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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan situasi ketidakpastian perekonomian global yang terjadi,

lindung nilai atau biasa dikenal dengan sebutan “hedging” menjadi topik hangat

yang dibicarakan. Seperti dikutip dalam salah satu surat kabar bahwa Bank

Indonesia (BI) mendesak kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk

menjalankan hedging agar utang luar negeri tidak memicu krisis ekonomi seperti

yang terjadi pada beberapa tahun silam (jurnalasia.com).

Transaksi perdagangan internasional berbeda dengan transaksi

perdagangan dalam negeri karena pada transaksi perdagangan internasional

melibatkan beberapa negara (Griffin & Pustay, 2005).

Menurut Madura (2006) Perdagangan internasional adalah pendekatan

yang konservatif yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memperluas pasar

ke luar negeri (dengan mengekspor) atau mendapatkan bahan baku berharga

murah (dengan mengimpor). Banyaknya aktifitas perdagangan internasional akan

menimbulkan adanya risiko yang tinggi, Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan

perlu melakukan  manajemen risiko.

Bank Indonesia (BI) menggalakkan BUMN yang memiliki eksposur nilai

mata uang asing yang tinggi untuk segera melakukan lindung nilai (hedging). PT

Garuda Indonesia menandatangani swap mata uang untuk memotong biaya suku

bunga dan mengatasi ketidaksesuaian antara obligasi rupiah dan pendapatan yang
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terkait dengan Dolar pada bulan Juni 2014. PT Listrik Negara telah

menandatangani fasilitas lindung nilai $ 950.000.000 karena besarnya eksposur

valuta asing dari pinjaman luar negeri. Perusahaan menggunakan lindung nilai

untuk mengurangi efek dari ayunan mata uang pada biaya pendapatan dan impor

luar negeri. Perjanjian kas termasuk kontrak forward, yang mengunci tingkat

valuta asing di beberapa titik di masa depan, dan option, yang memberikan

investor hak untuk melakukan trading tertentu di kemudian hari. PT Pertamina

dan PT Aneka Tambang, juga telah didorong oleh Menteri BUMN, Rini

Soemarno untuk melakukan lindung nilai (bloombergbussiness.com).

Sepanjang 2014 nilai impor minyak dan gas (migas) yang dilakukan

Pertamina mencapai US$ 31 miliar, sedangkan nilai impor produk turunan

mencapai US$ 25 miliar. Selain untuk membayar minyak yang dibelinya dari luar

negeri, Pertamina juga kerap menggunakan dolar untuk membiayai kegiatan

operasional serta memenuhi belanja modal. Selain itu, Pertamina juga memiliki

kewajiban utang luar negeri dan operasional dalam valuta asing. Sementara lebih

dari 80 persen penerimaannya diterima dalam rupiah. Akibatnya ada potensi

missmatch arus kas, yang harus dimitigasi risikonya  dengan hedging.

diperkirakan terdapat missmatch pada kas Pertamina mencapai U$ 600 juta.

Sedangkan hingga akhir tahun lalu, utang perseroan dalam mata uang dolar

mencapai US$ 16 miliar.Pada bulan mei lalu PT Pertamina (Persero) melakukan

lindung nilai atau hedging atas transaksinya yang menggunakan valuta asing

sebesar US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp 32, 8 triliun (cnn.com).
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Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam

perusahaan. Hal ini berkaitan dalam usaha untuk meminimalkan berbagai risiko

yang terjadi dalam menjalankan perusahaan.

Menurut Djojosoedarso (2003) 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.

Hal ini menjadi risiko utama pada perusahaan yang terlibat dalam transaksi ekspor

dan impor (Bartram, 2008). Pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak

berhubungan dengan pasar internasional. Hanya perusahaan di negara tertutup

saja yang tidak akan terkena dampak dari aktivitas negara lain (Mamduh, 2009).

Dengan demikian, perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung akan

mengalami dampak dari aktivitas luar negeri sehingga terdapat risiko akibat dari

fluktuasi valuta asing.

Ada beberapa cara untuk menghadapi risiko nilai tukar, seperti : lindung

nilai alami, manajemen kas dan penyesuaian transaksi antar perusahaan, lindung
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nilai pendanaan internasional serta lindung nilai mata uang asing melalui kontrak

forward, kontrak berjangka (future contract), opsi mata uang, dan swap mata uang

(Van Horne, james C and John M.Wachowicz, 2005). Tetapi tidak semua

perusahaan yang terpengaruh risiko fluktuasi mata uang asing melakukan tindakan

lindung nilai.

Lindung nilai (hedging) adalah suatu strategi yang diciptakan untuk

mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga, disamping tetap

dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi. Prinsip hedging adalah

menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen

hedging. Sebelum melakukan hedging, hedger hanya memegang sejumlah aset

awal. Setelah melakukan hedging, hedger memegang sejumlah aset awal dan

instrumen hedging-nya disebut portofolio hedging (Sunaryo, 2009).

Aktivitas hedging dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen

derivatif, derivatif merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual

dan membeli sejumlah barang (baik komoditas, maupun sekuritas) pada tanggal

tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati pada saat

ini. Ross (2008) mengatakan bahwa derivatif adalah instrumen finansial yang

imbalan dan nilainya berasal dari, atau tergantung pada sesuatu yang lain yang

dikenal dengan sebutan underlying. Perusahaan menggunakan instrumen derivatif

dalam aktifitas hedging, karena derivatif merupakan alat untuk merubah atau

bahkan dapat meningkatkan eksposur keuangan perusahaan.

Hedging dengan instrumen derivatif valuta asing sangat bermanfaat bagi

perusahaan yang melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang asing. Hal
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ini dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan, memungkinkan perusahaan

untuk mendapatkan kredit dari kreditor dengan lebih mudah, menjalin kerjasama

yang lebih baik dengan pemasok, dan juga memungkinkan perusahaan untuk

mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah (karena risiko yang

dirasakan oleh pemberi pinjaman lebih rendah). Hedging juga dapat

memungkinkan perusahaan untuk meramalkan pengeluaran dan penerimaan kas di

masa depan dengan lebih akurat, sehingga dapat mempertinggi kualitas dari

keputusan penganggaran kas.

Selama tahun 2011 – 2014, nilai tukar Rupiah cenderung mengalami

depresiasi atau melemah terhadap nilai US Dollar, sehingga terjadi kenaikan nilai

utang dan piutang setelah dilakukan konversi. Dari sisi hutang tentu saja

depresiasi nilai tukar Rupiah akan merugikan perusahaan karena nilai hutang

mengalami kenaikan tetapi dari sisi piutang akan menguntungkan perusahaan

karena nilai pengembalian piutang meningkat setelah dikonversi ke mata uang

Rupiah.

Dalam penelitian ini akan mengambil data laporan keuangan pada

Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014, hal ini

berkaitan dengan adanya aktivitas perusahaan Sektor Pertambangan yang

menggunakan mata uang asing dalam transaksi perusahaan sehingga memiliki

risiko valuta asing.

Selain didorong oleh faktor-faktor eksternal, perusahaan melakukan

aktivitas hedging dengan derivatif juga didorong oleh beberapa faktor internal.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti Nguyen and Faff (2002) dalam
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penelitiannya tentang On The Determinants Of Derivative Usage By Australian

Companies menyatakan bahwa perusahaan menggunakan lindung nilai derivatif

untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi biaya yang berkaitan

dengan pajak, financial distress dan biaya investasi (underinvestment).

Perusahaan dengan ukuran yang besar (firm size) dan perusahaan yang lebih likuid

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.

Eksposure mata uang perusahaan merupakan faktor penting dalam melakukan

hedging. 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 motode Logistic Regression dimana hasil

penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif growth options, foreign

sales, size and dividends per share terhadap hedging dengan instrument derivatif.

Sedangkan kesempatan pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh negatif

terhadap aktivitas hedging.

Paranita (2011) melakukan penelitian mengenai kebijakan hedging dengan

derivatif valuta asing pada perusahaan publik di indonesia, dengan menggunakan

metode Logistic Regression. Hasil penelitian diperoleh bahwa probabilitas
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perusahaan menerapkan kebijakan hedging secara positif dan signifikan

berhubungan dengan debt to equity ratio, firm size sedangkan market-to-book

value of equity positif berhubungan tetapi tidak signifikan, Current ratio dan

foreign liabilities to total sales berhubungan negatif dan tidak signifikan terhadap

probabilitas penerapan hedging dengan instrumen derivatif valas.

Hardanto (2012) melakukan penelitian tentang analisis faktor yang

mempengaruhi penggunaan instrumen derivatif sebagai pengambilan keputusan

hedging pada perusahaan automotive and allied products periode 2006-2010,

dengan menggunakan metode regresi logistik menemukan hasil bahwa Debt

Equity Ratio, Growth Opportunity, dan Firm Size berpengaruh positif dan

signifikan terhadap keputusan penggunaan hedging dengan instrumen derivatif.

sedangkan financial distress negatif dan tidak signifikan, dan Liquidity positif

tidak signifikan terhadap keputusan penggunaan hedging dengan instrument

derivatif.

Ahmad (2012) melakukan penelitian tentang factors for using derivatives:

evidence from malaysian non-financial companies dengan menggunakan metode

Logistic Regression menemukan hasil bahwa leverage, liquidity, size, managerial

ownership berpengaruh negatif sedangkan market-to-book value berpengaruh

positif dengan penerapan hedging dengan instrumen derivatif.

Irawan (2014) melakukan penelitian tentang analisis faktor yang

mempengaruhi aktivitas instrumen derivatif valuta asing sebagai pengambilan

keputusan hedging (studi kasus pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di

BEI periode 2009-2012) dengan uji multivariate memperlihatkan bahwa variabel
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Leverage (LEV) berpengaruh negatif terhadap hedging tidak sama dengan yang

diprediksikan. Variabel Firm Size (FS) dan Market to book Value (MTBV)

mempunyai tanda positif dan sama dengan yang diprediksikan. Variabel Liquidity

Ratio (LQ1) dan Current Ratio (LQ2) mempunyai tanda negatif dan sama dengan

yang diprediksikan.

Damanik (2015) melakukan penelitian tentang keputusan lindung nilai dan

faktor-faktor yang mempengaruhi (studi empiris pada bank konvensional yang

terdaftar di BEI periode 2009-2013) dengan menggunakan metode regresi logistic,

hasil penelitian ini menemukan bahwa DER, Ukuran Perusahaan, dan

Kepemilikan Institusi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Lindung Nilai,

sedangkan Kesempatan Tumbuh Perusahaan, Kebijakan Dividen, dan Likuiditas,

tidak berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Hedging.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa

terjadinya kesenjangan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang

lainnya. Selain itu, tingginya aktivitas perdagangan internasional dengan mata

uang asing akan berdampak pada tingginya risiko valuta asing yang akan terjadi

pada perusahaan, sehingga akan menarik untuk mengatahui perusahaan perlu

melakukan hedging dengan instrumen derivatif atau tidak. Berdasarkan latar

belakang yang telah dijelaskan sebelumya maka peneliti mengambil judul :

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN

KEPUTUSAN LINDUNG NILAI (HEDGING) PADA INSTRUMEN

DERIVATIF VALUTA ASING (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor

Petambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2014)”.
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1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah adanya fenomena empiris atau

fenomena bisnis terkait fluktuatifnya keadaan produk turunan yang digunakan oleh

perusahan sebagai alasan mendasar untuk mengendalikan risiko dengan

menggunakan keputusan hedging. Kemudian masih terdapatnya research gap dari

penelitian terdahulu, berdasarkan hal tersebut di atas, dengan dasar permasalahan

tersebut maka studi ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan

penelitian berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Growth Opportunity terhadap probabilitas

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 Cash Ratio (LQ1) terhadap probabilitas

pengambilan keputusan hedging?

5. Apakah terdapat pengaruh Current Ratio (LQ2) terhadap probabilitas

pengambilan keputusan hedging?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Growth Opportunity terhadap probabilitas

pengambilan keputusan hedging.
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2. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap probabilitas pengambilan

keputusan hedging.

3. Untuk menganalisis pengaruh Firm Size terhadap probabilitas

pengambilan keputusan hedging.

4. Untuk menganalisis pengaruh Cash Ratio (LQ1), terhadap probabilitas

pengambilan keputusan hedging.

5. Untuk menganalisis pengaruh Current Ratio (LQ2), terhadap probabilitas

pengambilan keputusan hedging.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka manfaat dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pelaku Bisnis dan Praktisi : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

menjadi menjadi informasi dan menjadi salah satu masukan bagi para

pelaku bisnis dan praktisi dalam pengambilan keputusan dan langkah yang

strategis aktivitas hedging dengan derivatif valuta asing.

2. Bagi Investor : Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

dalam pemilihan perusahaan yang akan ditanamkannya dana yang Investor

miliki, karena dapat mengetahui perusahaan mana yang memang tanggap

dalam melindungi investasinya.

3. Bagi Akademisi : hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

tambahan informasi dan referensi yang baik dalam mengembangkan

penelitian selanjutnya tentang aktivitas hedging dan menjadi pedoman

untuk memperluas wawasan ilmu.
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1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian,

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional,

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta

metode analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban atas

permasalahan yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan

interpretasi hasil yang menguraikan interpretasi terhadap hasil analisis sesuai

dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk di dalamnya pemberian

argumentasi atau dasar pembenarannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan

pembahasan, selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada

pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.


