
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Data  yang   digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan   data sekunder 

yang berisi data variabel dependen dan independen yang dilakukan   pada 

perusahaan  Automotive and Allied Products yang  terdaftar  di  Bursa   Efek 

Indonesia selama tahun 2011-2015. Data penelitian diperoleh dari situs Bursa 

Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, Bloomberg, dan laporan keuangan tahunan 

masing-masing perusahaan yang diteliti dan telah diaudit. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode yang 

menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisis data dengan 

menggunakan statistic (Wahidmurni,2008) . 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto,2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan pada industriAutomotive and Allied 

Products yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 yang 

berjumlah 13 perusahaan. 
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Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto.2010). Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan  

didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu 

(Arikunto,2010). Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan 

sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Kriteria-kriteria yang 

ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur dengan jenis Automotive and Allied Products 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Perusahaan Automotive and Allied Products yang secara kontiniu 

melaporkan laporan keuangannya pada periode 2011-2015. 

3. Perusahaan Automotive and Allied Products yang melakukan 

eksposure transaksi. 

4. Perusahaan Automotive and Allied Products yang menyajikan data 

dan laporan keuangan yang lengkap yang dibutuhkan peneliti. 

Alasan menggunakan purposive sampling karena penelitian ini meneliti 

kebijakan hedging perusahaan yang memiliki eksposure transaksi, sehingga 

perusahaan yang tidak memiliki eksposure transaksi tidak termasuk dalam 

sampel penelitian. Dari data yang diperoleh dari website IDX setelah dilakukan 

seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka sampel dalam penelitian 

yaitu sebanyak 12 perusahaan. 
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Selanjutnya analisis digunakan dengan pooling data (pooled) dengan 

menambah jumlah pengamatan, yaitu dengan mengalikan jumlah sampel dengan 

periode pengamatan (5 tahun) sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini 

sebanyak 60 pengamatan (12  5 = 60), hal tersebut sudah memenuhi syarat 

jumlah sampel untuk diolah dengan analisis regresi, dimana syarat minimum 

untuk jumlah sampel dengan analisis regresi adalah sejumlah 30 pengamatan 

(Ghozali,2011). 

Sampel penelitian dapat dilihat di tabel III.1 

Tabel III.1 

Daftar Perusahaan 

NO Kode Nama Perusahaan Katerangan Hedg 

1 ASII Astra International Tbk. 
Hedging 
(Swap) 1  

2 AUTO Astra Auto Part Tbk. 

Tidak 
melakukan 
Hedging  0 

3 BRAM Indo Kordsa Tbk. 

Hedging 
(Option dan 
Forward)  1 

4 GDYR Goodyear Indonesia Tbk. 

Tidak 
melakukan 
Hedging  0 

5 GJTL Gajah Tunggal Tbk. 

Tidak 
melakukan 
Hedging  0 

6 IMAS Indomobil Sukses International Tbk. 
Hedging 
(Swap)  1 

7 INDS Indospring Tbk. 

Tidak 
melakukan 
Hedging  0 

8 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk. 

Tidak 
melakukan 
Hedging   0 

9 MASA Multistraada Arah Sarana Tbk. 

Tidak 
melakukan 
Hedging  0 
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10 NIPS Nippres Tbk. 

Tidak 
melakukan 
Hedging   0 

11 PRAS Prima Alloy steel Universal Tbk. 

Tidak 
melakukan 
Hedging  0 

12 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 

 Hedging 
(Forward dan 

Option)  1 
 

3.4  Metode  Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang sesuai digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode studi kepustakaan dan studi observasi. Studi kepustakaan  yang 

dimaksud adalah dengan membaca buku-buku serta jurnal-jurnal yang sesuai 

dengan ruang lingkup permasalahan penelitian ini sebagai metode pengumpulan 

data. Studi observasi adalah metode pengumpulan data dari dokumentasi 

berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasi perusahaan perusahaan yang  

terdaftar pada  Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. 

 

3.5  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

  Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada suatu nilai (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, digunakan dua macam 

variabel penelitian : 

1) Variabel terikat (Dependent Variable)  

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006).  Yang menjadi variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kebijakan Hedging dengan menggunakan 

Instrumen Derivatif Valuta Asing. 
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  2) Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat, entah secara positif atau negatif (Sekaran,117;2006). Yang 

menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah laverage, growth 

opportunity, firm size, liquidity, dan managerial ownership. 

 

 Adapun definisi operasional yang digunakan adalah : 

3.5.1 Kebijkan hedging dengan instrument derivatif valuta asing 

Hedging adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah 

perusahaan  dari   eksposur terhadap   nilai   tukar.   Eksposur terhadap fluktuasi 

nilai tukar adalah sejauh mana sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

fluktuasi nilai tukar  (Madura,2000). Menurut Van Horne  dan  Wachowicz (2005)  

salah satu cara  untuk menghadapi eksposur valuta asing yaitu dengan melakukan 

hedging melalui kontrak forward, kontrak berjangka (futures contract), opsi mata 

uang,dan swap mata uang. Dalam penelitian ini, sebagai kategori bahwa 

perusahaan melakukan kebijakan hedging dengan menggunakan instrument 

derivatif valuta asing diberi angka 1, apabila perusahaan tidak melakukan 

kebijakan hedging dengan instrument derivatif valuta asing diberi angka 0, dengan 

cara melihat laporan keuangan tahunan perusahaan Automotive and Allied 

Products yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 
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3.5.2 Leverage 

Rasio leverage biasanya digunakan  untuk melihat kemampuan  

perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban. Menurut Brigham dan Houston 

(2006) rasio leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan 

menggunakan pendanaan melalui utang (financial leverage). Menurut Horne 

(357;2002) rasio leverage dapat diukur dengan menggunakan debt to equity ratio 

hanya membagi total utang (termasuk kewajiban lancar) perusahaan itu dengan 

ekuitas pemegang saham. Debt to Equity Ratio merupakan perbandingan antara 

total utang yang dimiliki perusahaan dengan total ekuitasnya. 

  DER = 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐿𝐼𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝐼𝐸𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌

 

 

3.5.3 Growth Opportunity (Kesempatan Pertumbuhan Perusahaan) 

 Growth opportunity yang tinggi menunjukkan peluang perusahaan untuk 

maju kian besar, sehingga untuk menjawab kesempatan tersebut, kebutuhan dana 

dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan tersebut dimasa 

yang akan datang sangat dibutuhkan.  

Proksi yang digunakan untuk mengukur Growth Opportunity adalah 

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

equity). Nilai pasar atau Market Value of Equity didapat dari perhitungan unsur 

laba bersih perusahaan yang  dapat mengalami  penurunan  nilai  ketika 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena pengeluaran dari berbagai 

macam jenis risiko seperti fluktuasi risiko mata uang asing, harga komoditas 

bahan baku yang mengalami  kenaikan sehingga harga pokok produksi semakin 
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besar, sehingga menurunkan tingkat laba. Sedangkan dalam perhitungan book 

value of equity diharapkan memiliki nilai lebih kecil karena mengindikasikan 

bahwa penggunaan hutang pada perusahaan tersebut relatif kecil dan dapat 

meningkatkan nilai book value of equity (Aretz, 2007)  

 Growth Opportunity = 𝑀𝑉𝐸
𝐵𝑉𝐸

 

Dimana : 

MVE = 𝐸𝐴𝑇
𝐸𝑃𝑆

× 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 

BVE = Total aset – Total liabilitas 

    

3.5.4 Firm Size (Ukuran Perusahaan) 

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 

perusahaan dapat dilihat dari besarnya total asset yang dimiliki perusahaan dan 

menunjukkan bahwa asset yang besar akan memperoleh keuntungan atau 

pertumbuhan perusahaanyang stabil. 

  Firm Size = In Total Aset  
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3.5.5 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. 

Menurut Susan Irawati (25;2006) bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang 

digunakan sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam membayar pinjaman 

jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Rasio likuiditas yang mengukur 

kemampuan jangka pendek perusahaan diproksikan dengan current ratio. Aktiva 

lancar umumnya meliputi kas, sekuritas, piutang usaha, dan persediaan. 

Kewajiban lancar atau hutang lancar meliputi, utang lancar, wesel tagih jangka 

pendek, utang jatuh tempo yang kurang dari satu tahun, akrual pajak dan beban-

beban akrual lainnya (terutama gaji), (Subramanyam, 2010). 

 Current Ratio = 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 𝐿𝐴𝑁𝐶𝐴𝑅
𝑈𝑇𝐴𝑁𝐺 𝐿𝐴𝑁𝐶𝐴𝑅

 

 

3.5.6 Managerial Ownership (Kepemilikan Manejerial) 

Managerial ownership adalah pemegang saham yang merupakan pihak 

internal  perusahaan yang ikut  aktif dalam  kegiatan  operasional perusahaan. 

Pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan 

benturan kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen, 

benturan tersebut akan meningkat seiring dengan keinginan pihak manajemen 

untuk meningkatkan kemakmuran pada diri mereka sendiri. Untuk mengukur 
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besarnya proporsi saham yang dimiliki oleh manajer dapat di hitung dengan 

rumus (Sprch dan Savic, 2012) 

Managerial ownership = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

× 100% 

 

Tabel III.2 

Ringkasan Devinisi Operasional Variabel  

Variabel Definisi Pengukuran Skala 
 
 
 Kebijakan 
Hedging 

Penggunaan 
instrumen 
derivatif 
sebagai sarana 
melakukan 
hedging 

Melakukan hedging = 1 

Tidak melakukan hedging = 0 

 

 
 
 

 

 
 
Leverage 

Rasio antara 
Total 
Liabilities 
terhadap Total 
Equity 

  

DER = 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐿𝐼𝐾𝑈𝐼𝐷𝐼𝑇𝐼𝐸𝑆
𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑇𝑌

 

 
 

Rasio 

 
 
Growth 
Opportunity 

Perbandingan 
antaraMarket 
Valueof Equity 
dengan Book 
Valueof Equity 

 

Growth Opportunity = 𝑀𝑉𝐸
𝐵𝑉𝐸

 

 
 
 

Rasio 

 
Firm Size 

Rasio 
keseluruhan 
total assets 

 
Firm Size = In Total Aset 

 
 

 
Rasio 

 
 
Liquidity 

Rasio antara 
Current Assets 
terhadap 
Current 
Liabilities 

  
     Current Ratio = 𝐴𝐾𝑇𝐼𝑉𝐴 𝐿𝐴𝑁𝐶𝐴𝑅

𝑈𝑇𝐴𝑁𝐺 𝐿𝐴𝑁𝐶𝐴𝑅
 

 
 

Rasio 

 
Managerial 
Ownership 

Persentase 
kepemilikan 
perusahaan 
oleh manajer 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝐾𝑒𝑝𝑒𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚𝑀𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚𝑌𝑎𝑛𝑔𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟

× 100% 

 

 

 
 
Persentase 

Sumber : Berbagai Jurnal dan Skripsi 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistic deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi (standar deviation), maksimum 

dan minimum (Ghozali,2011). Sugiyono (2009) menyatakan statistic deskriptif 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau meberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

membuat analisis dan kesimpulan yang umum. 

 

3.6.2 Analisis Regresi Logistik 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik 

karena model variabel dependen dalam model adalah variabel kategori (dikotomi 

variabel), dengan memberi nilai 1 untuk perusahaan yang melakukan hedging 

dan 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan hedging. 

 Selain itu penggunaan model ini didasarkan atas masukan dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang menyarankan untuk penggunaan model ini karena 

mempunyai tingkat klasifikasi yang lebih baik dibandingkan model lain serta 

tidak sensitif terhadap jumlah sampel yang tidak sama frekuensinya. 

Kuncoro (2001) dalam Hardanto (2012) mengatakan bahwa regresi logistik 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan teknik analisis lain yaitu: 

1. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas dan 

heteroskedastisitas atas veriabel bebas yang digunakan dalam model 

sehingga tidak diperlukan uji asumsi klasik walapun variabel 
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independen berjumlah lebih dari satu. 

2. Variabel independen dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel 

kontinu, distrik dan dikotomi. 

3. Regresi logistik tidak memerlukan keterbatasan dari variabel 

independennya. 

4. Regresi logistik tidak mengharuskan variabel bebasnya dalam bentuk 

interval. 

Secara umum model regresi logistik dapat dinyatakan sebagai berikut : 

Ln
𝑃

1−𝑃
 = 𝛽0 + ∑𝑘

𝑗=1 bjxij 

Li : Variabel dependen ( 1 bila perusahaan melakukan hedging, 0 

bila   

   perusahaan tidak melakukan hedging. 

Pi : Probabilitas variabel dependen. 

Xij : Variabel independen. 

 

Dari model umum tersebut diperoleh model untuk kebijakan perusahaan 

untuk melakukan hedging atau tidak sebagai berikut : 

Ln
𝑃

1−𝑃
 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯  +  𝛽𝑛𝑋𝑛 +  𝜀 

Keterangan : 

P    = Probabilitas variabel dependen 

Ln   = Logaritma natural 

𝛽0,𝛽1,𝛽2, … ,𝛽𝑛 = Koefisien Regresi 
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X1,X2,…, Xn  = Variabel Independen 

Penentuan nilai 1 dan 0 sebagai variabel hedging dengan cara melihat dari 

Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan disetiap perusahaan. 

Perusahaan yang melakukan hedging dengan derivatif diberi angka 1, sedangkan 

perusahaan yang tidak melakukan hedging dengan derivatif diberi angka 0. 

 

3.6.2.1 Menilai Model Fit 

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. 

Hipotesis untuk menilai model fitadalah: 

Ho : Model yang dihipotesiskan fit  
                            dengan data 
 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit  
                            dengan data 

 

 Fungsi Likelihood 

Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood L 

dari model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji 

hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. Statistik -

2LogL kadang-kadang disebut likelihood rasio x2 statistic, dimana x2didistribusi 

dengan degree of freedomn-q, q adalah parameter dalam model. Penurunan like 

lihood menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model 

yang dihipotesiskan fit dengan data. Nilai yang besar dari statistic log-likelihood 

menunjukkan model statistic yang buruk, karena semakin besar nilai  dari log-

like lihood, semakin pengamatan tidak dapat dijelaskan. 
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3.6.2.2 Coxdan Snell’s R Squere and Nagelkerke’s R square 

Cox and Snell’sR Square merupakan ukuran yang mencoba meniru 

ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi 

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit 

diinterpretasikan.  Nagelkerke’s Rsquare merupakan modifikasidari koefisien 

Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 

(satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox and Snell’s R Square 

dengan nilai maksimumnya. Nilai nagelkerke’s R2 dapat diinterpretasikan seperti 

nilai R2 pada multiple regression. 

 

3.6.2.3 Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test  dilakukan untuk menguji 

hipotesis nol bahwa  data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika 

nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang 

dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara 

model dengan nilai observasinya sehingga Goodness Fit Model tidak baik karena 

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika lebih besar dari 0.05 

dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima. 
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3.6.2.4 Menguji Koofisien Regresi 

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua 

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat. Hasil pengujian didapat dari program SPSS berupa tampilan 

table variables in the equation. Dari tabel tersebut didapat nilai koefisien nilai 

wald statistic dan signifikansi. Untuk menentukan penerimaan atau penolakan Ho 

dapat ditentukan dengan menggunakan wald statistic dan nilai probabilitas (sig) 

dengan cara nilai wald statistic dibandingkan dengan chisquare tabel sedangkan 

nilai probabilitas (sig) dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) 5%dengan 

kriteria: 

 
a.   Ho tidak dapat ditolak apabila wald statistic < chi square tabel dan 

nilai probabilitas (sig) > tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti Ha ditolak 

atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat ditolak. 

b.  Ho dapat ditolak apabila wald statistic > chi square tabel dan nilai 

probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α). Hal ini berarti Ha diterima 

atau hipotesis yang menyatakan variabel bebas berpengaruh terhadap 

variabel terikat diterima. 
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3.6.2 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi level sebesar 5% untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh nyata dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Kriteria dari pengujian ini adalah: 

a. Signifikansi level (Sig.) > 0,05 maka hipotesis ditolak. 
 
b. Signifikansi level (Sig.) < 0,05 maka hipotesis diterima. 

 


