 1 Maret 19X2, pada kurs forward $19 = SEK1. Dalam contoh 

ini, krona hanya dapat dijual dengan diskon, karena kurs spot lebih besar dari kurs 
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forward. Total diskon dari kontrak forward tersebut adalah $10,000 (kurs spot 

$20-kurs forward $19 x SEK1,000,000) dan mewakili harga penurunan yang tidak 

pasti. Sebenarnya, eksportir AS mengalihkan penerimaan yang tidak pasti sebesar 

$200,000 menjadi penerimaan yang pasti $190,000 dari dealer valuta asing, 

biasanya sebuah bank, dengan menanggung kewajiban krona yang awalnya dinilai 

dengan mengalihkan jumlah krona yang harus dikirimkan berdasarkan kurs spot 

yang berlaku. 

Pada tanggal laporan keuangan berikutnya sebelum jatuh tempo, jumlah 

kontrak forward (kewajiban krona) dikalikan dengan kurs spot yang berlaku pada 

tanggal tersebut. Perubahan dalam kurs-kurs spot menimbulkan keuntungan atau 

kerugian transaksi dari kontrak forward. Jadi jika kurs yang berlaku pada tanggal 

1 Maret 19X2 adalah $17 = $1, eksportir AS merealisasikan keuntungan kontrak 

forward sebesar $30,000 ($20 - $17 x kewajiban SEK1,000,000). Seandainya 

kontrak forward tidak dibeli, eksportir hanya akan menerima $170,000 dari 

konversi piutang SEK1,000,000. Jadi tujuan dari kontrak forward adalah untuk 

menutupi kerugian transaksi dari piutang valuta asing dengan keuntungan 

transaksi dari hutang valuta asing (kontrak forward). 

 

2.1.3.2. Future 

Salah satu alat yang paling bermanfaat dalam mengurangi risiko tingkat 

bunga, nilai tukar, dan komoditas adalah dengan melakukan hedging di bursa 

kontrak futures. Kebanyakan transaksi keuangan dan aset riil terjadi pada apa 

yang dikenal sebagai pasar spot, atau tunai, dimana aktiva dengan segera 
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diserahkan (atau dalam waktu beberapa hari). Futures atau kontrak futures, dilain 

pihak mengharuskan pembelian atau penjualan atas aset terjadi disuatu tanggal 

dimasa depan, namun dengan harga yang ditetapkan pada hari ini. 

Kontrak futures adalah suatu perjanjian untuk membeli suatu aset atau 

menjual aset pada suatu waktu dimasa depan dengan harga yang telah disepakati. 

Ciri-cirinya adalah bahwa keuntungan atau gains dan kerugian atau loss 

direalisasikan pada hari ini (berbasis harian), bukan hanya pada tanggal jatuh 

tempo. Kontrak futures dibagi menjadi dua kelas, futures komoditas (commodity 

futures) dan futures keuangan (financial futures). Futures komoditas adalah 

kontrak futures dimana yang diperjual-belikan adalah apapun selain yang 

termasuk dalam futures keuangan, yang mencakup. Sedangkan futures keuangan 

adalah kontrak futures dimana diperdagangkan adalah aset keuangan, meliputi 

surat utang negara, wesel, obligasi, sertifikat deposito, deposito euro dolar, mata 

uang asing, dan indeks bursa saham. 

Kontrak futures masih diperlukan jika masih ada volatilitas harga, karena 

dengan kontrak tersebut dapat mengurangi risiko akibat volatilitas harga. Pada 

pasar futures penyerahan barang atau aset komoditi maupun keuangan yang 

diperdagangkan terjadi dimasa depan sesuai kesepakatan, tetapi harganya 

ditentukan hari ini. Sehingga, jika tiba-tiba hari ini ada kenaikan harga aset yang 

diperdagangkan dari harga kontrak yang telah disepakati, maka keuntungan bagi 

pembeli futures, dan sebaliknya. Jika harga hari ini turun, maka keuntungan bagi 

penjual futures (Ambarwati, 2010). 
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2.1.3.3. Options (Opsi) 

Kontrak opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada 

pemegangnya untuk membeli (atau menjual) aset tertentu pada harga dan jangka 

waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ada dua jenis opsi, yaitu: opsi beli dan 

opsi jual. Opsi beli merupakan yang memberikan hak kepada para pemegang opsi 

untuk membeli aset tertentu pada harga yang telah ditentukan (harga pelaksanaan) 

selama periode tertentu. Sedangkan, opsi jual merupakan yang memberikan hak 

kepada pemegang opsi untuk menjual suatu aset pada harga tertentu selama 

periode yang ditentukan (Ambarwati, 2010). 

 

2.1.3.4. Swap 

Swap adalah metode lain untuk mengurangi risiko keuangan. Kontrak 

swap merupakan sebuah portofolio dari kontrak forward. Kontrak swap yaitu satu 

pihak berjanji untuk menukar aset (misal : gandum) dengan aset lainnya (misal : 

uang tunai) pada suatu waktu yang telah ditentukan bersama. 

Pada praktiknya, ada 3 kategori swap yaitu: currency swap, interest rate 

swap, dan commodity swap. Currency swap merupakan dua perusahaan setuju 

untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan mata uang lainnya pada suatu 

waktu dimasa depan. Misalnya, sebuah perusahaan di Amerika mempunyai anak 

perusahaan di Jerman. Karena, sebagian besar arus kas anak perusahaan dalam 

euro. Maka, perusahaan menginginkan anak perusahaan pinjam dan melakukan 

pembayaran dalam euro. Sehingga, ada hedging untuk melawan perubahan nilai 

tukar euro-dolar. Pada saat yang sama, Jerman akan mendapat pendanaan dalam 
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mata uang dolar-Amerika. Jika, pinjam euro pasti lebih murah daripada pinjam 

dolar-Amerika. Sehingga, swap solusinya. Kedua perusahaan sepakat untuk 

menukar dolar dengan euro pada tingkat nilai tukar yang tetap pada hari tertentu. 

Sedangkan, interest rate swap misalnya sebuah perusahaan berharap dapat 

pinjaman dengan bunga tetap tetapi hanya mendapat pinjaman dengan bunga yang 

fluktuatif. Sedangkan, perusahaan lain dapat pinjam dengan bunga tetap tetapi 

berharap mendapat pinjaman dengan bunga fluktuatif. Sehingga, kedua 

perusahaan dapat saling menukar pembayaran pinjamannya untuk saling 

menutupi. Selain itu, kategori swap terakhir adalah commodity swap. Commodity 

swap adalah perjanjian untuk menukar jumlah komoditi yang tetap pada waktu 

yang sudah pasti dimasa depan. Misalnya, Indonesia membutuhkan 20.000 barels 

minyak tiap kwartal. Indonesia sebagai pengguna minyak akan menggunakan 

kontrak swap dengan penghasil minyak untuk mensuplai minyak tersebut. Dengan 

harga yang disepakati yaitu harga rata-rata harian dari 90 hari (tidak bisa harga 

tetap selamanya). Dampak dari harga rata-rata harian adalah fluktuasi harga secara 

relatif dapat dikurangi dan kedua perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari 

pengurangan fluktuasi dalam transaksi dipasar minyak (Ambarwati, 2010). 

 

2.1.4. Hedging Dalam Pandangan Islam 

Dalam Al-Qur’an, Allah menerangkan bahwa jual beli diperbolehkan dalam 

Islam berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 275: 

بَب ََل يَقُُْهَْى إَِلَّ َكَوب يَقُُْم الَِّزي يَتََخبَّطَُُ الشَّْيطَبُى ِهَي اْلَوسِّ ۚ  الَِّزيَي يَأُْكلَُْى الشِّ

بَ  َم الشِّ َحشَّ َّ ُ اْلبَْيَع  أََحلَّ َّللاَّ َّ بَب ۗ  ُْن قَبلُْا إًََِّوب اْلبَْيُع ِهْثُل الشِّ لَِك بِأًََِّ ب ۚ فََوْي َجبَءٍُ َرَٰ
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ئَِك أَْصَحبُة 
َهْي َعبَد فَأُّلََٰ َّ  ۖ ِ أَْهُشٍُ إِلَى َّللاَّ َّ ًْتََِىَٰ فَلََُ َهب َسلََف  َِ فَب ِعظَةٌ ِهْي َسبِّ ْْ َه

 الٌَّبِس ۖ ُُْن فِيَِب َخبلُِذّىَ 
Artinya: 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al 

Baqarah : 275). 

 

Dalam Islam, jual beli yang diperbolehkan adalah seperti al-sharf. Menurut 

Taqiyuddin an-Nabhani, al-sharf adalah pemrolehan harta dengan harta lain, 

dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara 

emas satu dengan emas yang lain, atau antara perak satu dengan perak lain  (atau 

berbeda jenisnya), misal emas dengan perak, dengan menyamakan atau 

melebihkan antara jenis saru dengan jenis yang lain. 

Sedangkan, hadist Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, Abu Daud, Ibnu 

Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad Saw bersabda: 

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba, kecuali (dilakukan) secara tunai”. 

Hadist Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Muhammad Saw 

bersabda: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) 

dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual 

perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian 

atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang 

tidak tunai dengan tunai”. Hadist Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin Azib dan 

Zaid bin Arqam: “Rasulullah Saw melarang menjual perak dengan emas secara 

piutang (tidak tunai)”. 
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Najmudin (2011), Dewan Syariah Nasional menetapkan tentang jual beli 

mata uang melalui Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 sebagai berikut: 

1. Ketentuan umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). 

b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 

c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya 

harus sama dan secara tunai (attaqabudh). 

d. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) 

yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. 

2. Jenis-jenis transaksi valuta asing. 

a. Transaksi spot, yaitu transaksi pembelian atau penjualan valuta asing 

(valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau 

penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya 

adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap 

sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan 

transaksi internasional. 

b. Transaksi forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang 

nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu 

yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya 

adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang 

diperjanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian 

hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama 
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dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward 

agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah). 

c. Transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas 

dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara valas 

yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung 

unsur maisir (spekulasi). 

d. Transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka 

membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas 

sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir 

tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi). 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

1. Aslikan dan Rokhmi (2017) melakukan penelitian dengan judul faktor-

faktor yang mempengaruhi keputusan hedging pada perusahaan 

manufaktur dengan metode analisis regresi logistik menemukan hasil 

bahwa variabel market to book value, liquidity tidak berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap keputusan hedging. Sedangkan variabel 

leverage berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keputusan hedging. 

Selain itu, variabel growth opportunity dan financial distress 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan hedging. 

2. Lailatussurur (2017) melakukan penelitian dengan judul pengaruh 

leverage, likuditas, dan profitabilitas terhadap keputusan hedging 

instrumen derivatif (studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
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ISSI 2012-2015) dengan metode analisis regresi logistik menemukan 

hasil bahwa variabel leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan hedging instrument derivatif, variabel likuditas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap keputusan hedging instrumen derivatif, dan 

variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

hedging instrument derivatif. 

3. Rizal (2017) melakukan penelitian dengan judul determinan keputusan 

hedging pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia dengan metode analisis regresi logistic menemukan hasil 

bahwa variabel leverage dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan hedging, sedangkan variabel profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan hedging. 

4. Andardini (2016) melakukan penelitian dengan judul keputusan hedging 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi (studi empiris pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI 2012-2014) dengan metode analisis 

regresi logistik menemukan hasil bahwa variabel debt to equity ratio, dan 

firm size berpengaruh signifikan terhadap keputusan hedging, sedangkan 

variabel dividen per share, kepemilikan institusional, dan cash flow 

volatility tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. 

5. Mediana dan Muharam (2016) melakukan penelitian dengan judul 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

lindung nilai (hedging) menggunakan instrumen derivatif (studi kasus 

pada perusahaan manufaktur dan perusahaan energi dan sumber daya 
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mineral yang terdaftar di BEI periode 2010-2014) dengan metode analisis 

regresi logistik menemukan hasil bahwa variabel leverage tidak 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggunaan hedging, 

variabel current ratio dan financial distress berpengaruh negatif 

signifikan terhadap penggunaan hedging, variabel cash ratio dan growth 

opportunity berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan hedging. 

6. Megawati, Wiagustini, dan Artini (2016) melakukan penelitian dengan 

judul determinasi keputusan hedging pada perusahaan manufaktur di 

bursa efek Indonesia dengan metode analisis regresi logistik menemukan 

hasil bahwa variabel leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap keputusan hedging, ukuran perusahaan dan profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan hedging, serta 

likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan 

hedging. 

7. Nugroho (2016) melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan lindung nilai (hedging) pada 

instrumen derivatif valuta asing (studi empiris pada perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014) dengan metode 

analisis regresi logistik menemukan hasil bahwa variabel leverage dan 

firm size berpengaruh signifikan terhadap keputusan hedging, sedangkan 

variabel growth opportunity, cash ratio, dan current ratio tidak 

berpengaruh terhadap keputusan hedging. 
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8. Widyagoca dan Lestari (2016) melakukan penelitian dengan judul 

pengaruh leverage, growth opportunities, dan liquidity terhadap 

pengambilan keputusan hedging PT. Indosat Tbk dengan metode 

asosiatif dan teknik analisis regresi linear berganda dibantu dengan 

program SPSS menemukan hasil bahwa leverage berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap keputusan hedging, growth opportunities dan 

cash ratio berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

keputusan hedging, sedangkan current ratio berpengaruh positif namun 

tidak signifikan. 

9. Sianturi (2015) melakukan penelitian dengan judul pengaruh liquidity, 

firm size, growth opportunity, financial distress, leverage, dan 

managerial ownership terhadap aktivitas hedging dengan instrumen 

derivatif (studi kasus pada perusahaan nonfinasial yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2014) dengan metode analisis regresi logistik menemukan 

hasil bahwa variabel firm size dan leverage berpengaruh positif 

signifikan terhadap aktivitas hedging, variabel financial distress 

berpengaruh negatif signifikan terhadap aktivitas hedging. Sedangkan, 

variabel liquidity, growth opportunity, dan managerial ownership tidak 

berpengaruh signifikan terhadap aktivitas hedging. 

10. Guniarti (2014) melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang 

mempengaruhi aktivitas hedging dengan instrumen derivatif valuta asing 

dengan metode analisis regresi logistik menemukan hasil bahwa variabel 

leverage, liquidity, firm size, dan financial distress berpengaruh 
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signifikan terhadap probabilitas hedging, sedangkan firm value dan 

growth opportunity berpengaruh tidak signifikan. 

11. Zulfiana (2014) melakukan penelitian dengan judul analisis faktor 

internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi penggunaan instrumen 

derivatif sebagai pengambilan keputusan hedging (studi kasus pada bank 

konvensional yang terdaftar di BEI periode 2008-2012) dengan metode 

analisis regresi logistik menemukan bahwa variabel debt equity ratio, 

financial distress, liquidity, dan firm size berpengaruh signifikan terhadap 

hedging. Sedangkan, variabel growth opportunity, tingkat suku bunga, 

dan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap hedging. 

12. Ahmad dan Balkis (2012) melakukan penelitian dengan judul Factor for 

Using Derivatives : Evidence From Malaysian Non-Financial 

Companies dengan metode regresi logistik binary menemukan bahwa 

hasil variabel Leverage, liquidity, size, managerial ownership 

berpengaruh negatif sedangkan market to book value berpengaruh positif 

dengan penerapan hedging dengan instrumen derivatif. 

13. Putro dan Chabachib (2012) melakukan penelitian dengan judul analisis 

faktor yang mempengaruhi penggunaan instrumen derivatif sebagai 

pengambilan keputusan hedging (studi kasus pada perusahaan automotive 

and allied products yang terdaftar di BEI periode 2006-2010) dengan 

metode analisis regresi logistik menemukan hasil bahwa variabel debt 

equity ratio, growth opportunity, dan firm size berpengaruh signifikan 
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terhadap probabilitas hedging, sedangkan financial distress dan liquidity 

tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas hedging. 

14. Batram, Brown, and Fehle (2009) melakukan penelitian dengan judul 

International Evidence on Financial Derivatives Usage dengan metode 

regresi profit menemukan hasil bahwa Leverage, maturity of debt, 

liquidity, dan dividen berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

hedging, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan 

hedging. 

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 
Variabel Independen Hasil 

1. Aslikan dan 

Rokhmi 

(2017) 

- Market To Book 

Value 

- Liquidity 

- Leverage 

- Growth 

Opportunity 

- Financial Distress 

Market to book value, liquidity tidak 

berpengaruh signifikan dan negatif 

terhadap keputusan hedging. 

Sedangkan, leverage berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap 

keputusan hedging. Selain itu, 

growth opportunity dan financial 

distress berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap keputusan hedging. 

2. Lailatussurur 

(2017)  

- Profitabilitas 

- Likuditas 

- Leverage 

 

Leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

hedging instrument derivatif, 

likuditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap keputusan 

hedging instrumen derivatif, dan 

profitabilitas berpengaruh positif 
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signifikan terhadap keputusan 

hedging instrumen derivatif. 

3. Rizal (2017) - Leverage 

- Likuiditas 

- Profitabilitas 

- Ukuran Perusahaan 

Leverage dan likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan hedging, sedangkan, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap keputusan hedging. 

4. Andardini 

(2016)  

- Debt To Equity 

Ratio 

- Firm Size 

- Dividen Per Share 

- Cash Flow 

Volatility 

Debt to equity ratio, dan firm size 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan hedging, sedangkan 

dividen per share, kepemilikan 

institusional, dan cash flow volatility 

tidak berpengaruh terhadap 

keputusan hedging. 

5. Mediana dan 

Muharam 

(2016) 

- Leverage 

- Current Ratio 

- Financial Distress 

- Cash Ratio 

- Growth 

Opportunity 

Leverage tidak berpengaruh negatif 

secara signifikan terhadap 

penggunaan hedging, current ratio 

dan financial distress berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

penggunaan hedging, cash ratio dan 

growth opportunity berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

penggunaan hedging. 

6. Megawati, 

Wiagustini, 

dan Artini 

(2016) 

- Leverage 

- Ukuran Perusahaan 

- Profitabilitas 

- Likuiditas 

Leverage berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap keputusan 

hedging, ukuran perusahaan dan 

profitabilitas berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan 

hedging, serta likuiditas 
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berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap keputusan hedging. 

7. Widyagoca 

dan Lestari 

(2016) 

- Leverage 

- Growth 

Opportunities 

- Cash Ratio 

- Current Ratio 

Leverage berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap keputusan 

hedging, growth opportunities dan 

cash ratio berpengaruh negatif 

namun tidak signifikan terhadap 

keputusan hedging, sedangkan 

current ratio berpengaruh positif 

namun tidak signifikan. 

8. Nugroho 

(2016) 

- Leverage 

- Firm Size 

- Growth 

Opportunity 

- Cash Ratio 

- Current Ratio 

Leverage dan firm size berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

hedging, sedangkan growth 

opportunity, cash ratio, dan current 

ratio tidak berpengaruh terhadap 

keputusan hedging. 

9. Sianturi 

(2015) 

- Firm Size 

- Leverage 

- Financial Distress 

- Liquidity 

- Growth 

Opportunity 

- Managerial 

Ownership 

Firm size dan leverage berpengaruh 

positif signifikan terhadap aktivitas 

hedging, variabel financial distress 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap aktivitas hedging. 

Sedangkan, liquidity, growth 

opportunity, dan managerial 

ownership tidak berpengaruh 

signifikan terhadap aktivitas 

hedging. 

10. Guniarti 

(2014) 

- Leverage 

- Liquidity 

- Firm Size 

- Financial Distress 

Leverage, liquidity, firm size, dan 

financial distress berpengaruh 

signifikan terhadap probabilitas 

hedging, sedangkan firm value dan 
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- Firm Value 

- Growth 

Opportunity 

growth opportunity berpengaruh 

tidak signifikan. 

11. Zulfiana 

(2014) 

 

- Debt Equity Ratio 

- Financial Distress 

- Liquidity 

- Firm Size 

- Growth 

Opportunity 

Debt equity ratio, financial distress, 

liquidity, dan firm size berpengaruh 

signifikan terhadap hedging. 

Sedangkan, growth opportunity, 

tingkat suku bunga, dan nilai tukar 

rupiah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap hedging. 

12. Ahmad dan 

Balkis (2012) 

- Leverage 

- Liquidity 

- Size 

- Managerial 

Ownership 

- Market to Book 

Value 

Leverage, liquidity, size, managerial 

ownership berpengaruh negatif 

sedangkan market-to-book value 

berpengaruh positif dengan 

penerapan hedging dengan 

instrumen derivatif. 

13. Putro dan 

Chabachib 

(2012) 

- Debt Equity Ratio 

- Growth 

Opportunity 

- Firm Size 

Debt equity ratio, growth 

opportunity, dan firm size 

berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas hedging, sedangkan 

financial distress dan liquidity tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas hedging. 

14. Batram, 

Brown, and 

Fehle (2009) 

- Leverage 

- Maturity Of Debt 

- Liquidity 

- Dividen 

- Profitabilitas 

Leverage, maturity of debt, liquidity, 

dan dividen berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan hedging, 

sedangkan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap keputusan 

hedging. 

Sumber : Berbagai jurnal  
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2.3. Beda Penelitian 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini 

menggunakan variabel independen (variabel bebas) seperti Liquidity, Leverage, 

Growth Opportunity, Financial Distress, Firm Size, dan Profitabilitas. Dengan 

data penelitian pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016. 

Sedangkan, variabel dependen (variabel terikat) adalah keputusan hedging 

menggunakan instrumen derivatif, dalam hal ini perusahaan yang menggunakan 

instrumen derivatif sebagai aktivitas hedging. Alasan pemilihan variabel-variabel 

tersebut adalah dalam penelitian terdahulu masih terdapat kesenjangan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan variabel tersebut. Selain itu, antar variabel 

seperti Liquidity, Leverage, Growth Opportunity, Financial Distress, Firm Size, 

dan Profitabilitas yang sudah pernah diuji sebelumnya, dalam rentang waktu yang 

berbeda, dengan kombinasi variabel yang berbeda dan objek penelitian yang 

berbeda pula. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di 

BEI periode 2012-2016. 

 

2.3.1. Pengaruh Liquidity Terhadap Pengambilan Keputusan Hedging 

Menggunakan Instrumen Derivatif Pada Perusahaan BUMN di BEI. 

Likuiditas menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membiayai dan memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo (Kasmir, 2012). 

Dalam penelitian ini likuiditas diproksikan dengan cash ratio dan current ratio. 

Likuiditas sendiri mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. 

Perusahaan yang semakin likuid artinya perusahaan tersebut mampu memenuhi 



42 

 

kewajibannya, namun kurang baik karena tingkat likuid yang tinggi berarti ada 

dana yang menganggur atau terdapat sejumlah dana yang tidak atau belum 

digunakan sebaik mungkin. Selain itu, perusahaan dengan likuiditas yang tinggi 

akan mengurangi ketidakpastian bagi investor sehingga akan mengurangi 

profitabilitas perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi arus kas jangka pendek 

perusahaan, apabila transaksi pembayaran hutang dilakukan dengan valuta asing. 

Nilainya akan lebih besar ketika valuta asing mengalami apresiasi terhadap mata 

uang lokal, sehingga risiko meningkat (Nugroho, 2016). Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian Mediana (2016), bahwa kapasitas hutang dan kapasitas 

investasi yang tinggi untuk meningkatkan nilai kekayaan. Namun terkadang 

perusahaan tidak menggunakan seluruh kapasitas hutangnya, sehingga dana yang 

ada (cash yang tinggi) menjadi dana idle (menganggur). Maka dalam hal tersebut 

perusahaan perlu melakukan keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif 

untuk mengurangi risiko penurunan nilai cash tersebut. 

H1 = Rasio Kas (Cash Ratio) berpengaruh terhadap pengambilan keputusan  

 hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di  

 BEI. 

H2 = Rasio Lancar (Current Ratio) berpengaruh terhadap pengambilan   

 Keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif pada  

 Perusahaan BUMN di BEI. 
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2.3.2. Pengaruh Leverage Terhadap Pengambilan Keputusan Hedging 

Menggunakan Instrumen Derivatif Pada Perusahaan BUMN di BEI. 

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang 

apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi (Kasmir, 2012). Dalam hal ini 

perusahaan mengalami kekurangan dana atau sedang menghadapi kesulitan 

keuangan, sehingga perlu memperoleh sejumlah dana dari berbagai pihak. Dalam 

praktiknya, rasio leverage yang tinggi, akan berdampak pada risiko kerugian yang 

lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba yang besar pula. 

Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio leverage lebih rendah tentu 

mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian 

menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian 

(return) pada saat perekonomian tinggi. Dengan demikian, perusahaan yang 

memiliki leverage tinggi cenderung melakukan hedging untuk memitigasi 

ketidakpastian risiko yang akan timbul dari sejumlah dana yang dipinjam. Sesuai 

dengan Guniarti (2014), bahwa peningkatan nilai hutang dapat merugikan 

perusahaan dalam usaha pemenuhan kewajiban hutangnya, yakni adanya risiko 

gagal bayar hutang. Sehingga, tingginya rasio leverage menunjukkan besarnya 

risiko yang ditanggung perusahaan, maka hedging perlu dilakukan untuk 

menurunkan risiko gagal bayar. 

H3 = Leverage berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hedging 

 menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI. 
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2.3.3. Pengaruh Growth Opportunity Terhadap Pengambilan Keputusan 

Hedging Menggunakan Instrumen Derivatif Pada Perusahaan BUMN 

di BEI. 

Kesempatan pertumbuhan yang tinggi dalam perusahaan menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki nilai pasar yang baik dalam industri. Sehingga, 

perusahaan memiliki citra yang baik dimata investor, akan semakin banyak 

digemari untuk menjadi sasaran oleh investor menanamkan modalnya. Perusahaan 

dengan pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan sumber hutang sebagai 

sumber pendanaan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan yang rendah. Hutang merupakan salah satu cara efektif 

untuk mendapatkan dana secepat mungkin, namun hal tersebut akan membawa 

dampak buruk yaitu bertambahnya risiko akibat fluktuasinya nilai tukar, suku 

bunga, dan komoditas. 

Dengan pertumbuhan perusahaan yang tinggi cenderung menggunakan 

hutang lebih besar, sehingga semakin tingginya risiko yang akan dihadapi 

perusahaan maka tindakan melakukan hedging juga akan semakin tinggi. 

Widyagoca dan Lestari (2016) juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin perlu melakukan kegiatan hedging 

dalam perusahaan untuk melindungi risiko yang dapat menimbulkan kerugian 

bagi perusahaan tersebut. 

H4 = Growth Opportunity berpengaruh terhadap pengambilan keputusan  

 Hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN  

 di BEI. 
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2.3.4. Pengaruh Financial Distress Terhadap Pengambilan Keputusan 

Hedging Menggunakan Instrumen Derivatif Pada Perusahaan BUMN 

di BEI. 

Financial distress, kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan dan terancam bangkrut. Jika perusahaan mengalami kebangkrutan maka 

akan muncul biaya kebangkrutan yang disebabkan oleh: keterpaksaan menjual 

aset dibawah harga pasar, biaya likuidasi dan lain sebagainya. Perusahaan dengan 

resiko lebih besar mengalami adanya financial distress, akan lebih berhati-hati 

dalam mengelola keuangannya. Z-score Altman dapat menunjukkan tingkat 

kebangkrutan yang mengindikasikan adanya kesulitan keuangan. Perusahaan 

dengan Z-score Altman yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan sedang 

mengalami kesulitan keuangan akibat tidak mampunya membayar hutang-

hutangnya. Sehingga, hedging dapat mengurangi risiko perusahaan akibat hutang 

dan piutang yang mengalami naik turun akibat fluktuasi nilai tukar. Perusahaan 

yang diindikasi kesulitan keuangan menunjukan Z-score Altman yang menurun. 

Jadi ketika nilai Z-score Altman menurun akan mendorong untuk perusahaan 

melakukan hedging. Dengan demikian, Z-score Altman yang semakin menurun 

mengindikasikan kesulitan keuangan akan meningkat, maka perusahaan 

melakukan hedging pun juga akan meningkat. Sesuai dengan penelitian Aslikan 

dan Rokhmi (2017) menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang mempunyai 

indikasi kebangkrutan dari perhitungan financial distress akan mendorong pihak 

manajemen untuk melindungi perusahaan tersebut dari berbagai risiko termasuk 

risiko pasar dengan melakukan aktivitas hedging. 
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H5 = Financial Distress berpengaruh terhadap pengambilan keputusan  

 hedging menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di  

 BEI. 

 

2.3.5. Pengaruh Firm Size Terhadap Pengambilan Keputusan Hedging 

Menggunakan Instrumen Derivatif Pada Perusahaan BUMN di BEI. 

Firm size adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya 

nilai ekuitas, nilai penjualan, dan nilai total aktiva. Firm Size merupakan salah 

satu indikator untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan tersebut berkembang. 

Biasanya perusahaan besar lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan modal. 

Karena perusahaan besar memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan kecil. Sehingga, investor menilai perusahaan besar dengan aset yang 

lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil akan memperoleh keuntungan 

yang lebih besar dan pertumbuhan perusahaannya juga relative stabil. Dengan 

demikian risiko yang ditanggung investor juga semakin rendah. 

Berbeda dengan perusahaan, ukuran perusahaan menjadi salah satu 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah perusahaan harus melakukan 

pengelolaan risiko dengan derivatif yang merupakan salah satu alat lindung nilai 

untuk pengurangan risiko. Perusahaan dengan skala yang besar memiliki peluang 

return yang lebih besar, namun risk yang diperoleh juga lebih besar. Sehingga, 

perusahaan besar seperti perusahaan yang sudah go-public tentunya memiliki 

risiko yang semakin besar. Maka, aktivitas untuk melakukan pengurangan risiko 

melalui hedging juga akan semakin besar untuk melindungi perusahaan dari 
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risiko-risiko yang timbul dari ketidakpastian perekonomiaan global. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan Rizal (2017), Megawati, dkk (2016), 

Andardini (2016), Zulfiana (2014), Guniarti (2014), dan Putro, dkk yang 

menyatakan bahwa semakin besar ukuran dari suatu perusahaan, maka risiko yang 

dihadapi perusahaan juga akan semakin besar sehingga akan meningkatkan 

probabilitas penggunaan hedging. Firm Size menjadi tolak ukur pengambilan 

keputusan hedging karena setiap risiko yang ditimbulkan akan berdampak besar 

terhadap perusahaan, karena aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan 

besar biasanya juga akan lebih besar. 

H6 = Firm Size berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hedging 

 menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI. 

 

2.3.6. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengambilan Keputusan Hedging 

Menggunakan Instrumen Derivatif Pada Perusahaan BUMN di BEI. 

Kasmir (2012), menyatakan bahwa profitabilitas adalah rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Kemudian, profitabilitas juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Aretz dan 

Dufey (2007) menyatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan lebih besar membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk 

melakukan hedging. Karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan besar, 

risiko yang diterima-pun juga akan besar. Selain itu, perusahaan multinasional 

biasanya akan menghadapi ketidakpastian pasar internasional yang dapat 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang melakukan aktivitas operasional 
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dalam jumlah besar. Sehingga, perusahaan harus memitigasi risiko yang ada 

dengan melakukan hedging. Maka, perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, 

pengambilan keputusan hedging juga semakin besar. Berbeda dengan perusahaan 

yang profitabilitas rendah, dimana pengambilan keputusan hedging juga rendah. 

Rizal (2017) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih 

cepat melakukan ekpansi bisnis. Pasar internasional bersifat dinamis, maka setiap 

perubahan yang terjadi didalamnya dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan 

yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Perusahaan akan membutuhkan 

kebijakan hedging untuk mengurangi risiko ini. Hal tersebut juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lailatussurur (2017) dan Megawati, dkk (2016), 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung melakukan 

hedging. 

H7 = Profitabilitas berpengaruh terhadap pengambilan keputusan hedging 

 menggunakan instrumen derivatif pada perusahaan BUMN di BEI. 

 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Liquidity, Leverage, Growth 

Opportunity, Financial Distress, Firm Size, dan Profitabilitas terhadap 

pengambilan keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif pada 

perusahaan BUMN di BEI. 
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2.4. Kerangka Pemikiran Hipotesis 

 

Cash Ratio (X1) 

Leverage (X3) 

Growth Opportunity (X4) 

Financial Distress (X5) 

Pengambilan 

Keputusan Hedging 

Menggunakan 

Instrumen Derivatif 

Pada Perusahaan 

BUMN di BEI (Y) 

H1 

H2 

H3  

H4  

Firm Size (X6) 

Profitabilitas (X7) 

H5  

H6 

Current Ratio (X2) 

H7 


