
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theori ( Teori Keagenan ) 

Agency theory mendasarkan hubungan kontrak antara anggota-anggota 

dalam perusahaan, dimana principal dan agen sebagai pelaku utama. Agency 

theory memberikan dukungan yang kuat terhadap penggunaan lindung nilai 

sebagai tanggapan terhadap mismatch antara insentif manajemen dengan 

kepentingan para pemegang saham. Manajemen risiko perusahaan juga dapat 

dijadikan mekanisme pengawasan dalam menurunkan informasi asimetris dan 

berkontribusi untuk menghindari prilaku opurtunis dari manajer (Kajuter et.al, 

2005).  

Menurut Messier,et al (7;2006), hubungan keagenan ini mengakibatkan 

dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya informasi asimetris, dimana manajemen 

secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang 

sebenarnya dan posisi operasi entitas oleh pemilik, dan (b) terjadinya konflik 

kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu 

bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. 

Menurut Schoeck (81;2002), penerapan manajemen risiko dapat 

menurunkan biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Jensen dan 

Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding 

cost dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung 

oleh principal untuk memonitor prilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, 
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dan mengontrol prilaku agent. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung 

oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa 

agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya residual loss 

merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal 

sebagai akibat perbedaan keputusan agent dan keputusan principal. 

 

2.1.2 Stakeholder Theory 

Stakeholder theory, yang pada awalnya dikembangkan oleh Freeman 

(1994) sebagai suatu instrument manajemen, telah berkembang menjadi teori 

perusahaan dengan kemampuan yang sangat tinggi. Stakeholder theory berfokus 

secara eksplisit pada keseimbangan berbagai kepentingan para pemegang saham 

sebagai faktor penentu utama dari kebijakan perusahaan. Dalam industri-industri 

tertentu, terutama jasa dan berteknologi tinggi, kepercayaan konsumen atas 

kemampuan perusahaan untuk tetap melanjutkan servisnya dimasa depan akan 

memberikan kontribusi secara signifikan terhadapa nilai perusahaan. 

 Namun demikian, nilai dari klaim implisit ini sangat sensitif terhadap 

ekspektasi biaya dari financial distress dan kebangkrutan. Karena praktik-praktik 

manajemen risiko perusahaan akan mengakibatkan penurunan ekspektasi biaya-

biaya ini, dan nilai perusahaan akan naik (Klimczak,2008). Oleh karena itu, 

stakeholder theory memberikan pemahaman yang baru mengenai rasional yang 

mungkin untuk manajemen risiko.  
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2.1.3 Capital Market Theory (Teori Pasar Modal ) 

 Teori pasar modal menjelaskan penetapan haraga aset modal dipasar 

keuangan. Model harga aset modal (CAPM) berkaitan dengan tingkat pengem 

balian untuk setiap saham dengan risiko saham yang diukur dengan beta. 

Keseimbangan pasar ada ketika harga berada pada tingkat yang memberikan 

insentif untuk perdagangan spekulatif. Pasar modal mepunyai peran dan manfaat 

penting dalam perekonomian suatu Negara karena menciptakan fasilitas bagi 

keperluan industry. Kunci utama untuk mengukur pasar modal yang efisien 

adalah hubungan antara harga sekuritas dengan informasi (Lina Santoso, 2012).  

 Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal mendifinisikan 

pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek (Tandelilin, 2010). Definisi ini menyiratkan bahwa pasar 

modal Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor dengan perusahaan 

atau instansi pemerintah. Pasar modal yang efisien adalah pasar yang harga 

sekuritas tersebut telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Pasar 

modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang 

umumnya memiliki umur yang lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi 

(Tandelilin, 2010). 

 Pasar modal Indonesia memiliki peran besar bagi perekonomian Negara. 

Adanya pasar modal membuat investor sebagai pihak yang memiliki kelebihan 

dana dapat menginvestasikan dananya pada berbagai sekuritas dengan harapan 

dapat memperoleh imbalan.  
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2.2 Hedging dengan Instrumen Derivatif dalam Pandangan Islam 

Hedging dengan menggunakan instrument derivatif yang terdiri dari opsi, 

future, forward, dan swap disebut dengan transaksi valuta asing. Menurut Karim 

(2001) transaksi valuta asing diistilahkan dengan kata al-sharf yang berarti jual 

beli valuta asing atau dalam istilah bahasa inggris money charger. 

 Menurut Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan 

memperolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, dengan 

menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Pada 

prinsipnya jual beli seperti al-sharf diperbolehkan dalam islam berdasarkan 

firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :  

بَا َال یَقُوُموَن  ِلَك الَِّذیَن یَأُْكلُوَن الّرِ إِالَّ َكَما یَقُوُم الَِّذي یَتََخبَُّطھُ الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمّسِ ۚ َذٰ

بَا ۚ فََمْن َجاَءهُ َموْ  َم الّرِ ُ اْلبَْیَع َوَحرَّ بَا ۗ َوأََحلَّ �َّ ِعَظةٌ بِأَنَُّھْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْیُع ِمثُْل الّرِ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُھمْ ِمْن َربِِّھ فَاْنتََھٰى فَلَھُ َما َسلََف وَ  ِ ۖ َوَمْن َعاَد فَأُولَٰ أَْمُرهُ إِلَى �َّ

 فِیَھا َخاِلُدونَ          

Artinya : 

 Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 

gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 

(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
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maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka  

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.  

 Disamping firman Alaah diatas, ada beberapa Hadist Rasulullah yang 

berhubungan dengan transakasi al-sharf, antara lain : 

1. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-

Khudri:  َُعلَْیِھ َوآِلِھ َوَسلََّم قَاَل: إِنَِّما اْلبَْیُع َعْن تََراٍض، أَنَّ َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللا

             (رواه ابن ماجة و البیھقي وصححھ ابن حبان

 
Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 

dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak) “(HR.al-

Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)” 

2. Hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’I, dan Ibnu 

Majah dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi SAW 

bersabda : ِة َواْلبُرُّ بِاْلبُّرِ َوالشَِّعیُر بِالشَِّعیِر   ةُ بِاْلِفضَّ الذََّھُب بِالذََّھِب َواْلِفضَّ

ْت َھِذِه َوالتَّْمُر بِالتَّْمِر َواْلِمْلُح بِاْلِمْلحِ ِمثْالً بِِمثٍْل، َسَواًء بَِسَواٍء، یَدًا بِیٍَد، فَإِذَا اْختَلَفَ 

◌ٍ اْألَْصنَاُف فَبِْیعُْوا َكْیَف ِشئْتُْم إِذَا َكاَن یَدًا بِیَد . 

 “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 

gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan 

garam (dengan syarat harus ) sama dan sejenis dengan secara tunai. 

Jika jenisnya berbeda juallah sekehendakmu jika dilakukan secara 

tunai. 
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Pada prinsip syariahnya, praktek jual beli valuta asing dapat dianalogikan 

dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dengan perak atau 

diterminologi fiqih dengan istilah ( al-sharf ) yang disepakati oleh ulama tentang 

keabsahannya. Dari beberapa hadist diatas dapat dijelaskan sebenarnya praktek 

al-sharf diperbolehkan jika dilakukan dengan kerelaan atas kedua belah pihak 

dan secara tunai, serta tidak boleh adanya penambahan antara suatu barang yang 

sejenis (emas dengan emas, perak dengan perak), karena kelebihan dua barang 

yang sejenis itu merupakan riba al-fadl yang jelas dilarang dalai slam.  

Namun  bila berbeda jenisnya, seperti emas dengan perak atau mata uang 

sekarang Rupiah dengan Dolar atau sebaliknya dapat ditukarkan (exchange) 

sesuai dengan market rate (harga pasar) dengan catatan harus kontan atau spot. 

Adapun kriteria yang ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional Nomor :28/DSN/-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang ( al-sharf) 

adalah transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan). 

2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan). 

3. Apabila transaksi dilakukan dengan mata uang sejenis maka nilainya 

harus sama dan secara tunai ( at-taqabudh ). 

4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar 

(kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. 
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2.3 Risiko dan Manajemen Risiko 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), risiko adalah akibat 

yang kurang menyenagkan dari suatu perbuatan atau tidakan. Dalam Webster’s 

Desk Dictionary, risiko didefinisikan sebagai berikut ; “Risk is Eksposure to 

chance of injure of loss”. Kedua pengertian tersebut jelas menunjuk bahwa risiko 

berarti suatu kerugian. Menururt Djohanputro (32;2008), risiko diartikan sebagai 

ketidakpastian yang telah diakui tingkat probabilitas kejadiannya, atau merupakan 

ketidakpastian yang bisa dikuantitaskan yang dapat menyebabkan kerugian atau 

kehilangan. Sedangkan manajemen risiko dapat diartikan sebagai kemampuan 

seorang manajer untuk menata kemungkinan variabilitas pendapatan dengan 

menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang 

diambil dalam menggarap situasi yang tidak pasti. 

 Manajemen risiko adalah pengidentifikasian peristiwa-peristiwa yang 

dapat memberikan konsekuensi keuangan yang merugikan dan kemudian 

mengambil tindakan untuk mencegah dan atau meminimalkan kerugian yang 

diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa tersebut (Bringham dan Houston, 2006).  

 Ruang lingkup manajemen risiko telah diperluas mencakup hal-hal seperti 

pengendalian biaya-biaya input penting seperti bahan bakar minyak dengan 

membeli transaksi berjangka (futures) untuk minyak, atau perlindungan dari 

perubahan tingkat suku bunga atau nilai tukar dengan melakukan transaksi di 

pasar valuta asing atau tingkat suku bunga (Bringham dan Houston,2006). 

 Manajemen risiko mempunyai tiga tahapan yaitu, mengidentifikasi, 

mengukur dan memanejemeni risiko. Suatu perusahaan dapat memanejemeni 



21 
 

risiko dengan cara mengurangi risiko dengan cara lindung nilai (hedging), 

menyediakan cadangan untuk menopang risiko (self insurance), dan mentransfer 

risiko kepada pihak ketiga dengan instrument derivatif. 

 Hal yang perlu ditekankan dalam manajemen risiko adalah bahwa 

manajemen risiko bukan sekedar mengidentifikasi, mengukur, dan menyediakan 

cadangan; namun aktivitas keseharian harus mencerminkan semangat 

manajemenrisiko tersebut. 

 Meskipun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa manajemen risiko 

memberikan nilai tambah, namun ada beberapa alasan yang baik bagi perusahaan 

untuk mengelola perusahaannya : 

1. Kapasitas utang. 

2. Menjaga anggaran modal dari waktu ke waktu. 

3. Kesulitan keuangan. 

4. Keuanggulan komparatif dalam lindung nilai. 

5. Biaya pinjaman. 

6. Dampak perpajakan. 

7. Sistem kompensasi. 

Jika beberapa tindakan dapat menurunkan risiko tanpa harus menurunkan 

pengembalian terlalu banyak maka tindakan tersebut dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Salah satu alat penting dalam mengelola risiko adalah pasar sekuritas 

derivatif.  

Derivatif  adalah sekuritas yang nilainya ditentukan oleh harga pasar atau 

tingkat suku bunga dari beberapa sekuritas lain. Namun, memang terdapat 
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kelemahan dari penggunaan derivatif. Menggunakan darivatif sebagai instrument 

untuk melakukan hedging merupakan hal yang baik, namun jika menggunakan 

derivatif untuk berspekulasi maka itu merupakan hal yang buruk yang bertujuan 

hanya untuk meningkatkan keuntungan semata (Bringham dan Houston,2006). 

Derivatif meliputi opsi, future, dan swap tingkat suku bunga dan nilai 

tukar serta future komoditas. Sedangkan cara menurunkan risiko dengan 

lindungnilai (hedging) yaitu melakukan transaksi antara dua mitra dimana risiko 

dari kedua pihak menjadi berkurang. 

 

2.4 Hedging 

Dalam pengertian umum yang dikatakan hedging adalah suatu cara yang 

dilakukan perusahaan untuk menurunkan tingkat fluktuasi harga bagi komditinya, 

atau untuk mengurangi risiko akibat fluktuasi harga yang sangat tajam. Banyak 

perusahaan berusaha menegelola paparan mata uang mereka melalui hedging. 

Hedging atau lindung nilai adalah mengambil suatu posisi, memperoleh 

suatu arus kas, asset, atau kontrak (termasuk kontrak forward) yang akan naik 

atau turun nilainya dan men-offsetnya dengan suatu penurunan atau kenaikan nilai 

dari suatu posisi yang sudah ada (Eiteman et al,2010) . Maka dari itu hedging 

melindungi dari kerugian yang dapat menimpa asset yang ada. Namun, hedging 

juga mengeliminasi keuntungan apapun dari kenaikan dalam nilai asset yang di 

hedge.  

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

melindungi sebuah perusahaan dari exposure terhadap nilai tukar. Artinya 
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hedging merupakan suatu perjanjian keuangan yang digunakan untuk menutup 

kerugian atau melindungi resiko. Menurut pendapat M.Faisal,dkk (9;2001) 

prinsip dasar hedging adalah untuk melakukan komitmen lain penyeimbangan 

dalam valuta asing yang sama dengan komitmen kedua pihak untuk sejumlah 

uang asing yang sama dari komitmen awal namun berlawanan tanda. 

Menurut Sunaryo (2009), untuk melindungi nilai sebuah aset awal, investor 

memerlukan instrument lindung yang berupa produk derivatif aset awal tersebut. 

Apabila instrument derivatif asset awal tersebut tidak tersedia, investor dapat 

memilih instrumen lindung nilai lainnya., strategi itu disebut cross hedging. 

Efektifitas cross hedging hampir pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan 

lindung nilai yang menggunakan instrument derivatif. 

  Dalam melakukan aktivitas hedging juga tentunya memiliki keuntungan 

dan kerugian. Seperti yang dijelaskan (Sianturi,2015) bahwa Hedging 

memberikan beberapa keuntungan ekonomis baik untuk pihak produsen, 

pabrikan,  prosessor, eksportir, maupun konsumen yaitu sebagai berikut: 

a. Hedging merupakan sarana untuk mengurangi atau meminimalkan 

risiko harga apabila terjadi perubahan harga yang tidak sesuai dengan 

yang diperkirakan, disebut“risk insrance”. 

b. Bagi produsen atau pemilik komoditi, hedging merupakan alat 

marketing (a marketing tool). Dengan melakukan hedging, para petani 

dapat menentukan harga penjualan produknya, sebelum, selama, dan 

sesudah panen melalui pasar berjangka. Mereka dapat menentukan 

suatu jumlah penerimaan yang akan diperoleh dikemudian hari dengan 
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menyimpan produk tersebut untuk dijual kemudian. 

c. Bagi pengolah komoditi seperti prossecor 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 datang. 

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

kredit kepada produsen atau pemilik komoditi yang telah meng hedge 

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 di hedge, sedangkan bagiyang melakukan 

hedging mendapat kredit 90 persen dari modal kerja. 

e. Melalui hedging, konsumen akhir akan dibebankan harga jualyang lebih 

rendah dan stabil hal ini dikarenakan baik produsen maupun processeor 

mampu memperkecil biaya akibat fluktuasi harga yang merugikan, serta 

adanya kesempatan untuk memperbesar operating capital. 
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Selain keuntungan yang diperoleh, hedging juga mempunyai beberapa 

kerugian yang harus dihadapi hedger (Sianturi,2015), yaitu: 

a. Risiko basis 

Perkembangan harga dipasar fisik kadang-kadang tidak berkorelasi 

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

ada tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. 

b. Biaya 

Dengan adanya hedging terdapat beban biaya bagi hedger antara lain, 

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

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

mempertibangkan biaya-biaya tersebut sebelum melakukan hedging. 

c. Ketidak sesuaian (incompatible) antara kondisi fisik dan futures 

Hal ini terjadi mengingat mutu dan jumlah produk yang di hedge 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. 

 Sehingga untuk melakukan aktivitas hedging harus mempertimbangkan 

berapa besar nilai yang harus di-hedge, dan teknik apa yang dipakai akan 

bervariasi menurut tingkat risk aversion yang dimiliki manajemen multinasional 

dan tentunya nilai tukar hasil peramalan. Perusahaan-perusahaan multinasional 

yang konservatif biasanya meng-hedge sebagian besar exposure mereka 

(Madura,2000;321). 
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2.4.1 Instrumen Derivatif untuk melakukan Hedging 

 Suatu perusahaan dalam mengelola risiko perusahaan seringkali 

melibatkan pembelian ataupun penjualan sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif 

adalah aset keuangan yang mengambarkan klaim kepada aset keuangan lainnya. 

Perdagangan derivatif dapat dan sering juga digunakan sebagai salah satu cara 

berspekulasi bagi mereka yang senang dengan hal-hal yang bersifat untung-

untungan atau spekulasi (Munir Fuady,4;2001).  

Instrumen derivatif dapat dikelompokkan menjadi futures, forward, swap 

dan opsi dengan bahan dasar instrument derivatif adalah saham, sukubunga, 

obligasi, nilai tukar, komoditas, dan indeks. (Sunaryo,2009). 

a. Kontrak Future 

Kontrak future dapat digunakan perusahaan untuk meng-hedge 

eksposur transaksi. Di dalam kontrak future terdapat perhitungan 

keuntungan dan kerugian yang disertai dengan penyerahan sejumlah 

uang untuk menutupi kerugian (Bringham dan Houston,2006). 

b. Kontrak Forward 

Kontrak forward merupakan kontrak penyerahan komuditas, mata 

uang asing, atau istrumen keuangan dengan harga tertentu dan pada 

tanggal yang telah ditentukan dimasa mendatang. Kontrak forward 

hampir sama dengan kontrak future, yang membedakannya adalah 

kontrak forward di perdagangkan di pasar yang telah diatur.  

c. Swap 

Dalam swap dua pihak menukar kewajiban utang yang menggunakan 
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mata uang yang berbeda. Masing-masing pihak setuju untuk 

membayar kewajiban bunga pihak lainnya. Transaksi swap 

merupakan pembelian mata uang pertama terhadap mata uang kedua, 

sekaligus penjualan mata uang kedua terhadap mata uang pertama, 

dimana jatuh tempo dua transaksi ini berbeda (Joesoef, 64;2008) 

d. Opsi 

Kontrak opsi adalah suatu kontrak yang memeberikan hak kepada     

pemegangnya untuk membeli atau menjual aktiva tertentu pada harga                            

dan jangka waktu yang telah ditentukan sebelunnya 

 

2.5 Leverage 

Rasio leverage biasanya digunakan untuk melihat kemampuan  

perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban. Artinya berapa besar beban 

utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan aktivanya. Dalam artian luas 

laverage digunakan untuk mengukur kemampuan peusahaan untuk membayar 

seluruh kewajiban baik jangka pendek ataupun jangka panjang apabila 

perusahaan dibubarkan.  

Perusahaan dengan rasio laverage yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi hutangnya yang jatuh tempo (Kieso 

et al,2008) Menurut Brigham dan Houston (2006) rasio leverage merupakan rasio 

yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang 

(financial leverage). Menurut Horne (357;2007) rasio leverage dapat diukur 

dengan menggunakan debt to equity ratio hanya membagi total utang (termasuk 
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kewajiban lancar) perusahaan itu dengan ekuitas pemegang saham.  

 

2.6 Growth Opportunity (Kesempatan Pertumbuhan Perusahaan) 

 Growth Opportunity adalah peluang pertumbuhan suatu perusahaan 

dimasa depan (Umar Mai,2006). Perusahan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi lebih banyak membutuhkan dana dimasa depan, terutama dana eksternal 

untuk memenuhi kebutuhan investasinya atau untuk membiayai pertumbuhanya 

(Indrajaya,Herlina,dan Setiadi,2011). Perusahan yang berpeluang untuk mencapai 

pertumbuhan yang tinggi pasti akan mendorong perusahan untuk terus 

melakukan ekspansi usaha dan dana yang dibutuhkan pasti tidaklah sedikit dan 

kemungkinan dana internal yang dimiliki jumlahnya terbatas sehinga akan 

mempengaruhi keputusan struktur modal atau pendanan suatu perusahaan. Proksi 

yang digunakan untuk mengukur Growth Opportunity adalah perbandingan 

antara MVE (market value of equity) dan BVE (book value of equity). 

 

2.7 Firm Size ( Ukuran Perusahaan) 

 Perusahaan merupakan suatu tempat untuk melakukan kegiatan proses 

produksi barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dalam kedudukan 

tertentu untuk mencari laba atau penghasilan (Irawan,2014) 

 Ukuran perusahan merupakan salah satu indikator untuk melihat 

perkembangan sebuah perusahaan sejak didirikan. Semakin besar sebuah 

perusahaan maka kegiatan operasionalnya juga akan semakin besar begitupun 

risiko pada perusahaan tersebut juga akan semakin besar pula. Ukuran 
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perusahaan dapat dilihat dari besarnya total asset yang dimiliki perusahaan dan 

menunjukkan bahwa asset yang besar akan memperoleh keuntungan yang stabil. 

Firm size menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor 

dalam pengambilan keputusan investasi. Investor menganggap bahwa perusahaan 

besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba yang lebih besar 

dari pada perusahaan kecil. Firm size merupakan ukuran atau besarnya asset yang 

dimiliki perusahaan, ditunjukan oleh natural logaritma dari total aktiva. 

 

2.8 Liquidity (Tingkat Likuiditas) 

 Likuiditas adalah kemapuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

(Subramanyam, 2010). Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih, perusahaan yang mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan 

tersebut dalam keadaan likuid. 

Tingkat likuiditas perusahaan dapat diketahui dengan mengukur rasio 

likuiditas perusahaan tersebut. Menurut Kasmir (286;2008), rasio likuiditas 

merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya saat ditagih. Rasio likuiditas yang mengukur 

kemampuan jangka pendek perusahaan diproksikan dengan current ratio. Rasio 

yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, sedangkan current ratio 

yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aktiva lancar yang akan mempunyai 

pengaruh tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan (Hanafi  75;2014).  
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2.9 Managerial Ownership (Kepemilikan Manejerial) 

Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan dimanajemen 

perusahaan baik sebagai direksi maupun sebagai dewan komisaris disebut 

sebagai kepemilikan manajerial (managerial ownership). Seperti yang dijelaskan 

oleh (Rustiarini, 2008) kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan 

bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut 

sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dengan adanya manajer 

memiliki saham dalam perusahaan tentunya akan mengingkatkan pengawasan 

terhadap kinerja maupun kebijakan-kebijakan yang ada dalam perusahaan 

tersebut. 

Sebagai seorang pemegang saham mereka juga tentunya mengharapkan 

mendapat keuntungan yang lebih tinggi dari saham yang mereka miliki. Tentunya 

untuk mencapai hal tersebut mereka akan berusaha giat untuk memajukan 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan tentunya mengurangi risiko-

risiko yang dapat merugikan perusahaan tersebut karena tentunya akan 

merugikan para pemegang saham yang tidak lain adalah para manejer tersebut. 
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2.10 Hasil Penelitian Terdahulu 

 Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian 

ini disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel II.1 
Penelitian terdahulu 

 
 
No. 

 
Peneliti Variabel 

Independen 
Metode 
Analisis 

 
Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afzadan 
Alam (2011) 

 
 
 
 
 
Managerial 
ownership, size, tax 
convexity, leverage, 
growth option, 
dividend payout, 
liquidity, interest 
coverageratio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logit 

Managerial 
ownership,dan 
size berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap penentu 
kebijakan 
hedging,sdangka
n tax convexity, 
leverage,growth 
option, dividend 
payout, liquidity, 
interest coverage 
ratioberpengaruh 
positif tidak 
signifikan 
terhadap penentu 
kebijakan 

  
 

 

 

2. 

 

  

 
 
  
 
 
 
 
Subagya (2015) 

 
 
 
 
Laverage, growth 
opportunity,firm size, 
liquidity, institusional 
ownership,dan 
manageriar 
ownership. 

 
 
 
 
 
 
Analisis regresi 
logistic 

 
 
 
Laverage dan 
growth opportunity 
berpengaruh positif 
dan signifikan, 
managerial 
ownership 
berpengaruh negatif 
namun signifikan 
sedangkan yang lain 
tidak berpengaruh 
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No. 

 
Peneliti Variabel 

Independen 
Metode 
Analisis 

 
Hasil 

 
 
 
 
3. 

 
 
 
Nguyen dan 
Faff (2002) 

 
 
Leverage,size, 
MTBV, current 
ratio, dividend, 
liquidity, executive 
options, executive 
shares, block 
holdings. 

 
 
 
Logit, probit, 
tobit 

 
leverage, firm size, 
danliquidity 
merupakanfaktor 
pentingyangterka
it dengan 
keputusan 
perusahaan 
melakukanhedgi
ng 
 

  
 
 
 
 
4. 

 
 

 

Paranita (2011) 

 
DER, Interest 
coverage ratio, MTBV, 
Current Ratio, dan 
foreign liabilities to to 
total sales. 

 
 

Logistic 
regression 

 
Debt to equity ratio, 
dan firm size 
berpengaruh positif 
signifikan, 
sedangkan MTBV 
berpengaruh positif 
tapi tidak signifikan. 
Dan interest 
coverage ratio 
berpengaruh negatif 
terhadap kebijakan 
hedging dengan 
instrument derivatif.  

 
 

 

5. 

 
 

 

Sianturi (2014) 

 
 

Liquidity, firm size, 
growt opportunity, 
laverage, financial 
distress, manegerial 
ownership 

 
 

Analisis regresi 
logistic 

 
Firm size dan 
laverage 
berpengaruh positif 
terhadap kebijakan 
hedging, sementara 
financial distress 
berpengaruh 
negative terhadap 
kebijakan hedging. 
Sedangkan variabel 
lainnya tidak 
berpengaruh. 
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6. 

 
 
 
 
 
 
Irawan (2014) 
 

 
 
 
Laverage, firm size, 
MTBV, liquidity ratio 
dan current ratio 

 
 
 
 
 
Analisis regresi 
logistic. 

 
Laverage 
berpengaruh negetif 
dan tidak signifikan, 
firm size dan MTBV 
bepengaruh positif 
dan signifikan , 
liquidity dan current 
ratio berpengaruh 
negative dan 
signifikan.  

 

 

7. 

 

 

Hardanto(2012) 

 

Debt equity ratio, 
growth opportunity, 
firm size, financial 
distress, dan liquidity 

 

Analisis regresi 
logistic. 

 
Debt equity ratio, 
firm size dan growth 
opportunity 
berpengaruh 
signifikan , 
sedangkan financial 
distress dan liquidity 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
kebijakan hedging. 

 

 

 

8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ameer 
(2010) 

 
 
 
long-termdebt ratio, 
growth options, 
liquidity, foreign 
sales, cash flow 
volatility, tax losses, 
managerial 
ownership, 
institutional 
ownership. 

 
 
 
 
 
 
 
Logistic 
regression, 
linear 
regression 

foreignsales, 
liquidity, firm 
growth, 
managerial 
ownership,dan 
size berpengaruh 
positif terhadap 
kebijakan 
hedging. 
long-termdebt 
ratio, tax losses, 
dan institutional 
ownership 
berpengaruh 
negatif terhadap 
kebijakan hedging 

Sumber:Berbagaijurnal dan skripsi 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan 
Hedging dengan 
Instrumen 
Derivatif (Y) 

Laverage (X1) 

Growth Opportunity 
(X2) 

Firm Size (X3) 

Liquidity (X4) 

Managerial 
Ownership(X5) 



35 
 

2.12 Pengembangan Hipotesis 

2.12.1 Pengaruh Laverage terhadap Kebijakan Hedging dengan Instrumen 

Derivatif. 

 Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan hutang dalam menjalankan 

kegiatan operasional perusahaan sangat dibutuhkan guna untuk mengembangkan 

kegiatan perusahaan. Peningkatan hutang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dana yang diperlukan perusahaan. Namun tentu peningkatan penggunaan hutang 

juga akan meningkatkan risiko yang akan dialami perusahaan sehingga disinilah 

para manajer keuangan harus bisa menyeimbangkan jumlah hutang dengan 

jumlah modal yang dimiliki.  

Rasio leverage digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi semua kewajiban. Pada penelitian ini debt to equity ratio digunakan 

untuk mengukur tingkat leverage perusahaan. Debt to equity ratio atau tingkat 

hutang yang tinggi juga akan meningkatkan risiko operasional atau risiko 

kebangkrutan perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat hutang atau debt to 

equity ratio yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan 

perusahaan melakukan aktivitas hedging untuk menghindari risiko-risiko 

tersebut. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Afza dan Alam 

(2011), Subagya (2015),  

H1=  Laverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hedging 

dengan instrumen derivatif. 
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2.12.2 Pengaruh Growth Opportunity terhadap Kebijakan Hedging dengan 

Instrumen Derivatif 

Perusahaan dengan growth opportunity yang lebih besar akan menghadapi 

underinvestment cost yang lebih besar, sehingga probabilitas perusahaan 

menerapkan kebijakan hedging lebih tinggi (Geczy et al,1997). Kesempatan 

pertumbuhan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

probabilitas untuk tumbuh dan digemari oleh calon investor, untuk menjawab 

kesempatan yang sudah ditunjukkan, perusahaan membutuhkan tambahan dana, 

agar perusahaan itu tumbuh. Salah satu cara mendapatkan sumber dana dengan 

cepat untuk membiayai tumbuhnya perusahaan adalah memasukkan sumber 

hutang kedalam struktur modal perusahaan. 

Namun, dengan adanya hutang tentu akan memberikan dampak baru, 

yaitu adanya risiko tambahan dari penggunaan hutang, yaitu seperti fluktuatifnya 

suatu komoditas, valuta asing, dan suku bunga. Dengan semakin besarnya 

kesempatan pertumbuhan perusahaan, hal tersebut akan mendorong timbulnya 

risiko keuangan yang harus dihadapi perusahaan maka tindakan hedging akan 

semakin banyak dilakukan untuk melindungi perusahaan dari risiko tersebut.Hal 

tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Subagya (2015). 

H2 = Growth Opportunity berpengaruh signifikan terhadap kebijakan    

hedging dengan menggunakan instrument derivatif. 
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2.12.3 Pengaruh Firm Size terhadap Kebijakan Hedging dengan Instrumen 

Derivatif 

Semakin besar perusahaan maka risiko yang dihadapi juga semakin 

tinggi. Semakin besar suatu perusahaan berarti asset yang dimiliki semakin besar 

dan kegiatan aktivitas operasional perusahaan juga akan semakin tinggi yang bisa 

mencakup bisnis perdagangan multinasional. Hal tersebut juga akan 

meningkatkan  risiko yang  muncul  dalam  perusahaan khususnya risiko 

eksposur valuta asing. Risiko yang lebih besarakan dihadapi oleh perusahaan 

yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang kecil 

baik dalam risiko operasional, risiko pasar dan risiko bisnis lainnya. 

Perusahaan-perusahaan kecil juga dihadapkan dengan asimetris informasi 

yang lebih besar dan pembiayaan transaksi yang lebih tinggi dan mungkin untuk 

pembiayaan eksternal lebih mahal bagi perusahaan kecil, oleh sebab itulah 

perlunya lindung nilai dalam suatu perusahaan, sehingga risiko yang mungkin 

terjadi bisa diminimalisir. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Irawan (2014), Hardanto (2012). 

H3 = Firm Size berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hedging dengan  

 instrument derivatif. 
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2.12.4 Pengaruh Liquidity terhadap Kebijakan Hedging dengan Instrumen 

Derivatif 

Liquidity adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

jangka pendeknya (Subramanyam,2010). Rasio liquidity digunakan sebagai alat 

ukur kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman jangka pendeknya pada 

saat jatuh tempo atau dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio ini menjadi tolak ukur para investor maupun perusahaan untuk 

melihat kemampuan dalam memenuhi kewajiban. Pada penelitian ini akan 

melihat tingkat likuiditas rasio lancar (Current Ratio). Tingkat likuditas yang 

tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami tingkat kesulitan keuangan 

yang rendah. Sehingga risiko yang muncul juga akan berkurang atau semakin 

kecil. 

Seperti yang disampaikan Ameer (2010) perusahaan bisa menurunkan 

kemungkinan kesulitan keuangan dengan memiliki aset yang lebih likuid, dan 

juga perusahaan dengan tingkat liquidity yang tinggi akan memiliki lebih sedikit 

kebutuhan akses pembiayaan eksternal yang mahal untuk mendanai program 

investasi mereka, sehingga risiko yang muncul akan kecil. 

Dengan demikian semakin tinggi nilai likuiditas maka semakin rendah 

kebijakan hedging yang dilakukan karena risiko kesulitan keuangan yang muncul 

cendrung rendah dan sebaliknya Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nguyen dan Faff (2002). 

H4 = Liquidityberpengaruh signifikan terhadap kebijakan hedging dengan  

 instrument derivatif. 



39 
 

2.12.5 Pengaruh Managerial Ownership terhadap Kebijkan Hedging dengan 

Instrumen Derivatif 

 Dengan terlibatnya pemegang saham di direksi sebuah perusahaan 

tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan keuntungan yang diterima 

para pemegang saham. Para manejer atau dewan direksi sebuah yang juga 

memiliki saham perusahaan tersebut tentunya akan selalu memperhatikan kinerja 

maupun kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahan. Setiap pemegang saham 

tentunya tidak ingin mengalami kerugian. Mereka juga pasti ingin terhindar dari 

risiko yang akan dialami perusahaan salah satunya risiko fluktuasi suku bunga 

maupun nilai tukar (Sianturi,2015). 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat managerial ownership yang 

tinggi akan lebih memungkinkan untuk melakukan aktivitas hedging untuk 

menghindari risiko. Seperti pendapat Sprcic & Sevic (2012) yang mengatakan 

bahwa kepemilikan saham yang lebih besar akan lebih memilih untuk 

memanajemen risiko yang ada, sementara  mereka dengan kepemilikan opsi yang 

lebih besar akan lebih memilih manajemen risiko kurang. Selain itu, perusahaan-

perusahaan dengan manajer muda dan mereka yang manajer memiliki tenor 

pendek pada pekerjaan akan lebih cenderung untuk mengelola risiko. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa mereka akan cenderung melakukan aktivitas 

hedging sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ameer (2010). 

H5 = Manegerial Ownership berpengaruh signifikan terhadap kebijakan  

 hedging  dengan Instrumen derivatif. 
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