
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu dampak dari globalisasi yang sedang kita hadapi pada saat ini 

adalah kegiatan perdagangan Internasional. Perdagangan Internasional adalah 

perdagangan yang dilakukan suatu Negara dengan Negara lain atas dasar saling 

percaya dan saling menguntungkan. Perdagangan internasional ini dilakukan 

melalui kegiatan ekspor impor. Perdagangan internasional juga menjadi salah satu 

faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional 

telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, 

sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan 

internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, 

globalisasi dan kehadiran perusahaan multinasional. 

Namun dalam melakukan perdagangan Internasional tentunya juga 

memiliki kesulitan dan kerumitan. Kerumitan tersebut antara dikarenakan adanya 

bea, tarif, atau quota barang impor. Beberapa diantaranya seperti masalah bahasa, 

kebijakan  hukum dalam perdagangan, batasan wilayah dan perbedaan mata uang. 

Hal ter sebut tentunya akan menciptakan risiko yang apabila tidak diolah dengan 

baik akan menimbulkan kerugian bagi negara maupun perusahaan yang terlibat 

didalamnya. Oleh karena itu diperlukanlah manajemen dan tindakan yang tepat 

untuk dapat menghindari risiko-risiko yang akan terjadi. 
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 Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam 

penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, 

keluarga dan masyarakat (Djojosoedarso,2003). Risiko yang paling sering 

dialami oleh pelaku perdagangan internasional dalam transaksinya adalah 

fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga.  

Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan perlu fokus pada kebijakan 

manajemen risiko untuk meminimalkan ketidakpastian terhadap pendapatan yang 

telah diproyeksikan yang disebabkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai 

tukar. Ada banyak cara yang bisa dilakukan perusahaan agar terhindar dari risiko 

tersebut dan salah satunya yaitu dengan melakukan aktivitas lindung nilai 

(hedging). 

 Hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana 

trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan. Menurut 

Madura (275;2000) hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi 

sebuah perusahaan dari exposure terhadap nilai tukar. Exposure terhadap 

fluktuasi nilai tukar adalah sejauh mana sebuah perusahaan dapat dipengaruhi 

oleh fluktuasi nilai tukar. 

Instrument yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan hedging 

adalah instrument derivatif. Menurut Hanafi (2011), instrumen derivatif adalah 

instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset dasarnya (underlying asset).  

Aset yang menjadi dasar tersebut bisa sangat beragam, mulai dari sekuritas 

(saham, obligasi), komoditas (emas, olefin), valas bahkan instrumen  

derivatiflainnya.  
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 Manfaat instrumen derivatif dalam manajemen risiko adalah sebagai 

pelindung (hedging) dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang 

dapat terjadi dimasa depan. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

hedging atau tidak melaukukan hedging, perusahaan harus berhati-hati. Selain 

menguntungkan aktivitas hedging juga dapat merugikan apabila dilakukan disaaat 

yang tidak tepat dan dengan instrumen yang tidak tepat karena aktivitas hedging 

juga membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena 

itu, dalam melakukan hedging harus dengan acuan dan pertimbangan yang tepat. 

Risiko yang dihadapi perusahaan dalam melakukan aktivitas hedging 

dapat timbul dari faktor eksternal, diantaranya adalah fluktuasi suku bunga dan 

nilai tukar mata uang.  

Gambar I.1 

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar 

Per 6 bulan amatan tahun 2011 sampai 2015 

 
Sumber : www.bi.go.id (diolah) 
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Nilai tukar memberikan peranan penting dalam perdagangan internasional, 

sehingga nilai tukar dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melakukan 

hedging. Gambar I.1 menunjukkan terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah yang 

cendrung tidak stabil, bahkan melemah pada tahun-tahun terakhir. Pergerakan 

fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut akan berpengaruh terhadap kegiatan 

perdagangan internasional. Apabila sebuah perusahaan Indonesia melakukan 

aktifitas ekspor dengan menggunakan US dollar, maka perusahaan tersebut akan 

mengalami penambahan pendapatan dari perubahan kurs yang terjadi. 

 Namun jika perusahaan Indonesia melakukan aktivitas impor dengan 

menggunakan US dollar maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian 

karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Hal tersebut tidak akan 

terjadi jika sebelum melakukan impor perusahaan tersebut telah melakukan 

perjanjian hedging, sehingga kerugian dapat terhindarkan. Oleh karena itu 

fluktuasi nilai tukar mata uang dapat dijadikan acuan perusahaan untuk 

melakukan aktivitas hedging, untuk melindungi perusahaan dari risiko yang 

mungkin terjadi. 

Tabel  I.1 

Pergerakan BI Rate Bank Indonesia 

Per 6 Bulan Amatan Tahun 2011– 2015 

Tahun Suku bunga 

Januari 2011 6,50% 

Juli 2011 6,75% 

Desember 2011 6,00% 

Januari 2012 5.75% 

Juli 2012 5,75% 

 



5 
 

Desember 2012 5.75% 

Januari 2013 6.50% 

Juli 2013 6.50% 

Desember 2013 7.50% 

Januari 2014 7.50% 

Juli 2014 7.50% 

Desember 2014 7.75% 

Januari 2015 7.75% 

Juli 2015 7.50% 

Desember 2015 7.50% 

Sumber : www.bi.go.id (diolah) 

 

 Tabel I.1 menunjukkan pergerakan fluktuasi BI rate per 6 bulan pada 

tahun 2011 sampai 2015. BI rate mengalami posisi tertinggi pada Desember 2014 

yaitu sebesar 7,75%  hingga Januari 2015 dan posisi terendah pada Juli 2012 yaitu 

sebesar 5,75%.. Fluktuasi BI rate merupakan suku bunga acuan perbankan dalam 

memberikan pinjaman dana yang akan berpengaruh terhadap beberapa perusahaan 

dalam melakukan perdagangan yang berhubungan dengan hutang piutang. 

Fluktuasi nilai suku bunga juga merupakan salah satu risiko pasar yang dapat 

diminimalisir oleh manajemen risiko melalui aktivitas  hedging. Menururt PSAK 

No 50, risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi nilai instrument keuangan yang 

disebabkan oleh perubahan suku bunga pasar. Risiko ini disebabkan oleh 

berubahnya BI rate yang ditetapkan sebagai suku bunga acuan. 

Selain dikarenakan faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar 

dan suku bunga, perusahaan melakukan aktivitas hedging dengan menggunakan 

instrumen derivatif juga dikarenakan oleh beberapa faktor internal diantaranya 
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adalah laverage, growth opportunity, firm size, liquidity, dan managerial 

ownership. 

 Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 

internal yang mempengaruhi aktivitas hedging dengan instrument derivatif. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Nguyen dan Faff (2002) dalam penelitiannya 

tentang On The Determinants of Derivative Usage By Australian Campanies 

menyatakan bahwa perusahaan menggunakan lindung nilai derivatif untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi biaya yang berkaitan dengan 

pajak, financial distress dan biaya investasi. Perusahaan dengan ukuran yang 

besar (firm size) dan perusahaan yang lebih liquid akan melakukan hedging 

derivatif. 

Clark and Judge (2005) melakukan penelitian tentang Motives for Corporate 

Hedging: Evidence From the UK dengan metode logit regression dengan variabel 

expected financial distress cost, liquidity, firm size, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan positif antara financial distress cost dan likuiditas 

dengan keputusan hedging nilai tukar mata uang asing. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan keputusan 

hedging. 

Ameer (2010) melakukan penelitian tentang Determinants of Corporate 

Hedging Practices in Malaysia dengan metode Logistic Regression dimana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif growth options, foreign 

sales, size and devidens per share terhadap hedging dengan instrument 
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derivatif,sedangkan kesempatan pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh 

negatif terhadap kebijakan hedging. 

Hardanto (2012) melakukan penelitian tentang analisis faktor yang 

mempengaruhi penggunaan instrument derivatif sebagai pengambilan keputusan 

hedging pada perusahaan automotive and allied products periode 2006-2010 

dengan menggunakan metode regresi logistik dan menemukan hasil bahwa Debt 

Equity Ratio, growth opportunity, dan firm size berpengaruh posiitif dan 

signifikan terhadap keputusan penggunaan hedging dengan intrumen derivatif, 

sedangkan Financial distress negatif dan tidak signifikan, Liquidity positif tidak 

signifikan terhadap keputusan penggunaan hedging dengan instrument derivatif. 

Subagya (2015) melakukan penelitian tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi probabilitas kebijakan hedging dengan instrument derivatif pada 

perusahaan nonfinansial periode 2010-2014 dengan menggunakan metode regresi 

logistik. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa laverage, growth 

opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan hedging, 

sedangkan managerial ownership secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 

kebijakan hedging, selanjutnya firm size, liquidity, dan institusional ownership 

tidak berpengaruh terhadap kebijakan hedging. 

Sianturi ( 2015 ) melakukan penelitian tentang pengaruh liquidity, firm size, 

growth opportunity, laverage , financial distress dan manegerial ownership 

terhadap aktivitas kebijakan hedging dengan menggunakan intrumen derivatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm size dan laverage berpengaruh positif 

terhadap aktivitas hedging, sedangkan financial distress berpengaruh negatif 
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terhadap kebijakan hedging, sementara variabel lainnya tidak berpengaruh 

terhadap aktivitas hedging dengan instrument derivatif. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan 

menggunakan variabel laverage, growth opportunity, firm size, liquidity, dan 

managerial ownership, masih banyak terdapat perbedaan pada hasil penelitiannya, 

sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut pengaruh laverage, growth 

opportunity, firm size, liquidity, dan managerial ownership terhadap kebijakan 

hedging dengan instrument derivatif pada perusahaan manufaktur dengan jenis 

usaha Automotive and Allied Products yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini 

menggunakan variabel bebas (independent variable) antara lain laverage, growth 

opportunity, firm size, liquidity, dan managerial ownership. Sedangkan variabel 

terikat (Dependent Variable) adalah Kebijakan Hedging dengan menggunakan 

instrument derivatif. Masih terdapatnya perbedaan pendapat dari hasil penelitian 

terdahulu menjadi alasan atas pemilihan variabel-variabel tersebut. Selain 

perbedaan kombinasi variabel, penelitian ini juga diteliti dalam kurun waktu yang 

berbeda, Negara berbeda dan studi kasus yang berbeda pula. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan Automotive and Allied Products yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. 

Perusahaan Automotive and Allied Products dipilih sebagai objek penelitian 

karena adanya aktivitas perusahaan Automotive and Allied Products yang 

menggunakan mata uang asing dalam transaksi perusahaan yang akan berdampak 
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pada tingginya risiko valuta asing yang akan terjadi, sehingga akan menarik untuk 

mengetahui perusahaan Automotive and Allied Products di Indonesia perlu 

melakukan hedging dengan instrument derivatif atau tidak yang dilihat dari faktor 

internal perusahaan seperti laverage, growth opportunity, firm size, liquidity, dan 

managerial ownership. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka judul yang diambil dalam  

penelitian ini yaitu “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan 

Hedging dengan menggunakan Instrumen Derivatif Valuta Asing ( Studi  

Empiris pada Perusahaan Automotive and Allied Products yang terdaftar di 

BEI periode 2011 – 2015). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Laverage berpengaruh terhadap kebijakan hedging dengan  

     instrument derivatif pada perusahaan Automotive and Allied Products 

     yang terdaftar di  BEI periode 2011-2015 ? 

2. Apakah Growth Opportunity berpengaruh terhadap kebijakan hedging   

     dengan instrument derivatif pada perusahaan Automotive and Allied  

    Products yang  terdaftar di BEI periode 2011-2015  ? 

3. Apakah Frim Size berpengaruh terhadap kebijakan hedging dengan  

     instrument derivatif pada perusahaan Automotive and Allied Products 

     yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 ? 
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4. Apakah Liquidity berpengaruh terhadap kebijakan hedging dengan  

     instrument derivatif pada perusahaan Automotive and Allied Products 

     yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 ? 

5. Apakah Manegerial Ownership berpengaruh terhadap kebijakan  

      hedging dengan instrument derivatif pada perusahaan Automotive and  

     Allied Products yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Laverage terhadap kebijakan hedging 

dengan menggunakan instrument derivatif pada perusahaan 

Automotive and Allied Products yang terdaftar di BEI periode 2011-

2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Growth Opportunity terhadap kebijakan 

hedging dengan menggunakan instrument derivatif pada perusahaan 

Automotive and Allied Products yang terdaftar di BEI periode 2011-

2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Liquidity terhadap kebijakan hedging 

dengan menggunakan instrument derivatif pada perusahaan 

Automotive and Allied Products yang terdaftar di BEI periode 2011-

2015. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh Firm Size terhadap kebijakan hedging 

dengan menggunakan instrument derivatif pada perusahaan 

Automotive and Allied Products yang terdaftar di BEI periode 2011-

2015. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Manegerial Ownership terhadap 

kebijakan hedging dengan menggunakan instrument derivatif pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan : hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

acuan para perusahaan untuk mengambil langkah strategis dalam 

mengambil keputusan untuk melindungi nilai investasi yang telah 

dikeluarkan. 

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

dalam pemilihan perusahaan untuk ditanamkannya modal investasi 

agar mengetahui perusahaan mana yang lebih baik dalam melindungi 

investasinya. 

3. Bagi Akademisi : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi yang baik dalam mengembangkan penelitian selanjutnya dan 

menjadi pedoman untuk memperluas wawasan dalam mengatasi risiko 

keuangan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   :  Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah mengenai pengaruh kebijakan hedging, tujuan, 

dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BABII  :  Telaah Pustaka 

Dalam bab ini telaah pustaka berisi mengenai landasan 

teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BABIII  :  Metode Penelitian 

Dalam bab ini metode penelitian menjelaskan hal-hal 

yang berhubungan dengan pengumpulan data dan 

pengolahan data. Berisi penjelasan mengenai variabel-

variabel penelitian, penentuan sampel, sumber dan jenis 

data, serta alat analisis yang akan digunakan. 

BABIV  :  Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan interpretasi hasil. Deskripsi objek 

penelitian membahas secara umum objek penelitian. 

Analisis data menitik beratkan pada hasil olahan data 

dan interpretasi hasil menguraikan hasil analisis sesuai 

dengan teknik analisis yang digunakan. 

 

 



13 
 

BABV   : Penutup 

Dalam  bab penutup  berisi mengenai  kesimpulan  

penelitian  dan  saran yangdisesuaikan denganhasilakhir 

dari penelitian. 
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