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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Growth Opportunity,

Leverage, Firm Size, Cash Ratio ,dan Current Ratio terhadap probabilitas

perusahaan menggunakan instrument derivatif valuta asing sebagai pengambilan

keputusan hedging pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI

periode 2011-2014.

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

nilai alami, manajemen kas dan penyesuaian transaksi antar perusahaan, lindung

nilai pendanaan internasional serta lindung nilai mata uang asing melalui

instrument derivatif : 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.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, maka dapat

disimpulkan bahwa Growth Opportunity tidak berpengaruh terhadap probabilitas

penerapan keputusan hedging. Semakin tinggi Growth Opportunity, berarti

probabilitas perusahaan semakin besar untuk melakukan hedging. Sebaliknya

apabila variabel Growth Opportunity rendah, maka probabilitas perusahaan

melakukan hedging akan menurun.
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Leverage berpengaruh positif terhadap probabilitas penggunaan hedging.

Rasio leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan hutang

yang tinggi yang berarti dapat meningkatkan profitabilitas tetapi di lain pihak juga

meningkatkan risiko. Perusahaan dengan Leverage (LEV) yang tinggi cenderung

akan meningkatkan probabilitas perusahaan untuk melakukan hedging.

Firm Size berpengaruh positif terhadap probabilitas penggunaan hedging.

Ketika perusahaan dengan ukuran yang besar beroperasi melintasi berbagai negara

akan melibatkan beberapa mata uang yang berbeda. Dalam kegiatannya akan

terdapat eksposur transaksi (hutang dan piutang dalam mata uang asing) sehingga

terdapat risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Untuk itu perusahaan yang lebih

besar akan lebih banyak melakukan aktivitas hedging dalam  rangka melindungi

perusahaan dari risiko fluktuasi nilai tukar mata uang.

Cash Ratio tidak berpengaruh terhadap probabilitas penggunaan kebijakan

hedging. Perusahaan dengan Cash ratio yang tinggi akan menurunkan

probabilitas perusahaan untuk melakukan hedging. Sedangkan perusahaan yang

memiliki eksposur hutang dan tingkat likuiditas yang rendah cenderung

melakukan hedging untuk melindungi perusahaan terhadap resiko kurs atas

pembayaran utang luar negeri.

Current Ratio tidak berpengaruh terhadap probabilitas penggunaan hedging.

Perusahaan dengan Current Ratio yang tinggi cenderung akan menurunkan

probabilitas perusahaan untuk melakukan hedging.

Dengan demikian dari penelitian ini ditemukan variabel yang bepengaruh

terhadap probabilitas keputusan hedging adalah Leverage dan Firm Size,
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sedangkan Growth Opportunity, Cash Ratio, dan Current Ratio tidak signifikan

terhadap keputusan hedging.

Hasil yang tidak berpengaruh pada variable Growth opportunity, Cash

Ratio, dan Current Ratio dapat disebabkan karena fenomena atau data diperlukan

periode waktu penelitian yang lebih panjang dan membutuhkan sampel dengan

ukuran yang lebih besar sehingga diharapkan data yang terkumpul lebih dapat

mewakili keadaan yang lebih riil, persentase ketepatan model penelitian, serta

pengujian kemampuan intsrumen alat ukur  dan proksi yang digunakan untuk

setiap variabel.

Beberapa temuan tidak selalu selaras dengan riset-riset terdahulu.

Fenomena yang terjadi, semakin besar foreign liabilities suatu perusahaan maka

probabilitas perusahaan menerapkan kebijakan hedging justru semakin rendah.

Hal ini terkait dengan karakteristik unik pasar modal Indonesia, di mana

perusahaan yang menanggung foreign liabilities yang tinggi biasanya cenderung

menekan biaya-biaya operasional dan administrasi, sehingga tidak

menganggarkan kebutuhan untuk melakukan hedging (Paranita, 2011).

1.2 Keterbatasan Penelitian

Semakin tinggi Growth Opportunity perusahaan, hal ini menunjukaan

bahwa nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan tinggi, perusahaan semestinya

melakukan hedging derivatif untuk meminimalkan risiko hutang dari fluktuasi

kurs. Tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa Growth Opportunity tidak

signifikan terhadap probabilitas penggunaan hedging.
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Faktor-faktor yang menjadi variabel independen yang diduga

mempengaruhi aktivitas hedging dalam penelitian ini hanya faktor internal

perusahaan tanpa memperhatikan faktor eksternal.

Hasil yang tidak berpengaruh pada variabel Growth opportunity, Cash

Ratio, dan Current Ratio dapat disebabkan karena fenomena atau data diperlukan

periode waktu penelitian yang lebih panjang dan membutuhkan sampel dengan

ukuran yang lebih besar sehingga diharapkan data yang terkumpul lebih dapat

mewakili keadaan yang lebih riil, persentase ketepatan model penelitian, serta

pengujian kemampuan intsrumen alat ukur  dan proksi yang digunakan untuk

setiap variabel.

1.3 Saran Penelitian

 Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial dari penelitian ini adalah ketika perusahaann

memiliki leverage yang cukup tinggi dan Firm size yang cendeung mengalami

kenaikan, maka pihak manajemen seharusnya melakukan hedging pada instrumen

derivatif valuta asing untuk melindungi perusahaan dari probabilitas terjadinya

kesulitan keuangan yang dapat berujung pada kebangkrutan yang disebabkan oleh

adanya eksposur transaksi yang dimiliki perusahaan.

Kemudian bagi investor yang ingin menanamkan modal pada perusahaan

sektor pertambangan yang memiliki eksposur transaksi dapat lebih

memperhatikan Growth Opportunity, Leverage, Firm Size, Cash Ratio, dan

Current Ratio dan memilih perusahaan mana yang tanggap untuk melindungi

assetnya terhadap berbagai risiko yang diakibat fluktuasi kurs valuta asing.
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 Saran untuk penelitian mendatang

Perlu menggunakan sampel yang lebih besar agar dapat menunjukkan hasil

yang lebih riil, menggunakan model penelitian dengan persentase kemampuan

untuk memprediksi yang lebih baik, menggunakan instrumen alat ukur dan proksi

yang lebih tepat pada setiap variabel, memperhatikan eksposur lain selain

eksposur transaksi seperti eksposur translasi dan eksposur ekonomi atau operasi

yang juga memiliki dampak pada perusahaan, serta menggunakan variabel

eksternal dan makro ekonomi untuk mendukung penelitian yang lebih baik lagi.


