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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa

Laporan Keuangan (Annual Report) Tahun 2015 - 2017 Perusahaan Manufaktur

sektor Aneka Industri sub sektor Otomotif dan Komponen yang Listing di Bursa

Efek Indonesia (BEI). Peneliti ingin melihat dampak dan pengaruh dari

Pengambilan Keputusan Hedging. Sedangkan metode pemilihan sampel dilakukan

dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan anggota sampel dimana

peneliti memiliki tujuan atau target tertentu berdasarkan pertimbangan dan kriteria

tertentu (Sugiono, 2010).

Metode purposive sampling pada penelitian ini dilakukan dengan

memasukkan semua perusahaan yang listing di di Bursa Efek Indonesia yang

kemudian dibatasi pada perusahaan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1) Perusahaan manufaktur yang sudah go public terdaftar di Bursa Efek

Indonesia

2) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum tahun 2015

agar tersedia data untuk menghitung akrual

3) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan tanggal

31 Desember 2017

4) Menerbitkan laporan keuangan selama periode pengamatan penelitian.
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Tabel III.1

Pengambilan Sampel Penelitian

Keterangan Jumlah Perusahaan

Jumlah Populasi 13

Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
sebelum tahun 2015

0

Perusahaan yang Laporan perusahan nya tidak lengkap (3)

Total sampel penelitian 10

Sumber : data diolah

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder.

Menurut Sugiono (2010) data sekunder adalah peelitian arsip (archival research)

yang memuat kejadian masa lalu (historis).

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa laporan

keuangan dan profil perusahaan yang diperoleh melalui situs BEI dan juga

tersedia di Pusat Informasi Pasar Modal Cabang  Pekanbaru.

Adapun nama – nama perusahaan yang dijadikan sampel dapat dilihat dari

tabel dibawah ini :
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Tabel III.2

Daftar Nama Perusahaan Observasi

NO NAMA PERUSAHAAN KETERANGAN HEDGING
1 Astra International Tbk Melakukan Hedging 1
2 Indo Kordsa Tbk Tidak melakukan Hedging 0

3 Goodyear Indonesia Tbk Melakukan Hedging 1
4 Gajah Tunggal Tbk Melakukan Hedging 1

5 Indomobil Sukses
Internasional Tbk

Melakukan Hedging 1

6 Indosping Tbk Tidak melakukan Hedging 0
7 Multi Prima Sejahtera Tbk Tidak melakukan Hedging 0

8 Multistrada Arah Sarana Tbk Tidak melakukan Hedging 0
9 Nipress Tbk Tidak melakukan Hedging 0

10 Selamat Sentosa Tbk Melakukan Hedging 1
Sumber : Bei dan Data Olahan.

10 Perusahaan ini diseleksi menggunakan Metode Purposive Sampling dan

dengan batasan kriteria yang telah ditentukan. Periode observasi yang digunakan

adalah 2015 -2017. Berdasarkan 10 perusahaan dengan periode tahun pengamatan

3 Tahun maka didapatkan hasil data observasi penelitian sebanyak 30 laporan

keuangan.

1.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas

hedging dengan instrumen derivatif. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan

variabel dependen yaitu Aktivitas Hedging dan menggunakan variabel independen

yaituLeverage, Liquidity,dan Financial Distress.
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3.3.2 Defenisi Operasional

Berikut ini penjelasan atau defenisi variabel-variabel yang digunakan dalam

penelitian ini :

3.3.2.1 Aktivitas Hedging (Y)

Sianturi (2015) lindung nilai (hedging) adalah suatu strategi yang diciptakan

untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga dan merupakan

salah satu fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka, yaitu transfer of risk.

Dalam penelitian ini hedging tersebut menggunakan instrumen derivatif seperti

Kontrak Future, Kontrak Forward, Swap dan Opsi (Option). Sehingga objek

perusahaan yang diteliti dalampenelitian ini dengan melihat laporan keuangan,

apabila perusahaan menggunakan instrumen derivatif sebagai aktivitas hedging

akan diberi angka 1 sebagai kategori bahwa perusahaan tersebut melakukan

aktivitas hedging. Sedangkan perusahaan yang tidak menggunakan instrumen

derivatif sebagai aktivitas hedging akan diberi angka 0.

3.3.2.2 Leverage (X1)

Menurut Brigham dan Houston (dalam Sianturi, 2015) rasio leverage

merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan

pendanaan melalui utang. Rasio leverage dapat diukur dengan menggunakan debt

to equity ratio. Debt to Equity Ratio (DER) menunjukan sejauh mana pendanaan

dari hutang digunakan jika dibandingkandengan pendanaan ekuitas. Debt to

Equity Ratio merupakan rasio total hutang dibandingkan dengan total ekuitas yang

dimiliki oleh perusahaan. Menurut Irawan (2014) Debt to Equity Ratio (DER)

dapat dirumuskan sebagai berikut :
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DER =
Total Utang

Total Modal Sendiri
3.3.2.3 Liquidity (X2)

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan sebagai alat ukur kemampuan

perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada saat jatuh tempo.

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat likuiditas maka akan menggunakan

Rasio Lancar (Current Ratio). Current ratio sendiri merupakan rasio yang

membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang

jangka pendek. Tujuannya untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam

melunasi kewjiban lancar (utang lancar) yang telah jatuh tempo (Irawan, 2014).

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar

yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Tujuannya untuk menilai

kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi kewjiban lancar (utang lancar)

yang telah jatuh tempo. Sedangkan untuk patokan current ratio sebesar 200%, ini

tidak mutlak hanya untuk prinsip kehati-hatian saja. Rasio yang paling umum

digunakan untuk menganalisis posisi modal kerja suatu perusahaan adalah current

ratio.

=
Aktiva lancar

Hutang lancar

3.3.2.4 Financial Distress (X3)

Financial distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami

kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dan berada dalam
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posisi yang tidak aman dari ancaman kebrangkutan atau kegagalan pada usaha

perusahaaan tersebut. Salah satu pengukuran financial distress dapat diterangkan

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

matematis Financial Disress dapat diformulasikan dengan metode Z-Score sebagai

berikut (Putro, 2012).

Z= X1+X2+X3+X4+X5
Dimana :

Z=  Overall Index of Corporate Health
X1= Working Capital

Total AssetsX2= Retairned Earnning

Total assets

X3= Market Value of Equity

Book Value of Total Debt

X4= Total Revenue

Total Assets

Ringkasan definisi operasional variabel penelitian yaitu sebagai berikut :
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Tabel III.3

Ringkasan Defenisi Operasional Variabel

No Variabel
Penelitian

Devinisi Formula

1 Aktivitas
hedging

Sarana lindung nilai
dengan
menggunnakan
instrumen derivatif.

Melakukan hedging = 1
Tidak melakukan hedging = 0

2 Leverage Debt to equity ratio
dengan mengukur
rasio antara total debt
dan total equity

Debt Ratio =
Total Dept

Total Equity

3 Liquidity Rasio antara aktiva
lancar dengan hutang
lancar yang
diproksikan melalui
current ratio Current Ratio =

Aktiva lancar

Hutang lancar

4 Financial
distress

Pengukuran kinerja
keuangan perusahaan Altman Z-Score= 1+ 2+ 3+ 4

1.4 Metode Analisis

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah

analisis regresi linear berganda (multiple linear regresion analysis). Perhitungan

variabel-variabelnya melalui program Microsoft Excel dan SPSS version 17.0.

Tujuan analisis ini adalah untuk menguji pengaruh leverage, likuidity dan

financial distress terhadap pengambilan keputusan hedging. Persamaan regresinya

adalah (Nata Wirawan, dalam Dewi dan Purnawati, 2016):

Yt = α + β1 X1 + β2 X2 +β3 X3 +e
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Keterangan :

Yt = Hedging

α = Koefisien konstanta

β = Koefisien regresi dari masing-masing variabel

X1 = Leverage

X2 = Likuidity

X3 = Financial Distress

e = Error

3.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi

klasik untuk menguji kelayakan model yang meliputi : Uji Normalitas, Uji

Autokorelasi, Uji Multikolinieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.5.1Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam residual dari model

regresi yang dibuat berdistribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik

adalah memiliki distribusi residual yang normal atau mendekati normal.

Dalampenelitian ini, untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat

dilakukan dengan Uji Komogorov Sminarnov.

Kriteria pengujiannya:

Ho diterima bila Dhitung ≤ Dtabel

Ho ditolak bila Dhitung> Dtabel

3.5.2 Uji Autokorelasi

Untuk melacak adanya korelasi auto atau pengaruh data dari uji pengamatan

sebelumnya dalam model regresi di atas dilakukan uji autokorelasi. Jika suatu

model regresi mengandung gejala autokorelasi, maka prediksi yang dilakukan
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dengan model tersebut akan tidak baik, atau dapat memberikan hasil prediksi yang

menyimpang. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW-

test) atau d statistik terhadap variabel pengganggu (disturbance error term).

Dalam uji DW ini, kriteria yang harus dipenuhi menurut Santoso (dalam

Rimbawan, 2010) adalah sebagai berikut













 nt

t

nt

t
t

e

ee
d

2

2
1

2

2
11 )(

Keterangan :

Jika angka D-W di bawah -2, berarti terjadi autokorelasi.

Jika angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

Jika angka D-W di atas +2 berarti terjadi autokorelasi.

3.5.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Model regresi yang baik

adalah bebas dari gejala multikolinier. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

korelasi antar sesama variabel bebas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai

variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih dari 10 persen atau VIF

kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Adanya gejala

multikolinier sering diindikasikan oleh R2 yang sangat besar atau uji F yang

signifikan, tetapi variabel bebas yang signifikan melalui uji parsial (t) sedikit atau

mungkin tidak ada.
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VIF =  21

1

R

Dimana R 2 merupakan koefisien determinasi.

3.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung gejala

heteroskedastisitas atau mempunyai varians homogen. Jika suatu model regresi

yang mengandung gejala heteroskedastis akan memberikan hasil prediksi yang

menyimpang.

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Hipotesis I

Dalam penelitian ini, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H01 : Tidak terdapat pengaruh antara Leverage dengan Pengambilan Keputusan

Hedging.

Ha 1 : Terdapat pengaruh Leverage dengan Pengambilan Keputusan Hedging.

Dalam pengujian hipotesis pertama ini, uji t digunakan untuk menguji atau

membandingkan rata-rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Pengujian ini

dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi alfa (α)

sebesar 5% dan degree of freedom(df)= n-k.
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Sedangkan kriteria uji t adalah :

t hitung > t tabel , P vallue < α maka H01ditolak dan Ha 1 diterima, berarti bahwa

variabel independen (Leverage) mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel

dependen (Pengambilan Keputusan Hedging). Sebaliknya, apabila t hitung < t tabel , P

vallue > α maka H0 1 diterima dan Ha 1 ditolak, berarti bahwa varabel independen

(Leverage) tidak mempunyai pengaruh terhadap varabel dependen (Pengambilan

Keputusan Hedging).

3.6.2 Hipotesis II

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

: Tidak terdapat pengaruh antara Liquidity dengan Pengambilan Keputusan

Hedging.

: Terdapat pengaruh antara Liquidity dengan Pengambilan Keputusan

Hedging.

Dalam pengujian hipotesis ketiga ini, uji t digunakan untuk menguji atau

membandingkan rata-rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Pengujian ini

dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi alfa (α)

sebesar 5% dan degree of freedom(df)= n-k.

Sedangkan kriteria uji t adalah :

t hitung > t tabel , P vallue < α maka H02ditolak dan Ha2 diterima, berarti bahwa

variabel independ (Liquidity) mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel

dependen (Pengambilan Keputusan Hedging). Sebaliknya, apabila t hitung < t tabel , P
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vallue > α maka H0 3 diterima dan Ha 3 ditolak, berarti bahwa variabel independen

(Liquidity) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Pengambilan

Keputusan Hedging).

3.6.3 Hipotesis III

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :0 : Tidak terdapat pengaruh antara financial distress dengan Pengambilan

Keputusan Hedging.

: Terdapat pengaruh antara financial distress dengan Pengambilan

Keputusan Hedging

Dalam pengujian hipotesis ketiga ini, uji t digunakan untuk menguji atau

membandingkan rata-rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Pengujian ini

dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi alfa (α)

sebesar 5% dan degree of freedom(df)= n-k.

Sedangkan kriteria uji t adalah :

t hitung > t tabel , P vallue < α maka H0 3 ditolak dan Ha 3 diterima, berarti bahwa

variabel independ (financial distress) mempunyai pengaruh bermakna terhadap

variabel dependen (Pengambilan Keputusan Hedging). Sebaliknya, apabila t hitung

< t tabel , P vallue > α maka H0 3 diterima dan Ha 3 ditolak, berarti bahwa variabel

independen (financial distress) tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen (Pengambilan Keputusan Hedging).
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3.6.4 Koefisien Determinasi (R 2 )

Koefisien determinasi (R 2 ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan

seberapa besar persentase variabel-variabel independen (asimetri informasi,

ukuran perusahaan, dan financial distress) dapat menjelaskan variabel dependen

(manajemen laba).Dimana nilai R 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.


