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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dari tahun ke tahun tingginya aktivitas ekspor impor, serta kegiatan 

pembiayaan yang berasal dari luar negeri menuntut perusahaan untuk dapat 

mengelola arus kasnya agar aman dari ketidakpastian nilai tukar. Terutama ketika 

tingginya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.  Untuk mengurangi risiko 

yang timbul akibat perubahan harga di pasar keuangan perlu dilakukan lindung nilai 

(Hedging). 

Lindung nilai (Hedging) sebenarnya praktik lama dan biasa digunakan di 

industri keuangan. Namun isu Hedging baru di Indonesia, karena disebabkan 

kurangnya pemahaman berbagai pihak atas penggunaan Hedging sebagai manajemen 

risiko. Di samping itu, instrument Hedging  yang tersedia di dalam negeri juga masih 

terbatas. 

Irawan (2014) perdagangan internasional terjadi karena didorong  oleh 

beberapa faktor seperti adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu 

pengetahuan,teknologi dalam mengolah sumberdaya ekonomi, saling memenuhi 

kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan  memperoleh keuntungan dan 

meningkatkan  pendapatan  Negara. Menurut Madura (2006)  perdagangan 

international adalah pendekatan yang konservatif yang bisa digunakan oleh 

perusahaan untuk memperluas pasar ke luar negeri (dengan mengekspor) atau 
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mendapatkan bahan baku berharga murah (dengan mengimpor). Dari aktivitas ini,  

hal yang tidak bisa dihindari adalah risiko. Karena semakin banyaknnya aktivitas 

perdagangan international berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Untuk itu 

perusahaan perlu melakukan yang namanya manajemen risiko. 

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. 

Menurut Hepdityo (2015) risiko memiliki dua karakteristik umum yaitu, 

ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dan ketidakpastian yang bila terjadi 

akan menimbulkan kerugian. Untuk meminimalisir risiko yang ada dapat 

menggunakan alternatif berupa Hedging atau lindung nilai. Hedger atau pelaku 

Hedging hanya memegang sejumlah asset awal pada saat sebelum Hedging 

dilakukan. Lalu Hedger akan memegang sejumlah asset awal dan instrument 
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Hedging-nya pada saat setelah melakukan Hedging, yang biasa kita kenal dengan 

portofolio Hedging (Sunaryo, 2009). 

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. Tetapi 

tidak semua perusahaan yang  terpengaruh risiko fluktuasi mata uang asing  

melakukan tindakan lindungnilai. 

Lindung nilai diperlukan untuk mencegah resiko rugi kurs akibat gejolak nilai 

tukar. Penerapan prinsip kehati-hatian dan lindung nilai juga akan menjadi sebuah 

pertimbangan bagi investor. Masalahnya, bagi perusahaan BUMN ada sisi lain yang 

juga butuh untuk diantisipasi. Katika nilai tukar yang disepakati pada waktu 

kesepakatan kontrak Hedging ternyata lebih mahal dibandingkan nilai tukar spot pada 

masa mendatang yang artinya perusahaan mengalami kerugian, maka ada implikasi 

hukum yang akan dihadapi bila temuan audit mensalahtafsirkan hal ini. Menanggapi 

masalah itu diterbitkannya Undang-Undang No.27 tahun 2014 tentang APBN TA 

2015 khususnya Pasal 26 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan 

transaksi Lindung Nilai dalam rangka pengendalian risiko pembayaran bunga utang 

dan pengeluaran cicilan pokok hutang, dimana kewajiban yang timbul dari transaksi 

Lindung Nilai tersebut bukan merupakan kerugian negara.  

Berdasarkan surat edaran yang di keluarkan Kementrian BUMN tertenggal 25 

September 2013, mendorong seluruh BUMN melakukan transaksi lindung nilai 
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dalam pemenuhan kebutuhan valuta asing. (Bi.go.id). Tiga perbankan BUMN yang 

terdiri atas PT. Bank Negara Indonesia Perseroan Tbk memberi lindung nilai 619 juta 

dola AS, PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk senilai 750 juta dolar AS, dan PT. 

Bank Mandiri Persero Tbk senilai 555 juta dolar AS kepada delapan korporasi 

BUMN untuk mengurangi resiko rugi akibat gejolak nilai tukar rupiah terhadap uang 

asing. (Jurnalasia.com) 

Gubernur Bank Indonesia (BI) menilai tingkat kepatuhan korporasi BUMN 

dan swasta dalam menerapkan prinsip lindung nilai (hedging) terus meningkat. 

hingga akhir 2015 sebanyak 87 persen korporasi sudah menerapkan prinsip kehati-

hatian dan juga melakukan lindung nilai untuk jangka waktu 0-3 bulan, seiring 

dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) diakhir tahun 2014. 

(Jurnalasia.com) 

Dikutip dalam Baker, Richard E, dkk (2010: 16) akuntansi lindung nilai 

menghapuskan keuntungan (kerugian) atas pos yang dilindungi dengan kerugian 

(keuntungan) dari instrument lindung nilai. Lindung nilai dapat digunakan untuk 1). 

Risiko kurs mata uang asing dimana kurs mata uang berubah setiap saat, 2). Risiko 

tingkat bunga khususnya untuk perusahaan yang mempunyai instrumen utang yang 

bersifat variabel, dan 3). Risiko komoditas dimana harga masa depan komoditas 

dapat berbeda dari harga tunai.  

Dalam aktifitas hedging, yang biasa digunakan adalah instrumen derivatif. 

Dalam dunia keuangan derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian 

penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan dari produk induk yang menjadi 
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acuan pokok, dimana para pelaku pasarnya tidak memperdagangkan atau menukarkan 

secara fisik suatu asset tetap tetapi saling mempertukarkan uang, asset atau suatu nilai 

di masa yang akan datang. Ross (2008) menyatakan bahwa derivatif adalah 

instrument financial yang imbalan dan nilainya berasal dari , atau tergantung pada 

suatu yang lain yang dikenal dengan sebutan underlying. 

Underlying instrument dalam derivatif tidak terbatas pada asset financial saja, 

seperti saham, warrants, dan obligasi, tetapi juga bisa terdapat pada komoditas, 

logam berharga, indeks saham, tingkat suku bunga, dan kurs nilai tukar . Penggunaan 

instrumen derivatif oleh perusahaan dalam aktifitas Hedging, karena derivatif 

merupakan alat untuk merubah atau bahkan dapat meningkatkan eksposur keuangan 

perusahaan. 

Dalam penelitian ini akan mengambil data laporan keuangan pada Perusahaan 

Manufaktur Milik Negara di Indonesia tahun 2012-2015, hal ini berkaitan dengan 

adanya aktivitas perusahaan manufaktur milik Negara yang menggunakan mata uang 

asing dalam transaksi perusahaan sehingga memiliki resiko valutas asing. Selain itu 

perusahaan BUMN dalam pembelian valuta asing dipasar valas domestik sangat 

dominan, yakni sekitar 30 %. Kebutuhan valas dari BUMN tersebut digunakan 

hampir seluruhnya melalui beberapa jenis transaksi, seperti today transaction (TOD), 

tomorrow transaction (TOM), dan spot transaction (SPOT). (bpk.go.id).  

Selama tahun 2012-2015 nilai tukar rupiah cenderung mengalami depresiasi 

atau melemah terhadap US Dollar, sehingga terjadi kenaikan nilai utang dan piutang 

setelah dilakukan konversi. Dari sisi hutang tentu saja depresiasi nilai tukar Rupiah 
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akan merugikan perusahaan karena nilai hutang mengalami kenaikan tetapi dari sisi 

piutang akan menguntungkan perusahaan karena nilai pengambilan piutang 

meningkat setelah dikonversi ke mata uang Rupiah. (bi.go.id) 

Hedging yang dilakukan oleh perushaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

internal saja akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan. Sepeti 

penelitian yang dilakukan oleh Karol (2008) tentang Corporate Hedging and Risk 

Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies, ANOVA and Logit 

Regression menghasilkan variabel DER, EBIT, growth, individual block ownership, 

dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perilaku hedging. Di lain hal, 

pembayaran pajak berpengaruh negatif terhadap hedging. 

Ameer (2010) melakukan peneltian tentang Determinant of Corporate 

Hedging Praktices in Malaysia dengan metode Logistic Regression dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif growth options, foreign 

sales, size and dividends pershare terhadap hedging dengan instrument derivatif. 

Sedangkan kesempatan pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap 

aktivitas hedging. 

Guniarti (2011) melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Aktivitas Hedging dengan Instrumen Derivatif Valuta Asing”, 

menemukan bahwa variabel leverage, firm size, dan  financial distress secara 

konsisten berpengaruh positif signifkan terhadap probabilitas aktivitas hedging. 

Penelitian Hardanto (2012) tentang “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 

Penggunaan Instrument Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging Pada 
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Perusahaan Automotive And Allied Product Periode 2006-2010”, menemukan hasil 

bahwa Dept Equity Ratio, Growth Opportunity, dan Firm Size berpengaruh posistif 

dan signifikan terhadap terhadap keputusan penggunaan hedging dengan instrument 

derivatif, sedangkan financial distress berpengaruh negatif dan tidak signifikan, dan 

Liquidity positif tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan hedging dengan 

instrument derivatif. 

Irawan (2014) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor yang 

Mempengaruhi Aktivitas Instrumen Derivati Valuta Asing Sebagai Pengambilan 

Keputusan Hedging (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 

Periode 2009-2015) “ , menemukan hasil bahwa variabel Leverage (LEV) 

berpengaruh negatif terhadap hedging, Market to Book Value mempunyai tanda 

positif sedangkan variabel Liquidity ratio dan Current Ratio mempunyai tanda 

negatif terhadap hedging. 

Hepdityo (2015) melakukan penelitian tentang “Keputusan Lindung Nilai Dan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada Bank Konvensional yang Terdaftar Di BEI 

Periode 2009-2013”, menghasilkan variabel DER, Ukuran Perusahaan, dan 

kepemilikan Institusi berpengaruh signifikan terhadap keputusan lindung nilai, 

sedangkan untuk variabel kesempatan tumbuh, kebijakan dividen, dan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap keputusan Hedging. 

Dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa terjadi inkosistensi hasil 

yang didapat dari setiap peneliti. Selain itu,tingginya aktivitas perdagangan 

internasional dengan mata uang asing akan berdampak pada tingginya risiko valuta 
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asing yang akan terjadi pada perusahaan, sehingga akan menarik untuk mengatahui 

perusahaan perlu melakukan hedging dengan instrumen derivative atau tidak. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti 

mengambil judul: 

“PENGARUH GROWTH OPPORTUNITY, LEVERAGE, FIRM SIZE, DAN 

FINANCIAL DISTRESS TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

LINDUNG NILAI (HEDGING) DENGAN INSTRUMEN DERIVATIF 

VALUTA ASING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR MILIK NEGARA 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh Growth Opportunity terhadap probabiltas 

pengambilan keputusan hedging? 

2. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap probabilitas pengambilan 

keputusan hedging? 

3. Apakah terdapat pengaruh firm size terhadap probabilitas pengambilan 

keputusan hedging ? 

4. Apakah terdapat pengaruh financial distress terhadap probabilitas 

pengambilan keputusan hedging ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengatahui  pengaruh growth opportunity terhadap probabilitas 

pengambilan keputusan hedging. 

2. Untuk mengatahui  pengaruh leverage terhadap probabilitas pengambilan 

keputusan hedging. 

3. Untuk mengatahui  pengaruh firm size terhadap probabiltas pengambilan 

keputusan hedging. 

4. Untuk mengatahui  pengaruh financial distressterhadap probabilitas 

pengambilan keputusan hedging. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi pelaku bisnis dan praktisi keuangan: hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi informasi menarik dan menjadi salah satu masukan dalam 

mempertimbangkan kebijakan hedging dengan derivatif valutas asing. 

2. Bagi Investor: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

berinvestasi dengan memilih perusahaan mana yang tanggap dalam 

melindungi asset perusahaannya. 

3. Bagi Akademisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

masukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai aktivitas 

hedging dan sebagi pedoman untuk memperluas ilmu pengetahuan. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya menjadi beberapa bab, dan 

masing masing dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini yang akan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan teori-teori yang berkenaan dengan penelitian dan 

mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu dan hipotesis.  

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan pada penelitian ini, seperti jenis 

dari penelitian, populasi dan sampel, jenis dan teknik pengumpulan data, penjelasan 

defenisi operasional variabel. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian serta membahas tentang sampel 

dan variabel yang berkaitan dengan penelitian, analisis data yang bertujuan untuk 

menyederhanakan data agar mudah dibaca oleh pihak lain. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang evaluasi yang telah dirangkum menjadi suatu kesimpulan 

dari pembahasan pada bab sebelumnya, serta keterbatasan penelitian dan saran bai 

peneliti selanjutnya. 
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