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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transaksi perusahaan dengan perusahaan internasional tidak hanya

dilakukan secara tunai, akibatnya timbul hutang maupun piutang dalam bentuk

mata uang asing yang membuat perusahaan mengalami kerugian maupun

keuntungan. Masalahperusahaan yang telah melakukan transaksi internasional

akan lebih rumit dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengandalkan

transaksi domestik (Winarto, dalam Widyagoca dan Lestari (2016). Setiap negara

akan menilai mata uang negara lain dengan konsep nilai tukar (Hanafi, dalam

Widyagoca dan Lestari (2016).  Griffin dan Pustay (dalam Widyagoca dan

Lestari, 2016) menyatakan bahwa banyaknya mata uang yang harus dibayarkan

untuk mendapatkan suatu mata uang negara asing dapat diartikan sebagai nilai

tukar mata uang. Permintaan dan penawaran mata uang yang tidak seimbang

dapat menimbulkan fluktuasi nilai tukar yang mengakibatkan timbulnya risiko

kurs (Griffin dan Pustay, Widyagoca dan Lestari, 2016). Perubahan nilai mata

uang asing yang tidak terduga dapat berdampak pada penjualan, harga, dan laba

eksportir dan importir. Fluktuasi mata uang akan menjadi risiko utama pada

perusahaan yang terlibat dalam transaksi ekspor dan impor (Batram, 2011: 200) .

Pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak berhubungan dengan pasar

internasional. Dengan demikian, perusahaan baik langsung maupun tidak

langsung mengalami dampak dari aktivitas luar negeri sehingga terdapat risiko
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akibat dari fluktuasi valuta asing. Soekarto (dalam Widyagoca dan Lestari, 2016).

menyatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa.

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam perusahaan.

Hal ini berkaitan dalam usaha untuk meminimalkan berbagai risiko yang terjadi

dalam menjalankan perusahaan. Menurut Djojosoedarso (dalam Widyagoca dan

Lestari, 2016) manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen

dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh

organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan

merencanakan, mengorganisir, menyusun,memimpin atau mengkordinir, dan

mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko. Risiko

muncul karena adanya kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian bisa berasal dari

fluktuasi pergerakan aktivitas yang tinggi, semakin tinggi fluktuasi, semakin besar

tingkat ketidakpastiannya (Mamduh,2009). Risiko terbesar dari transaksi

perdagangan internasional adalah risiko dari fluktuasi kurs valuta asing.

Perubahan nilai mata uang asing yang tidak terduga dapat berdampak penting

pada penjualan, harga, dan laba eksportir dan importir. Hal ini menjadi risiko

utama pada perusahaan yang terlibat dalam transaksi ekspor dan impor (Bartram,

2008). Pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak berhubungan dengan pasar

internasional.

Salah satu kerugian perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan dapat

memperlihatkan keadaan suatu perusahaan yang mendapatkan beban akibat

eksposur valuta asing. Kerugian nilai tukar mata uang asing yang berdampak pada

perusahaan dapat dilihat dari laba menurun dari laporan keuangan suatu
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perusahaan, penuruan laba per saham serta harga saham yang menurun. Jika harga

suatu saham terjadi penurunan, penurunan harga saham berimbas pada

menurunnya jumlah investor sehingga perusahaan akan kehilangan sumber

pendanaannya, dan perusahaan kehilangan pendanaannya. Perusahaan tetap dapat

menanggulangi risiko dengan pengelolaan yang baik dan benar, agar setiap risiko

yang akan terjadi dapat dihindari suatu perusahaan dapat diartikan sebagai

manajemen risiko (Djojosoedarso, dalam Widyagoca dan Lestari, 2016).

Banyak perusahaan berusaha mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan

lindung nilai (hedging). Hedging adalah mengambil suatu posisi, memperoleh

suatu arus kas, aset, atau kontrak (termasuk kontrak forward) yang akan naik (atau

turun) nilainya dan meng-offsetnya dengansuatu penurunan (atau kenaikan) nilai

dari suatu posisi yang sudah ada (Eiteman, et al 2010). Hedging akan melindungi

aset perusahaan dari kerugian yang diakibatkan penurunan nilai tukar, namun

hedging juga akan menghilangkan kemungkinan keuntungan yang harusnya

didapat dari peningkatan nilai tukar.Jika sebuah perusahaan tidak melakukan

hedging, maka dalam kondisi terjadi fluktuasi  dapat menciptakan kerugian.

Kerugian itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar dan tidak terkait dengan

kebijakan usaha. Karena, perusahan mempunyai kewajiban untuk membayar

dalam valua asing. Perusahaan yang tadinya dalam kondisi sehat, bisa dalam

waktu singkat menjadi tidak sehat apabila tidak melakukan hedging dalam

bertransaksi valua asing (bisnis.com).

Namun masih terdapat sebagian perusahaan yang  masih ragu melakukan

transaksi hedging. Alasannya karena belum ada ketentuan yang jelas dan juga
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jika perusahaan yang melakukan hedging masih terjadi kerugian maka direksi

dimintai pertanggungjawaban karena dianggap merugikan negara.

(hukumonline.com)

Hal ini lah yang dilakukan oleh sekitar 1936 perusahaan atau 82% tidak

wajib hedging pada 23 Agustus 2016, karna selisih dari aset dan kewajiban

valasnya hanya kurang dari US$100.000. Tetapi perusahaan perusahaan tersebut

tetap melakukan hedging dengan nilai yang hanya US$ 2 miliar yang tercatat

berdasarkan data Statistik Bank Indonesia. Aksi hedging yang dilakukan banyak

dibitur ULN karena ketakutan akan imbas fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap

Dolar AS. Ketakutan ini juga didorong oleh aksi dari induk korporasi diluar

negeri.(detik Finance)

Instrumen yang sering digunakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk

melakukan hedging adalah instrumen derivatif. Instrumen derivatif merupakan

kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual atau membeli sejumlah barang

(baik itu aktiva finansial maupun komoditas) pada tanggal tertentu di masa datang

dengan harga yang telah disepakati (Utomo, dalam Subagya, 2015). Instrumen

derivatif dinamakan karena nilai mereka diturunkan dari sebuah aset yang

mendasarinya (Eiteman, et al 2010).

Peluang keuntungan derivatif ditentukan oleh kinerja aset lain yang disebut

sebagai underlying assets. Perlu diketahui bahwa underlyinginstruments dalam

derivatif tidak terbatas pada aktiva finansial saja,seperti saham, warrants, dan

obligasi. Komoditas, logam berharga, indeks saham, tingkat suku bunga, dan kurs

nilai tukar dapat dijadikan sebagai underlying instruments dalam perdagangan
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derivatif (Utomo, dalam Subagya, 2015). Hedging dipengaruhi oleh berbagai

faktor eksternal maupun internal perusahaan. Berikut merupakan faktor eksternal

yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan lindung nilai antara

lain nilai tukar.

Gambar I.1

Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Tahun 2012 – 2015.

Gambar 1.1 menunjukkan grafik fluktuasi nilai tukar per 1 dollar terhadap

rupiah dengan amatan per periode 2012-2015. Nilai tukar mata uang adalah harga

mata uang relatif terhadap mata uangnegara lain, dan oleh karena nilai tukar ini

mencakup dua mata uang maka titik keseimbangannya ditentukan oleh penawaran

dan permintaan (Abimanyu, dalam Subagya, 2015). Fluktuasi nilai tukar termasuk

risiko bagi perusahaan yang melakukan perdagangan internasional, risiko tersebut

dinamakan risiko valuta asing.

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada periode 2012-2015 nilai tukar rupiah

terhadap dollar sangat fluktuatif dengan tren yang cenderung menurun

(depresiasi). Penguatan rupiah terhadap dollar terjadi pada  april tahun 2012
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sampai dengan  oktober tahun 2012, sedangkan nilai rupiah melemah terhadap

dollar terjadi pada  tahun 2013 sampai dengan akhir pengamatan yaitu Desember

2015.

Salah satu perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri sub Sektor

Otomotif dan Komponen yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia yang

memutukan melakukan hedging adalah PT. Astra International Tbk tahun 2017

yang menjelaskan bahwa Meski rupiah masih dalam tren pelemahan terhadap

dollar Amerika Serikat (AS), PT Astra International Tbk (ASII) tak khawatir ikut

terpukul oleh pelemahan kurs ini. Head of Investor Relations ASII Tira Ardianti

mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan strategi untuk menghadapi

pelemahan rupiah . "Dampaknya sangat kecil karena dari sisi valas, Astra tidak

memiliki valas yang berlebih karena sudah melakukan lindung nilai alias

hedging," tambahnya. Mengintip laporan keuangan Astra per Juni lalu, utang

usaha berdenominasi foreign currencies berasal dari pembelian barang dan jasa

dari pihak berelasi dan pihak ketiga misalnya, hanya setara sekitar Rp 3,8 triliun.

Angka ini hanya 0,13% dari total utang usaha. Sedangkan kas dan setara kas

dalam bentuk denominasi mata uang asing yang disimpan di bank tercatat Rp 4,47

triliun (http:www.academia.edu, 2017).

Apabila terdapat perusahaan melakukan perjanjian transaksi pada tahun

2012 dan jatuh tempo pada bulan Desember 2015, maka perusahaan harus

membayar lebih kewajiban tersebut karena terjadi depresiasi rupiah terhadap

dollar. Namun tidak demikian bila perusahaan tersebut melakukan hedging

dengan salah satu instrumen derivatif guna meminimalisir kerugian.
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Ada beberapa cara untuk menghadapi risiko nilai tukar, seperti : lindung

nilai alami, manajemen kas dan penyesuaian transaksi antar perusahaan, lindung

nilai pendanaan internasional serta lindung nilai mata uang asing melalui kontrak

forward, kontrak berjangka (future contract), opsi mata uang, dan swap mata uang

(Van Horne, james C and John M.Wachowicz, dalam Irawan, 2014). Tetapi tidak

semua perusahaan yang terpengaruh risiko fluktuasi mata uang asing melakukan

tindakan lindung nilai.

Lindung nilai (hedging) adalah suatu strategi yang diciptakan untuk

mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap

dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi. Prinsip hedging adalah

menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen

hedging. Sebelum melakukan hedging, hedger hanya memegang sejumlah

asetawal. Setelah melakukan hedging, hedger memegang sejumlah aset awal dan

instrumen hedging-nya disebut portofolio hedging (Sunaryo, 2012). Aktivitas

hedging dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen derivatif, derivatif

merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual dan membeli

sejumlah barang (baik komoditas, maupun sekuritas) pada tanggal tertentu di

masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati pada saat ini (Utomo,

Irawan (2014). Untuk meminimalkan risiko dari fluktuasi valuta asing tersebut

dapat dilakukan Hedging dengan instrumen derivatif valas yaitu melalui kontrak

forward, kontrak berjangka (future contract), opsi mata uang, dan swap mata uang

(Van Horne, james C and John M.Wachowicz, Irawan (2014). Hedging dengan

instrumen derivatif valas sangat bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan
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transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Hal ini dapat mengurangi

kemungkinan kebangkrutan, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan

kredit dari kreditor dengan lebih mudah, menjalin kerjasama yang lebih baik

dengan pemasok, dan juga memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan

pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah (karena risiko yang dirasakan

oleh pemberi pinjaman lebih rendah). Hedging juga dapat memungkinkan

perusahaan untuk meramalkan pengeluaran dan penerimaan kas di masa depan

dengan lebih akurat, sehingga dapat mempertinggi kualitas dari keputusan

penganggaran kas (Weston dan Capeland, dalam Irawan, 2014).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan menggunakan

variabel leverage, liquidity,dan financial distress Terhadap Pengambilan

Keputusan hedging masih terdapat perbedaan-perbedaan Hasil penelitiannya.

Inkonsistensi atas hasil-hasil penelitian sebelumnya menciptakanresearch

gap yaitu pada variabel leverage berdasarkan  penelitian Irawan (2014) leverage

berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan hedging, pada penelitian

Sianturi (2015) leverage bepengaruh positif  terhadap pengambilan keputusan

hedging, dan pada penelitian Subagya (2015) leverage berpengaruh positif dan

signifikan  terhadap pengambilan keputusan hedging, pada penelitian Widyagoca

dan lestari (2016) leverage berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap

pengambilan keputusan hedging, sementara itu  pada penelitian Jiwandhana dan

Triaryati (2016), dan Marta (2016) leverage berpengaruh negatif tidak signifikan

terhadap pengambilan keputusan hedging. Kemudian pada variabel liquidity

berdasarkan penelitian Putro (2012) liquidity tidak berpengaruh signifikan
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terhadap pengambilan keputusan hedging. Pada penelitian Irawan (2014) liquidity

berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan hedging. Sementara itu

pada penelitian Sianturi (2015), Subagya (2015), dan Damanik (2015) sama –

sama menyatakan bahwa liquidity tidak berpengaruh terhadap pengambilan

keputusan hedging. Dan penelitian Purnawati (2015) liquidity berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap pengambilan keputusan hedging. Sedangkan pada

Penelitian Marta (2016) liquidity berpengaruh positif tidak signifikan terhadap

pengambilan keputusan hedging. Kemudian untuk variabel financial distress

berdasarkan penelitian Putro (2012) dan kartika (2015) menyatakan bahwa

financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan

hedging. Sedangkan pada penelitian Sianturi (2015) menyatakan bahwa financial

distress berpengaruh negatif  terhadap pengambilan keputusan hedging.

Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari beberapa

penelitian.Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali mengenai faktor-faktor

yang dianggap mempengaruhi dalam pengambilan keputuan hedging untuk

mengungkapkan fenomena tersebut. Alasan penulis memilih faktor-faktor tersebut

karena banyaknya pendapat berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang

belum menunjukkan hasil yang konsisten terhadap pengambilan keputusan

hedging. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan

Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif dan Komponen

dikarenakan pada sub Sektor Industri komponen otomotif Indonesia pada tahun

2015 dalam kondisi mengkhawatirkan. Pemicunya adalah harga bahan baku yang

naik akibat nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat terhadap
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Rupiah.Perusahanindustri komponen otomotif juga meminta pemerintah segera

mengatasi pelemahan rupiah yang sudah tembus Rp13.000 per dolar Amerika

Serikat (AS). karena, sekitar 3O persen bahan baku komponen otomotif

berkualitas tinggi masih harus impor dengan menggunakan pembayaran mata

uang asing. besarnya permintaan industri otomotif tidak membuat industri

komponen untung besar. karena sekitar 80 persen bahan baku yang dipakai masih

harus impor. Dengan demikian, melemahnya rupiah menjadikan biaya produksi

membengkak. Walaupun Permintaan di dalam negeri cukup besar, tapi biaya

produksi yang ditanggung oleh perusahaan juga besar. Adapunbahan baku atau

material yang masih impor di antaranya aluminium, biji plastik, dan komponen

karet.(kemenperin.go.id)

Oleh karena beberapa dasar pemikiran dan fenomena yang di jabarkan

diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul :

“PENGARUH LEVERAGE, LIQUIDITY, DAN FINANCIAL DISTRESS

TERHADAP  PENGAMBILAN KEPUTUSAN HEDGING (Studi Empiris

Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri sub Sektor Otomotif

dan Komponen yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Hedging?

2. Apakah Liquidity berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan Hedging?
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3. Apakah financial distress berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan

Hedging?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah

dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Leverage terhadap Pengambilan Keputusan

Hedging,

2. Untuk menguji pengaruh Liquidity terhadap Pengambilan Keputusan

Hedging,

3. Untuk menguji pengaruh Financial Distress terhadap Pengambilan

Keputusan Hedging.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis agar dapat menambah wawasan dan memahami konsep terkait

dengan aspek yang diteliti,

2. Bagi para praktisi dapat dijadikan sebagai masukan agar tetap memberi

perhatian terhadap Pengambilan Keputusan Hedging,

3. Bagi akademisi sebagai bahan masukan dalam pembahasan keilmuan yang

berkaitan dengan Pengambilan Keputusan Hedging,

4. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
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1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari tiga bab yang saling berkaitan.

BAB I : Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari penelitian

ini, padangan islam dalam hal manajemen laba, penelitian terdahulu,

kerangka penelitian, model penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III: Bab ini menjelaskan desain penelitian, populasi prosedur penelitian,

jenis dan sumber data, operasional penelitian, varabel penelitian dan

alat analisis.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data,

daninterpretasi hasil yang menguraikan interpretasi terhadap hasil

analisis sesuaidengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di

dalamnya pemberianargumentasi atau dasar pembenarannya.

BAB V : Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan

pembahasan, selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan

kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan

penelitian ini.


