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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis pengaruh Growth Opportunity, 

Leverage, Firm Size, dan Financial Distress terhadap probabilitas keputusan lindung 

nilai (hedging) dengan indtrumen derivative valuta asing pada perusahaan 

manufaktur milik nergara periode 2012-2015. 

Berdasarkan hasil analisis dan hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa 

Growth Opportunity tidak berpengaruh terhadap penerapan keputusan hedging. 

Semakin tinggi Growth Opportunity berarti probabilitas perusahaan semakin besar 

untuk melakukan hedging. Sebaliknya apabila variabel Growth Opportunity rendah, 

maka probabilitas perusahaan melakukan hedging akan menurun. 

Variabel indipenden Leverage tidak berpengaruh terhadap probabilitas 

penggunaan hedging. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Leverage, 

berarti probabilitas perusahaan semakin besar untuk melakukan hedging. Sebaliknya 

apabila variabel Leverage rendah, maka probabilitas perusahaan melakukan hedging 

akan semakin menurun. 

Variabel indipenden Firm Size tidak berpengaruh terhadap probabilitas 

penggunaan hedging. Hasil penelitian juga menunjukkan arah yang berbeda, artinya 

hal ini mengindikasikan bahwa semakin rendah Leverage, berarti probabilitas 

perusahaan semakin besar untuk melakukan hedging. Sebaliknya apabila variabel 
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Leverage tinggi, maka probabilitas perusahaan melakukan hedging akan semakin 

menurun. 

Variabel indipenden Financial Distress berpengaruh terhadap probabilitas 

penggunaan hedging. Namun arahnya berlawanan dar hipotesis yang telah 

dirumuskan, sehingga nilai financial distress dengan menggunakan model Zmijewski 

yang semakin meningkat mengindikasikan probabilitas tindakan hedging yang 

dilakukan perusahaan akan menurun. Sebalikanya nilai financial distress  yang 

rendah akan mengindikasikan probabilitas tindakan hedging yang dilakukan 

perusahaan akan meningkat. 

Dengan demikian dari penelitian ini ditemukan variabel yang berpengaruh 

terhadap probabilitas keputusan hedging adalah Financial Distress, sedangkan 

variabel Growth Opportunity, Leverage dan Firm Size tidak berpengaruh signifikan 

terhadap probabilitas pengambilan keputusan hedging. 

Hasil yang tidak signifikan pada variabel Growth Opportunity, Leverage dan 

Firm Size dapat disebabkan oleh fenomena yang terjadi dimana semakin besar 

foreign liabilities suatu perusahaan maka probabilitas perusahaan menerapkan 

kebijakan hedging justru semkain rendah, data memerlukan periode penelitian lebih  

panjang dan sampel yang lebih besar sehingga diharapkan mewakili keadaan yang 

riil, persentase ketepatan model penelitian, serta pengujian alat ukur dan proksi yang 

digunakan. 
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5.2 Saran  

Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah ketika perusahaan melihat 

bahwa perusahaan terindikasi mengalami masalah keuangan (financial distress) yang 

dapat menyebabkan kebangkrutan, maka pihak manajemen seharusnya menambah 

aktivitas hedging dengan instrument derivative valuta asing. Kemudian bagi investor 

yang ingin menanamkan modalnya dapat lebih memperhatikan variabel indipenden 

yang ditiliti dan apakah perusahaan melakukan hedging atau tidak. Bila seharusnya 

perusahaan melakukan hedging tetapi tidak dilakukan maka perusahaan tersebut 

memilki risiko terjdainya kesulitan keuangan yang lebih besar karena risiko fluktuasi 

mata uang asing yang tidak berubah untuk melakukan perlindungan nilai dan 

eksposure valuta asing. 

Untuk penelitian selanjutnya perlu menggunakan sampel yang lebih besar dan 

rentang waktu yang lebih lama agar dapat menunjukkan hasil yang lebih riil, 

menggunakan model penelitian dengan persentase kemampuan untuk memprediksi 

yang lebih baik, menggunakan instrumen alat ukur dan proksi yang lebih tepat pada 

setiap variabel. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan faktor eksternal 

perusahaan atau gabungan dari keduanya yaitu faktor internal dan eksternal 

perusahaan untuk mendukung penelitian yang lebih baik lagi. 

 


