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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel dimana kelima variabel tersebut

dibagi menurut variabel dependen yaitu Derivatif hedging dan variabel

independennya yaitu Growth Opportunity, Leverage (LEV), Firm Size (FS), Cash

Ratio (LQ1), dan Current Ratio (LQ2).

3.1.2 Defenisi Operasional

3.1.2.1 Hedging atau Lindung nilai

Lindung nilai atau hedging, atau hedge merupakan istilah yang sangat

popular dalam perdagangan berjangka. Dimana hedging merupakan salah satu

fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka, yaitu transfer of risk. Hedging

merupakan suatu strategi untuk mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh

turun-naiknya harga. Hedging sendiri menggunakan instrument derivatif seperti

opsi, kontrak future, kontrak forward, dan swap. Dalam penelitian ini, melihat

laporan keuangan tahunan konsolidasi perusahaan Sektor Pertambangan yang

terdaftar di BEI periode 2011-2014, apabila perusahaan menggunakan instrumen

derivatif sebagai aktivitas hedging, diberi angka  1 sebagai kategori bahwa

perusahaan melakukan aktivitas hedging, dan diberi angka 0 apabila perusahaan

tidak melakukan penggunaan instrumen derivatif sebagai aktivitas hedging.
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3.1.2.2 Growth Opportunity

Kesempatan Pertumbuhan Perusahaan yang tinggi menunjukkan nilai

pasar yang semakin baik di antara perusahaan lainnya, hal itu membuat

perusahaan percaya diri untuk menggunakan dana eksternal untuk penggunaan

pertumbuhan perusahaan, selain itu membuat calon investor bersedia

menanamkan dananya kepada perusahaan yang memiliki kesempatan

pertumbuhan perusahaan yang tinggi, karena dinilai dapat menjadi sarana

investasi yang baik. Nilai dari proksi kesempatan pertumbuhan perusahaan yang

semakin besar membuat perusahaan lebih banyak menggunakan hutang sebagai

sumber dana (Chen, 2006). Pertumbuhan Perusahaan adalah perbandingan antara

MVE (market value of equity) dan BVE (book value of equity). Secara matematis

dapat diformulasikan sebagai berikut:

Growth Opportunity =
MVE

BVE

Dimana

MVE = Jumlah saham beredar × Closing Price

BVE = Total Asset – Total Liabilities

3.1.2.3 Leverage

Leverage adalah rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan untuk

memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya perusahaan pada saat

itudilikuidasi. Dengan demikian leverage merupakan kemampuan perusahaan

untuk membayar utang–utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Hedging akan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan dalam kesulitan
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keuangan (likuidasi). DER digunakan sebagai proxy untuk leverage perusahaan

yaitu Total utang dibagi dengan modal.

Debt to Equity Ratio = Total Debt/Market Capitalization x 100%

3.1.2.4 Firm size

Ahmad (2012) berpendapat bahwa perusahaan besar cenderung

menggunakan lindung nilai derivatif untuk menghadapi eksposur risiko daripada

perusahaan kecil karena mereka memiliki sumber daya yang diperlukan dan

pengetahuan untuk melakukannya. Proksi firm size dihitung dari logaritma natural

dari nilai pasar ekuitas dan jumlah utang.

Firm size = Ln (Market Value of Equity + Total Debt).

3.1.2.5 Liquidity

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan

untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi akan mencoba menghindari untuk tidak

menggunakan sumber pembiayaan eksternal yang mahal. Likuiditas yang tinggi

mengakibatkan perusahaan cenderung untuk menurunkan resiko, dengan

demikian perusahaan mempunyai insentif lebih sedikit untuk menggunakan

lindung nilai. Secara teoritis likuiditas perusahaan berbanding terbalik dengan

probabilitas perusahaan untuk menggunakan derivatif untuk mengelola risiko

keuangan.Implikasi dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan

yang lebih likuid, semakin kecil menggunakan derivatif untuk mengelola risiko

(Nguyen dan Faff, 2002). Dalam penelitian ini akan menggunakan dua proxy
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likuiditas untuk mengukur rasio kas dan setara kas atas ukuran perusahaan dan

Current Ratio yang dihitung sebagai aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar.

Cash Ratio = Cash+Cash Equivalents

Current Ratio = Current Liabilities/Current Assets

Tabel III.1
Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Jenis Variabel Keterangan Simbol Skala Pengukuran

DEPENDEN

Hedging
dengan
derivatif

(Swap, Option,
Forward,
Future)

HEDG Rasio
Melakukan hedging = 1

Tidak melakukan
hedging = 0

INDEPENDEN

Growth
Opportunity

Growth Rasio
Market Value Equity /

Book Value Equity

Leverage LEV Rasio
Total liabilities / Total

Equity

Firm Size FS Rasio
Ln(Market Value of

Equity + Total Debt)

Liquidity

1. Cash
Ratio
(LQ1)

2. Current
Ratio
(LQ2)

Rasio

1. Cash+Cash
Equivalents

2. Current
Assets/Current
Liabilities

Sumber : berbagai jurnal

1.2 Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau obyek yang memiliki

kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan membentuk masalah pokok dalam
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suatu riset khusus (Santoso dan Tjiptono, 2001). Populasi dalam penelitian ini

adalah perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

dengan rentang waktu periode 2011 - 2014.

Penentuan sampel dipilih dari populasi yaitu perusahaan yang memenuhi

beberapa kriteria-kriteria dengan metode purposive sampling (pemilihan sampel

dengan kriteria tertentu) sebagai berikut :

1. Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

pada periode tahun 2011–2014.

2. Perusahaan Sektor Pertambangan yang secara periodik melaporkan

laporan keuangan tahunan selama periode tahun 2011-2014

3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dan data yang memadai

yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

Tabel III.2
Kriteria Pemilihan Sampel

No Kriteria Total
1. Perusahaan Sektor Pertambangan yang tidak

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun
2011–2014.

40

2. Perusahaan Sektor Pertambangan yang tidak secara
periodik melaporkan laporan keuangan tahunan
selama periode tahun 2011-2014

(7)

3. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan
dan data yang memadai yang dibutuhkan oleh
penelitian ini.

(1)

Jumlah Sampel 32

Dari data yang ditemukan dari website IDX diperoleh jumlah populasi

sebanyak 40 perusahaan dan setelah dilakukan seleksi sampel dengan kriteria

yang telah disebutkan di atas maka diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan.
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Selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan data pooling (pooled)

dengan menambah jumlah pengamatan, yaitu dengan mengalikan jumlah sampel

dengan rentang waktu pengamatan (4 tahun) sehingga jumlah pengamatan dalam

penelitian ini sebanyak 128 pengamatan (32 x 4 = 128), 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 pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel III.2
Daftar Perusahaan Sampel

NO NAMA PERUSAHAAN KETERANGAN HEDG
1. Adaro Energy Tbk ( ADRO) Swap 1
2. Aneka Tambang Tbk (ANTM) Swap 1
3. Atlas Resources Tbk (ARII) Swap 1
4. Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) Tidak melakukan hedging 0
5. ATPK Resources Tbk (ATPK) Tidak melakukan hedging 0
6. Benakat Integra Tbk (BIPI) Tidak melakukan hedging 0
7. Berau Coal Energi Tbk (BRAU) Tidak melakukan hedging 0
8. Bumi Resources Tbk (BUMI) Option 1
9. Bayan Resources Tbk (BYAN) Swap dan Option 1
10. Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) Tidak melakukan hedging 0
11. Citatah Tbk (CTTH) Tidak melakukan hedging 0
12. Darma Henwa Tbk (DEWA) Tidak melakukan hedging 0
13. Central Omega Resources Tbk (DKTF) Tidak melakukan hedging 0
14. Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) Swap 1
15. Energi Mega Persada Tbk (ENRG) Tidak melakukan hedging 0
16. Golden Energy Mines Tbk (GEMS) Tidak melakukan hedging 0
17. Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO) Tidak melakukan hedging 0
18. Harum Energy Tbk (HRUM) Tidak melakukan hedging 0
19. Vale Indonesia Tbk (INCO) Tidak melakukan hedging 0
20. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) Tidak melakukan hedging 0
21. Resources Alam Indonesia Tbk (KKGI) Tidak melakukan hedging 0
22. Medco Energi International Tbk (MEDC) Swap dan Forward 1
23. Mitra Investindo Tbk (MITI) Tidak melakukan hedging 0
24. Samindo Resources Tbk (MYOH) Tidak melakukan hedging 0
25. Perdana Karya Perkasa Tbk (PKPK) Tidak melakukan hedging 0
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26. J Resources Asia Pacific Tbk (PSAB) Tidak melakukan hedging 0
27. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk

(PTBA)
Forward 1

28. Petrosea Tbk (PTRO) Tidak melakukan hedging 0
29. Radiant Utama Interinsco Tbk (RUIS) Swap 1
30. Golden Eagle Energy Tbk (SMMT) Tidak melakukan hedging 0
31. SMR Utama Tbk (SMRU) Tidak melakukan hedging 0
32. Timah Tbk (TINS) Tidak melakukan hedging 0
Sumber : data diolah, Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berisi

data variabel dependen dan independen yang dilakukan perusahaan Sektor

Pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011–2014. Data laporan

keuangan tersebut diperoleh dari Catatan Laporan Keuangan dan ICMD.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumenter dari

laporan keuangan tahunan beserta catatannya yang berasal dari BEI untuk tahun

2011–2014. Untuk kepentingan analisis maka digunakan data pooled (pooled

data) selama 4 tahun dari perusahaan yang dijadikan sampel, dengan demikian

didapat 32 x 4 = 128 amatan.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi logistik

karena model variabel dependen dalam model adalah variabel kategori (dikotomi

variable), dengan memberi nilai 1 untuk perusahaan yang melakukan hedging dan

nilai 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
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yang lebih baik dibandingkan model lain serta tidak sensitif terhadap jumlah

sampel yang tidak sama frekuensinya (Januarti, 2002). 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 variabel bebas yang digunakan dalam model sehingga tidak

diperlukan uji asumsi klasik walaupun variabel independen berjumlah

lebih dari satu.

2. Variabel independen dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel

kontinu, distrik, dan dikotomis.

3. Regresi logistik tidak membutuhkan keterbatasan dari variabel

independennya.

4. Regresi logistik tidak mengharuskan variabel bebasnya dalam bentuk

interval.

Secara umum model regresi logistik dapat dinyatakan sebagai berikut:

Li = Log
Pi

1-Pi
=bo+ bjXij

k

j

Dimana :

Li : Variabel dependen (= 1 bila perusahaan melakukan hedging; = 0 bila

perusahaan tidak melakukan hedging)

Pi : Probabilitas

Xij : Variabel independen
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Dari model umum tersebut diperoleh untuk probabilitas perusahaan untuk

melakukan hedging atau tidak sebagai berikut:

Li = Log
Pi

1-Pi
=bo+ b1X1+b2X2+⋯⋯+b6X6+ui

Dimana:

X1 : Growth Opportunity

X2: Leverage (LEV)

X3 : Firm Size (FS)

X4 : Cash Ratio (LQ1)

X5 : Current Ratio (LQ2)

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

Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan di setiap perusahaan.

Perusahaan yang melakukan hedging dengan derivatif diberi angka 1, sedangkan

Perusahaan yang tidak melakukan hedging dengan derivatif diberi angka 0.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang

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

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

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan

membuat analisis dan kesimpulan yang umum.

3.5.2 Menilai Model Fit

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Beberapa
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tes statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model fit

adalah :

Ho : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

 Fungsi Likelihood

Statistik yang digunakan berdasakan pada fungsi likelihood. Likelihood L

dari model adalah probabilitas bahwa 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 x2 distribusi dengan degree of freedom n– q, q adalah jumlah

parameter dalam model.

 Cox dan Snell’s R square

Merupakan ukuran yang meniru ukuran R2 pada multiple regression yang

didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1

sehinga sulit diinterpretasikan. Negelkerke’s R square merupakan modifikasi dari

koefisien Cox dan Snell’s untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0

(nol) sampai 1 (satu). Nilai Negelkerke’sR2 dapat diinterpretasikan seperti nilai R2

pada multiple regression.

 Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test

Menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan

model. Jika nilai statistik Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih

besar dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti adaperbedaan signifikan

antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodnes fit model tidak baik
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karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Statistic

Hosmer and lameshow Goodness of fit lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol

tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

3.5.3 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.

3.5.4 Tabel Klasifikasi

Tabel Klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar (correct)

dansalah (incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variable

dependen dan hal ini rentan (1) dan tidak rentan (0), sedangkan pada baris

menunjukan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen rentan (1) dan

tidak rentan (0). Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada

diagonal dengan tingkatan ketepatan peramalan 100%. Jika model regresi logistik

memiliki homoskedastisitas, maka prosentase yang benar (correct) akan sama

untuk kedua baris.


