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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori pengambilan keputusan hedging

2.1.1 Pengertian Hedging

Hedging dalam pengertian umum yang dikatakan hedging adalah suatu cara

yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan tingkat fluktuasi harga bagi

komoditnya, atau untuk mengurangi resiko akibat flutuasi harga yang sangat

tajam (Ambarwati, 2010: 221). Putro (2012) Lindung nilai atau hedging, atau

hedge merupakan istilah yang sangat popular dalam perdagangan berjangka.

Dimana hedging merupakan salah satu fungsi ekonomi dari perdagangan

berjangka, yaitu transfer of risk. Hedging merupakan suatu strategi untuk

mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh turun-naiknya harga.

Menurut T. Sunaryo (2012) prinsip hedging adalah menutupi kerugian

posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen hedging. Sebelum

melakukan hedger hanya memegang sejumlah aset awal. Setelah melakukan

hedging, hedger memegang sejumlah aset awal dan sejumlah tertentu instrumen

hedging. Portfolio yang terdiri atas aset awal dan instrumen hedging-nya disebut

portfolio hedging. Portfolio hedging ini mempunyai risiko yang lebih

rendahdibanding risiko aset awal.

Menurut Paul Merrick (dalam Putro, 2012) seperti dikutip oleh Kusmanto,

hedging atau hedge didefinisikan sebagai berikut: “A hedge is one or more traders

perfomed in order to protect an existing market exsposure against market

movement”. Jadipada dasarnya hedgingmerupakan suatu cara produsen atau
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investor untuk melindungi posisi suatu asset atau (underlying assets) dari risiko

perubahan pasar.

Menurut F.R. Edward ( dalam Putro, 2012) pengertian hedging secara

teknis adalah suatu proses untuk mengambil posisi dalam pasar berjangka yang

berlawanan dengan posisi yang dimilikinya di pasar fisik dalam jumlah/besar

kontrak sama.

Dalam Putro (2012) Individu atau perusahaan yang melakukan hedging

pada perdagangan berjangka, disebut: “hedger”. Hedger mempunyai usaha pokok

pada pasar fisik (cash market), sedangkan aktivitas mereka pada perdagangan

berjangka (futures market) untuk memperkecil risiko dari fluktuasi harga yang

tidak menguntungkan. Dengan melakukan kegiatan tersebut keuntungan yang

ditargetkan dapat direalisir, atau kalaupun menyimpang, penyimpangannya tidak

terlalu jauh. Oleh karena itu proses dari hedging ini memerlukan skill khusus.

2.1.2 Keuntungan melakukan Hedging

Putro (2012) Hedging memberikan beberapa keuntungan ekonomis baik

untuk pihak produsen, pabrikan, prosessor, eksportir, maupun konsumen sebagai

berikut:

1. Hedging merupakan sarana untuk mengurangi atau meminimalkan

risikoharga apabila terjadi perubahan harga yang tidak sesuai dengan yang

diperkirakan, disebut “risk insrance”.

2. Bagi produsen atau pemilik komoditi, hedgingmerupakan alat marketing (a

marketing tool). Dengan melakukan hedging, para petani dapat menentukan

harga penjualan produknya, sebelum, selama, dan sesudah panen melalui
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pasar berjangka. Mereka dapat menentukan suatu jumlah penerimaan yang

akan diperoleh dikemudian hari dengan menyimpan produk tersebut untuk

dijual kemudian.

3. Bagi pengolah komoditi seperti prosseco atau miller, hedging tersebut

merupakan suatu alat pembelian (a purchasing tools). Melalui pasar

berjangka mereka menentukan harga pembelian bahan baku yang akan

diolah dikemudian hari, sehingga dapat menetapkan biaya produksi dan

akhirnya dapat dengan pasti menetapkan harga jualnya untuk masa yang

akan dating.

4. Dengan adanya hedging pihak kreditor (bank) lebih berani memberikan

kredit kepada produsen atau pemilik komoditi yang telah menghedge

komoditinya. Karena dengan melakukan tindakan tersebut, pemilik

komoditi telah memperkecil risiko fluktuasi harga dari komoditi yang akan

dihasilkan atau bahan yang dibeli, sehingga profit yang ditargetkan lebih

pasti dan hal ini merupakan jaminan bank bahwa uang yang diberikan dapat

kembali dan bunganya dapat dibayar. Biasanya bank hanya menyediakan 50

persen dari modal kerja bagi produk atau persediaan yang tidak dihedge,

sedangkan bagi yang melakukan hedging mendapat kredit 90 persen dari

modal kerja.

5. Melalui hedging, konsumen akhir akan dibebankan harga jual yang lebih

rendah dan stabil hal ini dikarenakan baik produsen maupun processeor

mampu memperkecil biaya akibat fluktuasi harga yang merugikan, serta

adanya kesempatan untuk memperbesar operting capital.
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2.1.3 Kerugian Melakukan Hedging

Putro (2012) Selain keuntungan yang diperoleh, hedging juga mempunyai

beberapa kerugian yang harus dihadapi hedger, yaitu:

1. Risiko basis

Perkembangan harga di pasar fisik kadang-kadang tidak berkorelasi secara

wajar (tidak searah) dengan pasar berjangka, sehingga risiko yang ada tidak

sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

2. Biaya

Dengan melakukan hedging terdapat beban biaya bagi hedger, antara lain,

biaya angkut, biaya bunga bank, biaya gedung, biaya asuransi, pembayaran

margin dan biaya transaksi. Oleh karena itu, hedger harus mempertibangkan

biaya-biaya tersebut sebelum melakukan hedging.

3. Ketidaksesuaian (incompatible) antara kondisi fisik dan futures

Hal ini terjadi mengingat mutu dan jumlah produk yang dihedge tidak selalu

sama dengan mutu dan jumlah standar kontrak yang diperdagangkan. Oleh

karena itu hedger dituntut agar mampu menyesuaikan perbedaan-perbedaan

tersebut dengan cara melakukan hedging yang sesuai dengan volume

produksinya.

2.1.4 Instrumen derivatif untuk melakukan Hedging

Putro (2012) Instrumen derivatif dapat dikelompokkan menjadi opsi,

forward, futures,danswap, dengan bahan dasar instrumen derivatif adalah saham,

suku bunga, obligasi, nilai tukar, komoditas, dan indeks. (Sunaryo, 2012).



17

2.1.4.1 Opsi (Option)

Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya

untuk membeli (atau menjual) aktiva pada harga dan jangka waktu yang telah

ditentukan sebelumnya (Ambarwati, 2010: 223). Opsi dikatakan sebagai efek

derivatif yang berarti hanya akan mempunyai nilai selagi terhubung ke aset

finansial yang bersangkutan setiap jenis opsi mempunyai masa hidup pasar

tertentu, sehingga kalau masa hidup pasarnya sudah habis, maka efek derivatif

tersebut sudah tidak ada nilainya. Yang dimaksud dengan aset financial di sini

adalah seperti saham biasa, obligasi, dan obligasi konversi (Ambarwati, 2010:

223). Opsi tersebut berisi dua jenis yaitu:

1. Opsi Jual (Put Option) adalah suatu opsi untuk menjual harga saham pada

harga tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Opsi  beli  (Call  Option)  adalah  suatu opsi yang memberikan hak kepada

pemegangnya untuk membeli atau “call”, lembar saham pada harga tertentu

(disebut exercise price atau strike price) dan dalam jangka waktu yang telah

ditentukan (Ambarwati, 2010: 223).

Contoh suatu kontrak opsi adalah sebagai berikut:

Petrochemical Parfum, Inc., khawatir tentang potensi kenaikan harga

minyak mentah yang merupakan salah satu bahan baku utama mereka. Untuk

melindungi dirinya terhadap kenaikan harga, perusahaan membeli opsi beli 6-

bulan untuk membeli 1.000 barel minyak mentah dengan harga pelaksanaan

sebesar $40. Opsi ini berharga $1 per barel.
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Jika harga minyak mentah di atas harga pelaksanaan $40, ketika opsi itu

jatuh tempo, perusahaan akan menggunakan opsi tersebut dan menerima selisih

antara harga minyak dan harga pelaksanaan. Jika harga minyak turun di bawah

harga pelaksanaan, opsi tersebut akan habis dan tidak bernilai. Apabila harga

minyak turun dari harga pelaksanaan, misalnya $30, maka pemegang opsi beli

tidak harus menggunakan opsi belinya, karena berada di atas harga pasar, apabila

pemegang opsi mengeksekusi opsi tersebut, perusahaan akan rugi karena membeli

di atas harga pasar.

Inti dari opsi adalah bahwa seseorang yang sudah melakukan kontrak opsi,

dapat menggunakan hak atau tidak menggunakan hak opsi tersebut untuk

mengeksekusi suatu perjanjian.

2.1.4.2 Kontrak Future

Kontrak future adalah kesepakatan yang dibuat saat ini untuk membeli atau

menjual suatu aset dimasa yang akan datang (Marcus dkk, 2011: 292). Kontrak

future membantu perusahaan melindungi diri mereka terhadap pergerakan tingat

bunga, nilai tukar, dan harga saham yang tak terduga (Marcus dkk, 2011: 292).

Misalkan ada seorang petani gandum, ada kekhawatiran bahwa harga gandum

mungkin jatuh sampai titik terbawah, maka petani tersebut melakukan kontrak

future terhadap gandumnya. Dengan kontrak tersebut petani setuju untuk

megirimkan sejumlah gandum, pada bulan tertentu dengan harga yang sudah

ditentukan saat ini. Pada saat jatuh tempo petani tersebut harus memberikan

sejumlah gandum dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya kepada

pembeli kontrak tersebut (Marcus dkk, 2011: 292). Petani gandum akan untung
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apabila, harga pasar pada jatuh tempo di bawah harga kontrak future tersebut,

karena pembeli kontrak harus membayar lebih di atas harga pasar, namun petani

gandum akan rugi apabila harga pasar pada jatuh tempo di atas harga kontrak

future tersebut.Perbedaan antarafuture dan opsi adalah jika pemegang kontrak

opsi mempunyai pilihan apakah ia akan melakukan pengiriman atau tidak,

sedangkan kontrakfuture adalah janji pasti untuk mengirimkan gandum pada

harga jual tetap dan kontrak future merupakan kewajiban mengikat untuk menjual

atau membeli pada harga yang telah ditetapkan pada saat kontrak jatuh tempo

(Marcus dkk, 2011: 292).

2.1.4.3 Kontrak Forward

Kontrak Forward adalah persetujuan untuk membeli atau menjual suatu aset

di masa depan pada harga yang disepakati. Kontrak forward adalah kontrak future

yang disesuaikan dengan kebutuhan (Marcus dkk, 2011: 292).

Contoh penerapan kontrak forward pada perusahaan. Computer Parts Inc.,

telah memesan chip memori dari pemasoknya di Jepang. Tagihan sebesar ¥53 juta

harus dibayar pada tanggal 27 Juli. Perusahaan dapat mengatur dengan banknya

saat ini untuk membeli forward jumlah yen ini untuk pengiriman 27 Juli pada

harga forward ¥110 per dolar. Karena itu, pada 27 Juli, Computer Parts

membayar pihak bank ¥52 juta/(¥110/$) = $ 481.818 dan menerima ¥53 juta,

yang dapat digunakan untuk membayar pemasok Jepangnya. Dengan melakukan

forward untuk menukar $ 481.818 dengan ¥53 juta, biaya dolarnya terkunci.

Perhatikan bahwa jika perusahaan belum menggunakan kontrak forward untuk

melindungi diri dan dolar terdepresiasi selama periode ini, perusahaan harus
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membayar jumlah niai dolar yang lebih besar. Misalnya, jika dolar terdepresiasi

menjadi ¥100/dolar, perusahaan harus menukarkan $530.000 dengan ¥53 juta

yang diperlukan untuk membayar tagihannya (Marcus dkk, 2011: 297).

2.1.4.4 Swap

Swap adalah pengaturan oleh kedua belah pihak untuk menukar suatu aliran

arus kas untuk aliran lainnya. Swap tingkat bunga, perusahaan akan membayar

atau menukar swap pembayaran tetap untuk pembayaran lain yang terikat pada

tingkat bunga. Maka jika tingkat bunga naik, meningkatkan beban bunga

perusahaan atas utang berbunga mengambangnya, arus kas dari kesepakatan

swapjuga akan naik, menutup paparannya (Marcus dkk, 2011: 298). Swap

merupakan sebuah portopolio dari kontrak forward, yaitu suatu pihak berjanji

untuk menukar aset (minsal gandum) dengan aset lainnya (minsal uang tunai)

pada suatu waktu yang telah ditentukan bersama (Ambarwati, 2010: 232).

Swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk saling menukaraliran (arus)

kas (cash flow) secara periodik selama periode tertentu pada masa mendatang

menurut aturan yang disepakati. Misalkan, swap antara A dan B. Fixed-for-

floating swap mengharuskan A membayar aliran kas secara periodik berdasarkan

suku bunga tetap sebesar 5,5 persen dari 100 (USD) kepada B, sedangkan B

membayar berdasarkan suku bunga mengambang tertentu kepada A. Selanjutnya,

A menerima suku bunga mengambang dan membayar suku bunga tetap.

Sebaliknya, B menerima suku bunga tetap dan membayar suku bunga

mengambang. Angka acuan 100 (USD) disebut notional swap. Pada swap suku
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bunga nilai notional bagi A dan B adalah sama, yaitu 100, oleh karena itu,

notional tidak perlu dipertukarkan pada akhir periode swap. (Sunaryo, , 2012).

2.2 Leverage

Leverage adalah penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan

(atau lever up) propitabilitas dengan investasi aktiva tetap seperti tanah, gedung,

pabrik, mesin, dan perlatan lainnya (Ambarwati, 2010: 5). Rasio leverage

biasanya  digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi

semua kewajiban. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar

leverage keuangan (financial leverage) yang ditanggung perusahaan (Marcus,

2011:75). Menurut Horne (dalam Sianturi, 2015) rasio leverage dapat diukur

dengan menggunakan debt to equity ratio hanya membagi totalutang (termasuk

kewajiban lancar) perusahaan itu dengan ekuitas pemegang saham.

Dalam Sianturi (2015) debt to equity ratio sendiri merupakan salah satu

ukuran yang paling mendasardalam keuangan perusahaan. Rasio ini merupakan

pengujian yang baik bagi kekuatan keuangan perusahaan. Tujuan rasio ini adalah

untuk mengukur bauran dana dalam neraca dan membuat perbandingan antara

dana yang diberikan oleh pemilik (ekuitas) dan dana yang dipinjam atau hutang.

Hutang meningkatkan laba sebuah perusahaan namun juga akan meningkatkan

risiko yang dihadapi perusahaan tersebut.

Sianturi (2015) rasio hutang yang tinggi membuat perusahaan tersebut

mempunyai banyak alternatif pendanaan dalam mendanai segala macam kegiatan

perusahaan, baik dari kebutuhan operasional maupun kebutuhan ekspansi yang

membuat perusahaan tersebut semakin besar. Ketersediaan dana tersebut
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memperlancar aliran kas yang mendukung segala macam kegiatan untuk

menjawab permintaan pasar dan meningkatkan profitabilitas. Akan tetapi hal

tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu meningkatnya biaya

kebangkrutan, biaya keagenan, tingkat pengembalian bunga yang lebih tinggi, dan

terciptanya asimetri informasi sesuai dengan pernyataan Franco Modigliani dan

Milton Miller (Teori MM). Dengan meningkatnya permasalahan sesuai teori MM,

maka akan menciptakan adanya eksposur transaksi valuta asing.

2.3 Likuiditas (Liquidity)

Liquidity adalah kemampuan untuk menjual aset menjadi uang tunai dalam

waktu yang singkat. Rasio liquidity mengukur seberapa mudah perusahaan dapat

memegang kas (Marcus dkk, 2011: 77).

Dalam Sianturi (2015) tingkat likuiditas dilihat dari seberapa cepat asset

diubah menjadi kas. Hal tersebut di dapat dengan mengukur tingkat rasio

likuiditas perusahaan. Munawir (2014: 31), mendefinisi likuiditas adalah

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban

keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Sedangkan menurut Dwi

Prastowo & Rifka Juliaty (2012: 83) menyatakan bahwa Likuiditas merupakan

kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya

kepada kreditor jangka pendek. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas

merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya

tepat pada waktunya atau pada saat jatuh tempo. Sedangkan Agus Sartono (dalam

Irawan, 2014) likuiditas perusahaan adalah menunjukkan kemampuan perusahaan
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untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.

Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva

yang mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang,

persediaan.

Sianturi (2015) suatu perusahaan harus mempertahankan sumber kas yang

mencukupi untuk membayar tagihannya yang sah pada saat jatuh tempo.

Perusahaan yang tidak dapat mempertahankannya akan mengalami kesulitan

likuiditas dan berada dalam kondisi keuangan yang serius. Tingkat likuiditas

sangatlah penting bagi suatu perusahaan untuk dapat memenuhi kewajibannya

tepat pada waktunya, namun apabila perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang

sangat tinggi artinya perushaan tersebut memiliki aset tertanam yang sangat besar.

Hal tersebut membuat kurang efektifnya pemanfaatan aset yang dimiliki

perusahaan tersebut.

Sianturi (2015) tingkat likuiditas perusahaan dapat liketahui dengan

mengukur rasio likuiditas perusahaan tersebut. Menurut Susan Irawati (2011 : 25)

bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan sebagai alat ukur kemampuan

perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada saat jatuh tempo

atau dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan menurut

Jumaringin (dalam Sianturi, 2015) menyatakan bahwa rasio likuiditas merupakan

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban

yang segera harus dipenuhi.

Menurut Walsh (dalam Sianturi, 2015) untuk mengukur posisi likuditas

jangka pendek perusahaan dilakukan dengan membandingkan nilai aktiva lancar
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dengan nilai kewajiban lancar. Ukuran untuk menjelaskan hubungan tersebut

yaitu :

1. Rasio Kas (Cash Ratio)

Pengertian  Rasio  Kas  menurut  Bambang  Riyanto  (2011) “Rasio  Kas

merupakan perbandingan antara kas dengan total hutang lancar. Atau dapat juga

dihitung dengan mengikut sertakan surat-surat berharga.

Irawan (2014) kas dan surat berharga merupakan alat likuid yang paling

dipercaya. Rasio kas juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar

utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan

surat-surat berharga yang segera dapat diuangkan.

Cash Ratio = Cash+Cash Equivalents/Current Liabilities

Bertambah tinggi Cash Ratio berarti jumlah uang tunai yang tersedia makin besar

sehingga pelunasan utang pada saat jatuh tempo tidak akan mengalami kesulitan.

2. Rasio Lancar (Current Ratio)

Irawan (2014) rasio yang paling umum digunakan untuk menganalisis posisi

modal kerja suatu perusahaan adalah current ratio.

Irawan (2014) “Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan

hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan

ditambah asset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun, relatif

terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat

(tidak lebih dari satu tahun), pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca.”

(Mamduh M.Hanafi , 2013)

Current Ratio = Current Assets/Current Liabilitie
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Irawan (2014) Current Ratio ini menunjukkan tingkat keamanan (Margin Of

Saffety) kreditur jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar

hutang-hutang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan current ratio yang tinggi

belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh

tempo. Karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak

menguntungkan misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan

taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran

persediaan rendah dan menunjukkan adanya over investment dalam persediaan

tersebut adalah saldo piutang yang sulit ditagih.

2.4 Financial Distress

Financial distressmerupakan suatu  kondisi  dimana perusahaan mengalami

kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Dengan kata lainfinancialdistress

merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuanganuntuk

memenuhi kewajiban-kewajibannya dan berada dalam posisi yang tidak aman dari

ancaman kebangkrutan atau kegagalan pada usaha perusahaaan tersebut

(Ambarwati, 2010: 31). Emrinaldi (dalam Sianturi, 2015) menyatakan kondisi

yang paling mudah dilihat dari perusahaan yang mengalami financial distress

adalah pelanggaran komitmen pembayaran hutang diiringi dengan penghilangan

pembayaran dividen terhadap investor. Perusahaan dengan resiko lebih besar

mengalami adanya financial distress akan meminjam lebih sedikit dibandingkan

perusahaan dengan resiko terjadinya financial distress lebih kecil (Ambarwati,

2010: 31).
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Salah satu penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves

(dalam Anggarini, 2010) adalah adanya serangkaian kesalahan,pengambilan

keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan

yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada

manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya mengawasi kondisi

keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan keperluan. Hal ini

memberikan kesimpulan bahwa tidak menjamin perusahaan besar dapat

menghindari masalah ini, sebab financial distress berkaitan dengan keuangan

perusahaan dimana setiap perusahaan pasti akan beurusan dengan keuangan untuk

menjaga kelangsungan operasinya.

Sianturi (2015) salah satu pengukuran financial distress dapat diterangkan

dari perhitungan Z-Score yang dikemukakan oleh Edward I. Altman. Pada tahun

1968 Altman menelitimanfaat laporan keuangan sebagai pengukur kinerja dalam

memprediksi kecenderungan kebangkrutan dan ketidakbangkrutan perusahaan,

yang sekarang dikenal sebagai Altman Z-Score. Perusahaan yang memiliki nilai Z-

Score yang rendah mengindikasikan perusahaan tersebut tergolong tidak sehat,

atau kecenderungan kebangkrutannya tinggi, hal tersebut membuat perusahaan

tersebut akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangannnya, sehingga lebih

memungkinkan untuk mencari suatu mekanisme pengalihan risiko salah satunya

yaitu aktivitas hedging.
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2.5 Pandangan Dalam Islam Tentang Keputusan Hedging

Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu berusaha mendapatkan

keberuntungan dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat

menimbulkan kerugian, seperti dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an berikut:

Firman Allah SWT:

QS. Al ‘Ashr  : 1-3

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam

kerugian,kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya

menetapi kesabaran.”

QS. Al-Nisa`: 29

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta

orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas

sukarela di antara kalian ..."
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QS. Al-Hasyr : 18

“Wahai

orang yang beriman!

Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang

telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah  kepada  Allah.

Sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang kamu kerjakan."

QS. Al- Baqarah: 188

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 188).

Imam Al-Qurthubi mengatakan, “Makna ayat ini adalah janganlah sebagian

kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar.” Dia

menambahkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan

cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan

cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan

seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu
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sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan

putusan hakim.

Ayat Al-qur’an di atas merupakan sebagian dari perintah Allah SWT yang

bertujuan untuk memotivasi manusia agar selalu berupaya menghindari kerugian

dan mendapatkan keberuntungan. Petunjuk tersebut di atas tidak hanya berlaku

untuk kerugian atau keberuntungan di akhirat saja, melainkan juga di dunia. Salah

satu bentuk upaya manusia untuk mengurangi kerugian di dalam bermuamalah

adalah dengan mengurangi berbagai risiko yang bisa terjadi. Risiko yang sering

dialami dalam bermuamalah atau dalam berinvestasi adalah risiko perubahan nilai

tukar mata uang.

Upaya manusia untuk mengurangi risiko kerugian yang ditimbulkan dari

pergerakan nilai tukar yang tidak diharapkan ini dilakukan dengan menciptakan

berbagai instrument lindung nilai (hedging). Instrumen lindung nilai yang sering

digunakan untuk mengantisipasi kerugian akibat volatilitas nilai tukar dalam

perdagangan adalah forward, swap, option,yang disebut dengan instrument

derivatif. Produk instrument derivatif ini merupakan turunan dari pembelian dan

penjualan komoditas ekspor secara spot. Transaksi tersebut dilakukan dengan cara

memenuhi kebutuhan mata uang asing untuk jangka waktu tertentu di masa depan

dengan melakukan transaksi jual beli mata uang yang dibutuhkan tersebut secara

kontrak pada saat ini.

Akan tetapi, penggunaan instrument derivatifforward, swap, dan option ini

masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan pakar ekonomi Islam. Hal ini

disebabkan oleh kegiatan ekonomi harus terbebas dari unsur maisir, gharar,dan
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riba. Dalam prakteknya tidak semua instrumen derivatif sesuai dengan

syariahIslam.

Dengan dikeluarkannya fatwa nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual

beli mata uang asing (as-sharf),difatwakan bahwa transaksi valuta asing yang

dibolehkan (tidak bertentangan dengan syariah) hanya transaksi spot

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

Dengansedikitnya instrument hedging yang tersedia, sementara peluang

perdagangan internasional yang semakin berkembang seiring dengan

perkembangan globalisasi maka perlu dicari alternatif alat lindung nilai lain yang

sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan

selama ini, terdapat beberapa alternatif hedging yang bebas dari unsur maisir,

gharar, dan riba.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya tentang keputusan hedging yang dilakukan

oleh beberapa peneliti dapat dilihat dalam Tabel II.1.

Tabel II.1

Beberapa Penelitian Tentang Keputusan Hedging

No Nama

(Tahun)

Judul Variabel

penelitian

Hasil penelitian terhadap

pengambilan keputusan hedging

1 Septama

Herdanto

Putro

(2012)

Analisis faktor

yang

mempengaruhi

penggunaan

instrumen

derivatif sebagai

Financial

distress dan

Liquidity

Financial distress dan liquidity

tidak berpengaruh terhadap

sampel adalah perusahaaan

manufaktur jenis usaha

Automotive and Allied Products

yang terdaftar di Bursa Efek
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pengambilan

keputusan

hedging

Indonesia dengan periode

amatan 2006-2010

2 Bahrain

Pasha

Irawan

(2014)

Analisis faktor

yang

mempengaruhi

Aktivitas

instrumen

derivatif Valuta

asing sebagai

pengambilan

Keputusan

hedging

Liqudity

dan

leverage

Liquidity dan leverage

berpengaruh negatif terhadap

sampel adalah perusahaan

manufaktur yang terdaftar di

BEI periode 2009-2012

3 Crissy

norris

sianturi

(2015)

Pengaruh

liquidity, firm

size, growth

opportunity,

Financial

distress,

leverage dan

managerial

ownership

terhadap

aktivitas

hedging

Leverage,

financial

distress dan

liquidity

Leverage berpengaruh positif

dan financial distress

berpengaruh negatif sementara

liquidity tidak berpengaruh

terhadap Sampel adalah

perusahaan non keuangan yang

terdaftar di BEI pada tahun

2010-2014
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4 Ricki

Subagya

(2015)

Analisis faktor-

faktor yang

mempengaruhi

kebijakan

hedgingdengan

menggunakan

instrumen

derivatif valuta

asing

Leverage

dan

liquidity

Leverage berpengaruh positif

dan signifikan dan liquidity

tidak berpengaruh terhadap

Sampel adalah Perusahaan Non-

finansial yang Terdaftar di BEI

Periode 2010-2014

5 Felicia

kartika

(2015)

Analisa faktor-

faktor yang

mempengaruhi

keputusan

penggunaan

currency swap

sebagai alat

lindung nilai

Financial

distress

Financial distress tidak

berpengaruh secara signifikan

terhadap Sampel adalahBank

yang tedaftar di bursa efek

indonesia pada tahun 2009-2014

6 Hepdityo

rizki adam

damanik

(2015)

Keputusan

lindung nilai dan

faktor- faktor

yang

mempengaruhin

ya

Liquidity Liquidity tidak berpengaruh

teerhadap Sampel adalah 25

perusahaaan perbankan yang

terdaftar di BEI periode 2009

sampai dengan 2013

7 Nadia

henelizt

martha

(2016)

Analisis faktor-

faktor internal

yang

mempengaruhi

pengambilan

keputusan

Leverage

dan

liquidity

Leverage dan liquidity

berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap Sampel

adalah perusahaan

pertambangan batubara yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia
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penerapan

hedging

tahun 2010-2014

2.7  Kerangka penelitian

Untuk lebih menjelas hubungan antara variabel dependen dan variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini maka berikut digambarkan:

Gambar II.1
Model Penelitian

Variabel Independen                                                   Variabel Dependen

2.8 Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Leverage Terhadap Pengambilan Keputusan Hedging.

Penggunaan hutang dapat meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan.

Ketersediaan dana tersebut akan membantu menjalankan perusahaan dalam

berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan operasional, ekspansi usaha, dan lain-lain.

Namun semakin tinggi proporsi tingkat hutang terhadap modal sendiri, semakin

besar pula risiko yang akan dihadapi. Penggunaan hutang yang lebih besar

dibandingkan dengan kuantitas modal yang dimiliki tersebut menimbulkan

permasalahan baru yaitu meningkatnya biaya kebangkrutan, biaya keagenan,

Hedging (Y)

Financial Distress (X3)

Liquidity (X2)

Leverage (X1)
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tingkat pengembalian bunga yang lebih tinggi, dan terciptanya asimetri informasi

sesuai dengan pernyataan Franco Modigliani dan Milton Miller (Teori MM).

Dengan risiko yang semakin besar tersebut, maka perusahaan perlu untuk

mengambil keputusan yang strategis terkait manajemen risiko agar meloloskan

perusahaan dari adanya risiko tersebut yang dapat membuat perusahaan bangkrut.

Salah satu tindakan dalam manajemen risiko adalah penggunaan instrumen

derivatif untuk aktivitas hedging. Semakin tinggi leverage yang ditanggung

perusahaan, semakin besar tindakan hedging yang perlu dilakukan untuk

mengurangi dampak buruk risiko, sehingga semakin besar peluang perusahaan

untuk mengambil keputusan instrument derivatif sebagai pengambilan keputusan

hedging (Putro : 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Subagya tahun 2015 dalam penelitiannya terhadap perusahaan non-finansial yang

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 yang menemukan hasil

bahwa Leverage Berpengaruh Positif terhadap Pengambilan Keputusan Hedging.

H1 : Leverage berpengaruh Signifikan terhadap Pengambilan Keputusan
Hedging.

2.8.2 Pengaruh Liquidity Terhadap Probabilitas pengambilan keputusan

hedging.

Irawan (2014) rasio ini sering digunakan oleh perusahaan maupun investor

untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi

kewajibannya. Kewajiban tersebut bersifat jangka pendek. Kewajiban jangka

pendek itu seperti, membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau hutang yang telah

jatuh tempo. Rasio likuiditas jangka pendek perusahaan tersebut dapat

diproksikan dengan Rasio Lancar (current ratio). Rasio Kas (Cash Ratio) dan
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current ratio yang tinggi dari suatu perusahaan akan mengurangi ketidakpastian

bagi investor, yang mengindikasikan adanya dana menganggur (idle cash)

sehingga akan mengurangi tingkat profitabilitas perusahaan (Priharyanto, 2009).

Hal ini akan mempengaruhi aliran kas jangka pendek perusahaan, apabila

pembayaran transaksi dilakukandengan menggunakan denominasi kurs valuta

asing, nilainya akan lebih besar apabila valuta asing mengalami apresiasi terhadap

mata uang domestik, sehingga risiko meningkat.

Dengan demikian semakin tinggi nilai likuiditas maka semakin rendah

aktivitas hedging yang dilakukan karena risiko kesulitan keuangan yang muncul

cenderung rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Clark and

Judge (2005) dan Irawan (2014)

H2 :Liquidity Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengambilan Keputusan
Hedging.

2.8.3 Pengaruh Financial Distress terhadap Pengambilan Keputusan Hedging

Dalam putro (2012) Altman Z-Score adalah pengukur kinerja dalam

memprediksi kecenderungan kebangkrutan dan ketidak bangkrutan perusahaan.

Apabila nilai hasil perhitungan menunjukkan angka yang rendah, maka

perusahaan tersebut termasuk dalam perusahaan yang mempunyai kemungkinan

kebangkrutan, hal tersebut membuat perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati

dalam mengelola keuangannnya, sehingga lebih memungkinkan untuk mencari

suatu mekanisme pengalihan risiko yaitu aktivitas hedging.

Jadi ketika nilai Z-Score Altman menurun perusahaan akan terdorong untuk

melakukan aktivitas hedging sehingga dapat diketahui bahwa hubungan antara

nilai Z-Score Altman dengan aktivitas hedging adalah berhubungan negatif. Hal
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ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triki (2005) dan (Guniarti, 2011)

dalam Putro (2012).

H3 : Financial Distress Berpengaruh Signifikan Terhadap Pengambilan

Keputusan Hedging


