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SARI 

 

Qarina. 2017. “Determinan Kebijakan Hedging Pada Perusahaan Islami yang 

Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I Drs. Asrori, MS, 

Pembimbing II Prabowo Yudo Jayanto, S.E., MSA. 

 

Kata Kunci: Derivatif, Hedging, Jakarta Islamic Index, Risiko. 

 

Lindung nilai (hedging) merupakan praktik lama dalam manajemen risiko 

yang penggunaannya masih jarang di Indonesia. Hedging dapat dilakukan oleh 

perusahaan islami selama instrumen yang digunakan sebagai lindung nilai tidak 

bertentangan dengan ketentuan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh ekspor, growth opportunity, profitabilitas, kepemilikan 

saham manajerial dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hedging serta peran 

jenis perusahaan dalam memoderasi pengaruh ekspor dan ukuran perusahaan 

terhadap kebijakan hedging. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan islami yang sahamnya 

terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2011-2015.Populasi sasaran dalam 

penelitian ini berjumlah 51 perusahaan, yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan teknik dokumentasi. 

Metode analisis data menggunakan analisis statistik deksriptif dan analisis regresi 

logistik dengan model nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh variabel 

moderasi.  

Hasil yang diperoleh adalah ekspor, kepemilikan manajerial, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap penerapan kebijakan hedging, sedangkan 

growth opportunity, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penerapan 

kebijakan hedging. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis 

perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh ekspor dan ukuran perusahaan 

terhadap penerapan kebijakan hedging. 

Simpulan dari penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan hedging 

didorong oleh tinggi rendahnya ekspor, kepemilikan manajerial, dan besar kecilnya 

ukuran perusahaan. Penelitian ini terbatas pada penggunaan instrumen derivatif 

yang digunakan sebagai alat lindung nilai. Saran untuk penelitian selanjutnya 

menggunakan sektor yang berbeda atau meneliti penerapan hedging pada 

perusahaan islami, mengklasifikasikan hedging berdasarkan pengakuannya sebagai 

akuntansi lindung nilai atau tidak, dan mengecualikan perusahaan yang melakukan 

pelaporan dalam mata uang asing.  
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Hedging is a long-standing practice in risk management which is still rare in 

Indonesia. Hedging can be held by an Islamic company as long as the instrument 

of hedging does not be in contradiction with the provisions of sharia. The purposes 

of this research are to know the effect of export, growth opportunity, profitability, 

managerial ownership and company size to hedging policy, also to show whether 

the type of industry can moderate the effect of export and company size to hedging. 

The population in this research is Islamic company whose shares are 

registered in Jakarta Islamic Index in 2011-2015. The target population in this 

research are 51 companies, selected based on certain criteria. The data used is 

secondary data with documentation techniques. Methods of data analysis using 

descriptive statistical analysis and logistic regression analysis using the model of 

absolute difference value to test the effect of moderation variables. 

The results obtained are exports, managerial ownership, and firm size 

positively affect the implementation of hedging policy, while growth opportunity, 

and profitability have no effect on the implementation of hedging policy. In 

addition, the results of the study indicate that company type can not moderate the 

effect of export and firm size on the application of hedging policy. 

The conclusion of this research is that hedging companies are driven by high 

and low exports, managerial ownership, and size of the company. This study is 

limited to the use of derivative instruments used as hedging instruments. 

Suggestions for subsequent research use different sectors or examine the 

application of hedging to Islamic companies, classify hedging based on its 

recognition as hedge accounting or not, and exclude companies that report in 

foreign currency. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Lindung nilai (hedging) atas risiko pasar merupakan strategi yang biasa 

dilakukan oleh manajemen apabila perusahaan menghadapi atau memiliki eksposur 

mata uang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya seperti Tufano (1996), Sprcic et al. (2008) Ameer (2010) serta 

Afza dan Alam (2011). Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.15/8/PBI/2013 tentang 

transaksi lindung nilai kepada bank mendefinisikan lindung nilai (hedging) sebagai 

suatu cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang 

diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan, dengan 

kata lain, hedging merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencegah atau 

meminimalisir risiko pasar yang dihadapi oleh perusahaan. 

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari 

perubahan harga pasar seperti perubahan nilai tukar mata uang, harga komoditas, 

harga ekuitas, dan risiko atas suku bunga (Ameer, 2010). Risiko nilai tukar mata 

uang atau risiko fluktuasi kurs merupakan risiko yang termasuk dalam eksposur 

valuta asing, dimana risiko ini disebabkan oleh sejauh mana perusahaan 

dipengaruhi oleh perubahan kurs valuta asing (Kuncoro, 2009 dalam Nuzul dan 

Lautania, 2015). Risiko ini disebabkan oleh aktivitas bisnis luar negeri yang 

dilakukan dalam perdagangan internasional. Risiko fluktuasi kurs dapat dimitigasi 

dengan melakukan lindung nilai sebagai suatu bentuk pencegahan, karena lindung 
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nilai (hedging) merupakan strategi trading untuk membatasi atau melindungi dana 

perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan.  

Hedging digunakan oleh manajer perusahaan selain untuk mencegah adanya 

kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi kurs, juga untuk mencegah kerugian yang 

diakibatkan oleh fluktuasi suku bunga dan juga harga komoditas (Djohanputro 2006 

dalam Nuzul dan Lautania 2015). Menurut PSAK 50 tahun 2010 tentang instrumen 

keuangan: penyajian dan pengungkapan, risiko suku bunga adalah risiko fluktuasi 

nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Risiko 

perubahan suku bunga ini akan berimbas pada investasi dan perputaran arus 

keuangan perbankan. Risiko ini disebabkan oleh berubahnya BI rate yang 

ditetapkan sebagai suku bunga acuan. Perubahan BI rate ini juga merupakan risiko 

yang harusnya dikelola dengan manajemen risiko.  

Risiko lain yang dapat dimitigasi oleh hedging adalah risiko yang 

dipengaruhi oleh harga komoditas yang berfluktuasi dengan tingkat permintaan dan 

penawaran dalam pasar (Nuzul dan Lautania, 2015). Harga komoditas sangat 

mudah berubah tergantung pada cuaca, produksi pangan, dan kondisi ekonomi 

umum (Kieso, 2008). Perubahan yang rentan terjadi menyebabkan perusahaan 

membuat rencana yang dinilai efektif untuk memastikan pendapatan mereka 

terhindar dari kerugian. Hedging dapat memberi kesempatan bagi perusahaan untuk 

melindungi diri dari kemungkinan rugi (loss) meski ia tengah melakukan transaksi.  

Hedging menggunakan instrumen derivatif merupakan suatu bentuk lindung 

nilai yang digunakan untuk memperkecil dampak negatif dari perubahan suku 

bunga atau kurs tukar mata uang asing (Kieso, 2008). Instrumen derivatif yang 
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digunakan sebagai alat lindung nilai dapat berupa kontrak future/forward, opsi, 

maupun swap. Meskipun hedging menggunakan instrumen derivatif ini bukan 

merupakan suatu praktik baru dalam hal manajemen risiko, namun di Indonesia 

penggunaan instrumen derivatif sebagai bentuk lindung nilai masih rendah. 

Pembelian valas di Indonesia masih didominasi dipasar spot, sedangkan pembelian 

valuta asing menggunakan kontrak-kontrak derivatif yang dapat menjadi sarana 

lindung nilai seperti future/forward masih rendah. Hal ini sesuai dengan yang 

disebutkan dalam Gerai Info Bank Indonesia edisi 43 tahun 2013, dimana 

pembelian valuta asing khususnya forward masih rendah yaitu 6%, sedangkan 

pembelian dipasar spot sebesar 73%. Tingginya porsi transaksi spot membuka 

kemungkinan munculnya lonjakan kebutuhan valuta asing, yang dipastikan 

membuat nilai tukar rupiah menjadi fluktuatif. Pilihan transaksi selain spot 

sebenarnya tidak sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan valuta asing, tetapi 

juga dapat menjadi sarana lindung nilai (hedging) di tengah fluktuasi nilai tukar 

mata uang. 

Fenomena lain yang berkaitan dengan masalah penerapan lindung nilai di 

Indonesia didasari oleh terlibatnya Indonesia dalam perekonomian internasional 

yang mengharuskan Indonesia terlibat dengan pertukaran mata uang asing melalui 

transaksi ekspor-impor. Selain itu, sistem nilai tukar yang digunakan di Indonesia 

adalah sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem ini merupakan sistem dimana 

pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai tukar 

diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing.  
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Gambar 1.1. Kurs dan Cadangan BI Tahun 2007-2015 

Sumber: Data Kurs dan Cadanga BI yang Diolah dari Bank Indonesia 

Data kurs dan cadangan BI pada gambar 1.1 menunjukkan fluktuasi kurs 

rupiah terhadap dolar. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia 

mengalami depresiasi rupiah yang sangat tajam pada tahun 2008 ke 2009. Tahun 

2008 terjadi krisis ekonomi global yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di hampir 

setiap negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia yang merupakan 

negara berkembang tidak mungkin terlepas dari masalah fluktuasi kurs, karena nilai 

tukar rupiah terhadap dolar lebih fluktuatif dibandingkan negara-nagara maju. 

Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD) dalam surveinya yang dilakukan di Indonesia tahun 2015, pihak yang 

berwenang di Indonesia perlu melanjutkan upaya untuk mengembangkan pasar 

valas, mengingat masih rendahnya transaksi valas di Indonesia. Selain itu, OECD 

juga menyarankan untuk menurunkan premi risiko pada aset berdenominasi rupiah 

yang mendasari transaksi, dengan cara menggeneralisasi transaksi lindung nilai dan 

opsi untuk menguransi dominasi transaksi spot.  
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Penelitian ini akan mencoba mengkaji keputusan penerapan hedging pada 

perusahaan yang menerbitkan saham syariah. Hal ini didasari oleh pasar modal 

yang sedang berkembang saat ini di Indonesia adalah pasar modal syariah. 

Perkembangan saham syariah dan kapitalisasinya di Indonesia mengalami kenaikan 

hampir setiap tahunnya (lihat Gambar1.2).  

 

Gambar 1.2. Perkembangan Saham Syariah 2007-2015 

Sumber: Data yang Diolah  dari Otoritas Jasa Keuangan 

Pasar modal syariah sudah mulai berkembang sejak tahun 1997 yang 

diawali dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment 

Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (dulu Bursa Efek 

Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management 

meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan 

untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. 

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi efek yang 

memenuhi kriteria syariah, BEI menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 

2007. DES ini berisikan dafar efek syariah yang tercatat di BEI meliputi saham, 

obligasi, reksadana, Surat Berharga Syariah Nilai (SBSN) dan efek syariah lainnya. 

Peningkatan ketersediaan jenis saham syariah membuat para investor memiliki 
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banyak pilihan dalam menentukan tujuan investasi. Investor yang hendak mematuhi 

ketentuan syariah tetap memiliki opsi berkaitan dengan jenis investasi yang dapat 

dipilih. 

 Perkembangan saham syariah ini mencerminkan banyak investor yang 

memilih menginvestasikan kekayaannya dengan mematuhi ketentuan syariah, 

sehingga perusahaan perlu meyakinkan para investor atau pun calon investor, 

bahwa kekayaan yang mereka tanamkan akan aman dan profitable. Perusahaan 

perlu melakukan tindakan manajemen risiko terutama atas risiko keuangan yang 

dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki saham syariah juga dapat 

menerapkan kebijakan hedging menggunakan instrumen keuangan derivatif selama 

hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Hedging dapat dilakukan 

perusahaan yang mempunyai saham syariah selama instrumen keuangan tersebut 

tidak digunakan untuk tujuan spekulatif. Hedging digunakan untuk mengurangi 

risiko akibat posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang 

serta untuk mengurangi risiko atas kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing 

yang timbul dari kegiatan perdagangan dan jasa di dalam dan luar negeri. Selain 

itu, hedging digunakan untuk investasi berupa direct investment, pinjaman, modal 

dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri (Fatwa DSN NO: 96IDSN-MVI/N 

2015 tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar). 

 Menurut Triyuwono (2011), Shari’ah Enterprise Theory (SET) merupakan 

teori yang tidak hanya peduli pada kepentingan individu (pemegang saham), namun 

juga para stakeholder lainnya. Menurut SET stakeholder meliputi Tuhan, manusia 

dan alam. SET menempatkan Tuhan sebagai stakeholder tertinggi sehingga 
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kesadaran keTuhanan dan kepatuhan akan syariah para penggunanya akan terjamin. 

Perusahaan yang memiliki saham syariah sudah semestinya menerapkan teori ini 

sebagai landasan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang berlandaskan 

syariah. Stakeholder kedua dari teori ini adalah manusia, baik itu direct-stakeholder 

maupun indirect-stakeholder. Direct-stakeholder merupakan pihak yang telah 

berkontribusi dalam perusahaan diantaranya pemegang saham dan manajemen, 

sehingga sudah mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. 

Kesejahteraan para direct-stakeholder ini harus dijamin dari hal-hal yang 

melibatkan mereka pada risiko. Hedging merupakan bentuk manajemen risiko yang 

perlu dipertimbangkan perusahaan untuk diterapkan, agar dapat menjamin para 

stakeholder ini dengan tetap bertanggung jawab pada stakeholder tertinggi, yaitu 

Tuhan. 

Penelitian-penelitian tentang hedging telah banyak dilakukan sebelumnya. 

Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa motivasi perusahaan 

melakukan hedging utamanya adalah untuk manajemen risiko terhadap risiko pasar 

yang dihadapi oleh perusahaan. Berdasarkan shareholder value maximization 

theory, arus kas adalah hal yang krusial pada proses investasi (investasi dapat 

dilakukan ketika biaya kesulitan keuangan rendah) karena arus kas dapat terganggu 

oleh faktor-faktor ekternal seperti tingkat kurs, harga komoditas, dan suku bunga 

(Tufano, 1996).  Arus kas perusahaan yang melakukan aktivitas ekspor tentunya 

akan lebih rentan dengan risiko yang berkaitan dengan kurs, harga komoditas, dan 

suku bunga. Perusahaan yang melakukan ekspor terlibat dengan penggunaan mata 

uang asing dalam transaksinya, sehingga menghadapkan perusahaan pada risiko 
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kerugian akibat nilai tukar yang fluktuatif. Semakin tinggi ekspor akan 

mengarahkan perusahaan pada penggunaan derivatif yang lebih tinggi untuk tujuan 

lindung nilai (Ameer, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Afza dan Alam (2011) 

serta Ameer (2010) menemukan bukti bahwa penjualan asing (foreign sales) 

mempengaruhi keputusan hedging. Di Indonesia, peneliti belum menemukan 

literatur mengenai pengaruh penjualan asing ataupun ekspor dengan penggunaan 

hedging. 

Selain adanya eksposur dari eksternal, keputusan manajemen untuk 

melakukan aktivitas hedging juga dikarenakan oleh faktor-faktor internal 

perusahaan (Nuzul dan Lautania, 2015). Perusahaan juga melakukan hedging 

karena dimotivasi oleh keinginan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan 

pemegang dengan cara menghindari perusahaan dari financial distress. Growth 

opportunity dan profitabilitas merupakan beberapa faktor yang berkaitan dengan 

financial distress. Hedging juga ditujukan untuk memaksimalkan nilai manajer. 

Motivasi hedging yang pertama berdasarkan teori pemaksimalan nilai 

pemegang saham (shareholders value maximization) adalah untuk mengatasi 

masalah underinvestment cost. Perusahaan yang memiliki kesempatan 

pertumbuhan (growth opportunity) yang besar, berarti memiliki peluang investasi 

yang besar pula, sehingga biasanya akan mengalami masalah underinvestment atau 

kurangnya biaya investasi. Underinvestment cost mengarahkan perusahaan untuk 

melakukan pembiayaan eksternal dimana pembiayaan eksternal akan jauh lebih 

mahal dibandingkan dengan pembiayaan internal. Adanya masalah 

underinvestment cost ini merupakan salah satu hal yang dapat mengurangi nilai 
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perusahaan dan pada akhirnya akan mengurangi nilai pemegang saham. Sehingga 

untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan dapat menggunakan derivatif 

sebagai bentuk lindung nilai (Ahmad dan Balkis, 2012).  

Penelitian yang dilakukan oleh: Ameer (2010); Chaudry dan Mehmood 

(2014); Ahmad dan Balkis (2012); Putro dan Chabachib (2012) menyatakan bahwa 

growth opportunity berpengaruh terhadap keputusan penerapan kebijakan hedging. 

Namun sebaliknya, hasil penelitian yang dilakukan oleh: Guniarti (2014), Nuzul 

dan Lautania (2015); Arnold et al (2014) menunjukkan bahwa growth opportunity 

tidak berpengaruh terhadap penerapan kebijkan hedging. 

Smith dan Stulz (1985) dalam Sprcic et al. (2008) menyatakan bahwa jika 

pembiayaan eksternal perusahaan lebih mahal dibandingkan dengan pembiayaan 

dari internal, maka perusahaan akan terdorong untuk melakukan hedging.  

Perusahaan besar memiliki kemungkinaan pembiayaan eksternal yang lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini karena luasnya struktur modal 

perusahaan besar, dimana ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi suatu 

kemudahan tersendiri dalam memperoleh sumber pendanaan baik eksternal 

maupun internal (Aretz et al., 2008 dalam Guniarti, 2014). Ukuran perusahaan 

membuat pengambilan keputusannya pun berbeda-beda. Besarnya ukuran 

perusahaan berbanding lurus dengan risiko yang diterima, sehingga kecenderungan 

hedging juga meningkat dalam rangka perlindungan aset bagi perusahaan tersebut. 

Selain itu, menurut Guniarti (2014) pengelolaan perusahaan yang lebih besar 

cenderung lebih baik dan tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Hal ini karena selain 

memiliki aktivitas operasional yang luas, perhatian masyarakat dan para investor 
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terhadap perusahaan tersebut juga lebih besar, sehingga perlu melakukan 

manajemen risiko lebih banyak. 

Guniarti (2014); Ameer (2010); Afza dan Alam (2011); Chaudry dan 

Mehmood (2014) membuktikan dalam penelitiannya bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan semakin besar probabilitasnya untuk menerapkan kebijakan hedging. 

Krisdian dan Badjra (2017) justru menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging, yang berarti bahwa perusahaan 

kecil lah yang akan menerapkan kebijakan hedging. Namun, beberapa penelitian 

yang menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai penentu kebijakan hedging 

menyatakan hal sebaliknya, bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi 

kebijakan hedging (Ahmad dan Haris 2012; Arnold et al. 2014).  

Selain masalah underinvestment cost, motivasi perusahaan melakukan 

hedging berdasarkan shareholder value mazimization adalah untuk mengurangi 

biaya financial distress (Tufano, 1996). Perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan menghadapi kemungkinan financial distress yang 

lebih rendah, karena profitabilitas sendiri menunjukkan kinerja dan efisensi 

perusahaan yang baik (Shaari et al., 2013). Hal ini membuat dorongan untuk 

melakukan hedging pun akan semakin rendah. Penelitian yang dilakukan oleh 

Mnasri et al. (2013) serta Clark dan Mefteh (2010) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap keputusan hedging. Namun sebaliknya, Shaari et al. (2013) 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging 

perusahaan. 
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Berdasarkan  manager’s utility maximization penggunaan hedging juga 

dimotivasi oleh kepentingan manajer. Keberadaan saham manajerial akan 

menjadikan pihak eksekutif perusahaan ikut berperan sebagai pemegang saham. 

Keuntungan dan kerugian akan dirasakan langsung oleh manajer, direksi, maupun 

komisaris yang memiliki saham perusahaan, sehingga mereka cenderung akan 

melindungi nilai sahamnya. Ketika eksekutif memiliki porsi kepemilikan saham 

yang besar dalam perusahaan, mereka akan terdorong untuk menggunakan derivatif 

dalam rangka melindungi kekayaan mereka yang diinvestasikan pada perusahaan 

(Ameer, 2010). Kepemilikan saham manajerial akan mempengaruhi keputusan 

pengaplikasian kebijakan hedging oleh perusahaan, hal ini dibuktikan dalam 

penelitian yang dilakukan Ameer (2010), Afza dan Alam (2011), dan Shaari et al. 

(2013). Namun beberapa penelitian membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak mempengaruhi keputusan suatu perusahaan untuk melakukan kebijakan 

hedging yaitu hasil penelitian Arnold et al. (2014), serta Ahmad dan Haris (2012). 

Penelitian ini mengembangkan variabel jenis perusahaan sebagai mediator, 

karena sebelumnya belum ada pada penelitian terdahulu yang membuktikannya. 

Alasan peneliti merujuk variabel jenis perusahaan sebagai variabel moderating 

adalah variabel-variabel yang dirujuk sebelumnya masih menunjukkan 

inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu. Selain itu perusahaan yang tergolong 

kedalam sektor utama akan cenderung melakukan transaksi ekspor, hal ini karena 

arus modal masuk umumnya didorong oleh pasar komoditi Indonesia yang menarik 

dengan komoditi unggulannya, yaitu batu bara, minyak kelapa sawit, cokelat, migas 

dan karet, yang memberikan kontribusi sebesar 60% pada total ekspor nasional. 
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(Annual Report United Tractor). Ketika perusahaan melakukan transaksi ekspor, 

maka perusahaan tersebut akan terlibat dengan risiko perubahan kurs, maupun 

perubahan harga komoditas.  

Berdasarkan data yang ada, fenomena yang terjadi di lingkungan bisnis 

perusahaan serta adanya research gap antara penelitian sebelumnya yang 

dijabarkan  pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti kebijakan hedging dan mengambil judul “DETERMINAN KEBIJAKAN 

HEDGING PADA PERUSAHAAN ISLAMI YANG TERDAFTAR DI JAKARTA 

ISLAMIC INDEX (JII).” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dijabarkan adalah: 

1. Hedging merupakan praktik lama dalam manajemen risiko, namun 

penggunaan hedging di Indonesia masih rendah, dan hanya di dominasi oleh 

pihak swasta. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara berkembang 

yang memiliki keadaaan ekonomi yang tidak stabil, sehingga nilai tukar rupiah 

terhadap dolar lebih fluktuatif dibandingkan negara-negara lain yang tergolong 

negara maju. Aktivitas ekonomi di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh 

faktor-faktor eksternal, seperti pergolakan ekonomi dunia (Survei Ekonomi 

OECD 2015). 2. Pengelolaan perusahaan yang lebih besar cenderung lebih baik dan tingkat 

kehati-hatiannya lebih tinggi. Hal ini karena selain memiliki aktivitas 

operasional yang luas, perhatian masyarakat dan para investor terhadap 
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perusahaan tersebut juga lebih besar, sehingga perlu melakukan manajemen 

risiko lebih banyak (Guniarti, 2014). 

3. Negara berkembang seperti Indonesia lebih bergantung pada perdagangan 

internasional seperti ekspor dan impor dibandingkan dengan negara maju, 

terutama untuk produk non jasa. Selain itu, kegiatan ekspor merupakan salah 

satu sumber pemasukan valuta asing bagi suatu negara. 

4. Hedging dapat berperan untuk memitigasi risiko yang muncul dari sistem nilai 

tukar mengambang bebas yang berlaku di Indonesia. Sistem ini merupakan 

sistem dimana pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali 

sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing 

(Guniarti, 2014). 

5. Pilihan transaksi selain spot tak sekadar hanya untuk memenuhi kebutuhan 

valuta asing, tetapi juga menjadi sarana lindung nilai (hedging) di tengah 

fluktuasi nilai tukar mata uang. Sebagian besar pembelian valuta asing dilayani 

di pasar spot, dengan proporsi 73%, sedangkan  forward  hanya 6%. Tingginya 

porsi transaksi spot membuka kemungkinan munculnya lonjakan kebutuhan 

valuta asing, yang dipastikan membuat nilai tukar rupiah menjadi fluktuatif 

(Gerai Info Bank Indonesia edisi 43 tahun 2013). 

6. Perkembangan saham syariah di Indonesia sangat pesat. Hal ini dapat dilihat 

dari proporsi saham syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya 

(Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, OJK 2015). 

7. Arus modal masuk umumnya didorong oleh pasar komoditi Indonesia yang 

menarik dengan komoditi unggulan, yaitu batu bara, minyak kelapa sawit, 
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cokelat, migas dan karet, yang memberikan kontribusi sebesar 60% pada total 

ekspor nasional (laporan tahunan perusahaan United Tractor, 2013). 

 

1.3 Cakupan Masalah  

Cakupan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas pada 

perusahaan islami yang sahamnya terdaftar  di Jakarta Islamic Index (JII) periode 

Desember-Mei dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini akan 

mengkaji faktor-faktor yang akan berpengaruh pada keputusan penerapan 

kebijakan lindung nilai (hedging). Hedging dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yang sebagian besar dapat dikategorikan sebagai lindung nilai alami (natural 

hedging), namun dalam penelitian ini hanya akan meneliti berkenaan dengan 

penggunaaan instrumen derivatif sebagai alat untuk melakukan lindung nilai. 

Penelitian ini akan membahas penggunaan derivatif yang terdiri dari kontrak future, 

maupun swap, karena kontrak yang dilarang dalam syariah adalah kontrak forward 

maupun kontrak option . 

Faktor-faktor yang dikaji merupakan variabel independen yang terdiri dari 

jumlah penjualan ekspor, kesempatan pertumbuhan (growth opportunity) yang 

diukur menggunakan rasio market to book value, profitabilitas yang akan diukur 

menggunakan rasio return on assets, besarnya kepemilikan saham manajerial yang 

dilihat dari saham yang dimiliki oleh direksi maupun komisaris perusahaan, dan 

ukuran perusahaan yang akan diukur menggunakan total aset perusahaan. Selain 

itu, penelitian ini juga menguji apakah jenis perusahaan dapat memoderasi faktor-

faktor yang dikaji pada penelitian ini dalam penerapan kebijakan hedging. 
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1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, 

maka pertanyaan yang muncul dan berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh ekspor terhadap penerapan kebijakan hedging? 

2. Bagaimanakah pengaruh growth opportunity terhadap penerapan kebijakan 

hedging? 

3. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap penerapan kebijakan hedging? 

4. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerapan 

kebijakan hedging? 

5. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan kebijakan 

hedging? 

6. Bagaimanakah pengaruh jenis perusahaan dalam memoderasi pengaruh ekspor 

terhadap penerapan kebijakan hedging?  

7. Bagaimanakah pengaruh jenis perusahaan dalam memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap penerapan kebijakan hedging? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan seperti yang 

telah dibahas sebelumya, yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh ekspor terhadap penerapan kebijakan hedging. 

2. Menganalisis pengaruh growth opportunity terhadap penerapan kebijakan 

hedging. 

3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penerapan kebijakan hedging. 
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4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penerapan kebijakan 

hedging. 

5. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penerapan kebijakan 

hedging.  

6. Menganalisis peran jenis perusahaan dalam memoderasi pengaruh ekspor 

terhadap penerapan kebijakan hedging.  

7. Menganalisis peran jenis perusahaan dalam memoderasi pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap penerapan kebijakan hedging. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

1.6.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritikal 

dalam pengembangan literatur akuntansi secara khususnya dan ekonomi untuk 

lebih luasnya, maupun menjadi suatu alat bukti yang berlaku dilapangan empiris. 

Lebih lanjutnya untuk memberikan suatu pertimbangan analitik dalam 

menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan lindung nilai 

bagi suatu perusahaan. Khususnya kontribusi ekspor, growth opportunity, 

profitabilitas, adanya saham yang dimiliki manajer atau pengurus perusahaan, dan 

ukuran perusahaan dalam memberikan keyakinan bagi perusahaan untuk 

menerapkan kebijakan hedging. 
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1.6.2 Kegunaan Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam 

mempertimbangkan penerapan kebijakan hedging sebagai bentuk manajemen 

risiko khususnya untuk risiko yang berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata 

uang sehingga perusahaan dapat menghindarkan diri dari risiko kerugian akibat 

fluktuasi kurs tersebut. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pembuatan 

kebijakan mengenai transaksi lindung nilai yang lebih baik berkenaan dengan 

akuntansi lindung nilai, karena perusahaan-perusahaan yang melakukan hedging 

kebanyakan tidak mencatat transaksi instrumen derivatif sebagai akuntansi 

lindung nilai, karena tidak sesuai dengan kriteria akuntansi lindung nilai. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini merupakan penerapan dan pengembangan ilmu yang 

diperoleh selama kuliah dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan 

khususnya yang berkaitan dengan lindung nilai (hedging). 

d. Bagi Masyarakat dan Investor 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat 

dan investor mengenai lindung nilai, sehingga diharapkan masyarakat dan 

investor dapat mempertimbangkan perusahaan mana yang akan mereka pilih 

untuk menginvestasikan harta mereka. 
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1.7 Orisinilitas Penelitian 

Merujuk penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini mencoba untuk 

meneliti terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penentu kebijakan hedging. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian mengenai lindung nilai 

(hedging) yang dilakukan beberapa peneliti di Indonesia diantaranya: Guniarti 

(2014), Nuzul dan Lautania (2015), dan Jiwandhana (2016), adalah bahwa 

penelitian ini mencoba menguji pengaruh variabel ekspor terhadap kebijakan 

hedging. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, 

dan jika dibandingkan dengan negara-negara maju, negara berkembang lebih 

bergantung pada perdagangan internasional.  

Penelitian ini mencoba meneliti variabel jenis perusahaan, yang menjadi 

variabel moderating dalam penelitian ini. Perusahaan yang tergolong dalam 

perusahaan yang bergerak pada sektor utama (pertambangan, pertanian) memiliki 

kontribusi besar pada ekspor nasional, dan lebih cenderung menghadapi eksposur 

mata uang. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan publik 

yang sahamnya terdaftar di Jakarta Islamic Index. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana perusahaan yang memiliki saham syariah terlibat dalam 

penggunaan derivatif sebagai alat lindung nilai atas risiko yang dihadapinya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Teori Utama 

2.1.1 Sharia Enterprise Theory 

Sharia Enterprise Theory (SET) menurut Triyuwono (2011) adalah teori 

yang menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat 

tempat kembalinya manusia dan alam semesta, sedangkan manusia hanya sebagai 

wakil-Nya (khalitullah fil ardh) yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua 

hukum-hukum Tuhan. SET menyeimbangkan nilai egoistik dengan nilai altruistik, 

nilai materi dengan nilai spiritual dan seterusnya. Bentuk keseimbangan tersebut 

secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat. Konsekuensi 

dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET tidak hanya peduli pada kepentingan 

individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. 

Stakeholders meliputi Allah, manusia, dan alam.  

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup 

manusia. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai stakeholder tertinggi adalah 

digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari’ah. Intinya 

adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syari’ah hanya dibangun 

berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah dan menjamin tujuan 

akuntansi syariah tetap menyadari nilai ketuhanan. Manusia adalah Stakeholder 

kedua dari SET, yang kemudian dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu direct-

stakeholders dan indirect–stakeholders (Triyuwono, 2011). Direct-stakeholders 

adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, 
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baik dalam bentuk kontribusi keuangan (financial contribution) maupun non-

keuangan (non financial contribution). Pihak-pihak ini termasuk shareholder dan 

manajemen. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari 

perusahaan karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan. 

Sementara itu, yang dimaksud dengan indirect-stakeholders adalah pihak-pihak 

yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara 

keuangan maupun nonkeuangan), tetapi secara syari’ah mereka adalah pihak yang 

memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. 

Golongan stakeholder terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak 

yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak 

Allah dan manusia. Perusahaan mampu bertahan secara fisik karena didirikan diatas 

bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan 

menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan 

menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lainnya, namun demikian, alam 

tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang 

sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa 

kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan 

lainnya (Triyuwono, 2011). 

Shariah Enterprise Theory menganggap Allah adalah sumber amanah 

utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah 

dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan 

dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah. 

Implikasi dari Sharia Enterprise Theory (SET) pada penelitian ini adalah untuk 
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menjelaskan penggunaan hedging oleh perusahaan. SET digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara pengambilan keputusan hedging dengan kepentingan 

untuk pertanggungjawaban kepada Tuhan dan para direct-stakeholder. 

Teori ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara keputusan perusahaan 

melakukan aktivitas manajemen risiko dalam bentuk hedging dengan variabel 

ekspor, growth opportunity, profitabilitas, dan kepemilikan manajerial. 

 

2.1.2 Manajemen Risiko 

Menurut Djojosoedarso (1999) manajemen risiko adalah metode yang 

tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan yang meliputi 

penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian serta komunikasi 

risiko, atau dengan kata lain manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen dalam penanggulangan risiko. Darmawi (1999) dalam Bakar (2014) 

menyatakan manajemen risiko sebagai suatu usaha untuk mengetahui, 

menganalisis, serta mengendalikan risiko yang ada dalam aktivitas perusahaan 

dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efesiensi yang lebih tinggi. Oleh karena 

itu, manajemen risiko dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan untuk meminimalisir 

ataupun menghilangkan  risiko. Risiko adalah kerugian akibat kejadian yang tidak 

dikehendaki muncul.  

Sunaryo (2009) mengidentifikasikan risiko berdasarkan faktor penyebabnya, 

yaitu: 

a. Risiko karena pergerakan harga pasar atau disebut dengan risiko pasar. Risiko 

ini disebabkan oleh fluktuasi harga saham, nilai tukar atau suku bunga.  
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b. Risiko karena mitra transaksi gagal bayar (default) disebut risiko kredit 

(default).  

c. Risiko karena kesalahan atau kegagalan orang atau sistem, proses atau faktor 

eksternal disebut risiko operasional. 

Risiko memiliki dua karakteristik yaitu: pertama merupakan ketidakpastian atas 

terjadinya suatu peristiwa, dan yang kedua merupakan ketidakpastian yang bila 

terjadi akan menimbulkan kerugian (Djojosoedarso, 1999). Risiko pasar tergolong 

pada karakteristik yang kedua, dimana risiko pasar merupakan risiko yang berasal 

dari ketidakpastian yang disebabkan oleh fluktuasi nilai mata uang, suku bunga, 

ataupun harga komoditas yang akan menimbulkan kerugian.  

Lembaga finansial atau investor dapat mengelola risiko dengan cara 

mengurangi risiko misalnya dengan melakukan lindung nilai (hedging); 

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

risiko kepada pihak ketiga dengan instrumen derivatif. Bank dapat mentransfer 

risiko kreditnya kepada pihak lain dengan menggunakan credit derivatives 

(Sunaryo, 2009). Djojosoedarso (1999) juga mengidentifikasi cara-cara yang dapat 

dilakukan sebagai bentuk pengelolaan risiko, diantaranya: 

a. Mengadakan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya 

peristiwa yang menimbulkan kerugian. Misalnya: membangun gedung dengan 

bahan-bahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran, memagari 

mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan 

penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari 
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risiko pencurian dan kerusakan, mengadakan pendekatan kemanusiaan untuk 

mencegah terjadinya pemogokan, sabotase dan pengacauan. 

b. Melakukan retensi, atau dengan kata lain menolelir terjadinya kerugian, 

membiarkan terjadinya kerugian. Selanjutnya, cara untuk mencegah 

terganggunya operasi perusahaan akibat kerugian tersebut disediakan sejumlah 

dana untuk menanggulanginya (contoh: pos biaya lain-lain atau biaya tidak 

terduga dalam anggaran perusahaan). 

c. Melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan hedging 

(lindung nilai) untuk menanggulangi risiko fluktuasi mata uang dan fluktuasi 

harga bahan baku/pembantu yang diperlukan. 

d. Mengalihkan/memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara 

mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi 

terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah 

ditetapkan, sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian bila betul 

terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian. 

Proses manajemen risiko dapat diterapkan di semua tingkatan kegiatan, 

jabatan, proyek, produk ataupun aset. Manajemen risiko dapat memberikan manfaat 

optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan. Walaupun demikian manajemen risiko 

seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan ataupun operasional kegiatan. 

 

2.1.3 Teori Motivasi Hedging 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai aktivitas manajemen risiko seperti 

yang dilakukan, Tufano (1996) dan Sprcic et al. (2008) menyimpulkan motivasi 
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perusahaan untuk melakukan hedging didasari oleh dua hipotesis, yaitu untuk 

memaksimalkan nilai para pemegang saham (shareholder value maximization), dan 

yang kedua adalah untuk memaksimalisasi kepentingan pribadi manajer 

(manager’s utility maximization). 

a. Shareholder Value Maximization 

Motivasi perusahaan melakukan aktivitas hedging dalam hipotesis 

shareholder value maximization ini adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang 

saham melalui pengurangan cost of financial distress, agency cost of debt, costly 

external financing  dan taxes (Sprcic et al., 2008).  Salah satu penjelasan yang 

paling mungkin bagi manajer untuk melakukan aktivitas manajemen risiko adalah 

untuk kepentingan mereka terhadap perusahaan, berdasarkan fakta bahwa risiko 

yang tidak sistematik mempengaruhi probabilitas suatu perusahaan terjerumus ke 

kebangkrutan atau mengalami kesulitan keuangan. Manajer sebagai agen dituntut 

untuk menjauhkan perusahaan dari kondisi keuangan yang buruk, karena akan 

berdampak pada kekayaan pemegang saham.  

Pengurangan biaya financial distress meningkatkan nilai perusahaan, hal 

tersebut dapat menambah nilai pemegang saham dengan meningkatkan potensi 

perusahaan untuk memperoleh hutang. Manajemen risiko mengurangi biaya 

financial distress, yang mengarahkan pada rasio hutang optimal yang lebih tinggi 

(atau mengurangi biaya keuangan). Perusahaan juga dapat mengurangi pajak 

dengan menggunakan manajemen risiko untuk menetapkan level pendapatan kena 

pajak (Stulz, 1985 dalam Tufano, 1996).  
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Hedging  memaksimalkan nilai pemegang saham melalui pengurangan 

agency cost of debt. Hedging akan cenderung membenahi masalah agensi–moral 

hazard. Moral hazard disini muncul dari konflik kepentingan antara stakeholder, 

yaitu  manajemen dan debtholder. Hedging dapat meningkatkan reputasi untuk 

menjalankan kontrak, sehingga dengan mengurangi probabilitas kebangkrutan 

maka akan meningkatkan hubungan kontraktual antara para stakeholder. 

Teori ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara keputusan perusahaan 

melakukan aktivitas manajemen risiko dalam bentuk hedging dengan variabel 

ekspor, growth opportunity, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

b. Manager’s Utility Maximization 

Adapun teori motivasi hedging yang kedua adalah manager’s utility 

maximization theory yang menjelaskan bahwa rasionalitas kebijakan hedging 

adalah untuk memaksimalkan kepentingan manajer perusahaan. Pemegang saham 

mempekerjakan manajer karena mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan 

khusus yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Manajer tidak dapat 

menggunakan keahlian mereka kecuali mereka memiliki keleluasaan yang sama 

dengan pemegang saham dalam hal memilih tindakan yang akan diambil. Manajer 

memiliki keterbatasan kemampuan untuk membedakan posisi kekayaan personal 

mereka, yaitu berhubungan dengan kepemilikan saham dan kapitalisasi pendapatan 

mereka yang berhubungan dengan posisi jabatan mereka. Oleh karena itu, mereka 

akan memiliki dorongan untuk melindungi kekayaan mereka pada biaya dari 

pemegang saham. 



26 
 

 
 

Breeden dan Viswanathan (1996); serta DeMarzo dan Duffie (1995) dalam 

Sprcic (2011) memperkenalkan hipotesis baru mengenai teori motivasi hedging 

yang berkaitan dengan manajerial. Hipotesis tersebut berfokus pada reputasi 

manajer. Manajer akan cenderung melakukan aktivitas manajemen risiko dalam 

rangka untuk mengomunikasikan keahlian mereka ke pasar tenaga kerja. Hipotesis 

ini membicarakan tentang umur dan tenure dari manajemen, karena biasanya 

mereka yang masih muda dan kurang berpengalaman akan sulit untuk 

mengomunikasikan kecakapan yang mereka miliki, sedangkan manajemen yang 

memiliki masa kerja lebih lama memiliki reputasi yang baik dan telah dikenal oleh 

pasar tenaga kerja.  

Hipotesis yang kedua ini fokus pada penghindaran risiko dari sudut pandang 

manajerial yang merupakan penggerak manajemen risiko perusahaan. Manajer 

yang sumber daya dan kekayaannya dibedakan cenderung mengurangi risiko yang 

mengarah pada mereka. Selain itu, karena hipotesis yang kedua ini juga 

membicarakan tentang reputasi manajer maka manajer akan melibatkan diri pada 

praktik manajemen risiko untuk mengomunikasikan kemampuan mereka pada 

pasar tenaga kerja.  

 

2.2 Hedging (Lindung Nilai) 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, PBI No.15/8/PBI/2013 tentang 

transaksi lindung nilai kepada bank, pengertian lindung nilai (hedging) adalah cara 

atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan 

timbul akibat adanya fluktuasi harga dipasar keuangan. Pada era global ini, aktivitas 
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operasional perusahaan kemungkinan besar akan mengadakan transaksi yang 

melibatkan penggunaan mata uang asing, terlebih untuk perusahaan yang sudah 

ekspansi di pasar global. Sehingga, untuk menghadapi fluktuasi harga di pasar 

keuangan global tersebut, perusahaan perlu untuk melakukan lindung nilai atas 

risiko kerugian yang mungkin mereka hadapi akibat adanya fluktuasi tersebut.  

Lindung nilai atas risiko pasar merupakan strategi yang bisa dilakukan 

manajemen jika perusahaan menghadapi risiko pasar dalam transaksinya pada 

perdagangan internasional. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian yang 

timbul dari perubahan yang merugikan pada harga pasar dan harga seperti suku 

bunga, nilai tukar mata uang, harga komoditas atau harga ekuitas (Ameer, 2010). 

Lindung nilai adalah strategi pereduksian risiko. Prinsip lindung nilai (hedging) 

adalah menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen 

hedging.  

Implikasi dari penerapan hedging adalah apabila posisi aset awal memberikan 

keuntungan, maka posisi instrumen hedging mengalami kerugian. Akibatnya, 

keuntungan dari posisi aset awal akan menutupi kerugian dari posisi instrumen 

hedging. Hedger (pelaku lindung nilai) melakukan lindung nilai dengan mengambil 

posisi pada instrumen lindung nilai. Hedger dapat melakukan lindung nilai terhadap 

sebuah portofolio, yang bisa saja terdiri atas sebuah instrumen atau beberapa 

instrumen. Hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam aktivitas hedging sebagai bentuk 

dari manajemen risiko perusahaan adalah: 

a) Instrumen hedging yang digunakan 
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Dalam PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: pengakuan dan pengukuran 

paragraf 73 menyebutkan bahwa instrumen yang dapat digunakan sebagai 

instrumen hedging adalah instrumen yang melibatkan pihak eksternal dari 

pihak pelapor. Instrumen untuk aktivitas hedging biasanya melibatkan 

instrumen derivatif yang ditujukan untuk tujuan lindung nilai.  

b) Item yang dilindungi 

Item yang dilindungi menurut PSAK 55 tentang instrumen keuangan: 

pengakuan dan pengukuran paragraf 78 dalam aktivitas hedging adalah aset 

atau liabilitas yang diakui, komitmen pasti yang belum diakui, perkiraan 

transaksi yang kemungkinan besar terjadi, atau investasi neto pada kegiatan 

usaha luar negeri, serta bagian dari portofolio aset keuangan atau liabilitas 

keuangan yang berbagi risiko yang dilindungi, untuk lindung nilai portofolio 

risiko suku bunga.  

c) Risiko yang dilindungi 

Aktivitas hedging merupakan bentuk dari manajemen risiko atas risiko pasar, 

yang terdiri dari risiko fluktuasi kurs atau pertukaran mata uang atas mata uang 

asing, risiko suku bunga, dan risiko perubahan harga komoditas.  

Hedging menggunakan derivatif digunakan untuk menutup dampak negatif  

dari perubahan suku bunga atau kurs tukar mata uang asing (Kieso, 2008). Definisi 

derivatif sendiri berdasarkan PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: pengakuan 

dan pengukuran paragraf 9 merupakan suatu instrumen keuangan atau kontrak lain 

dengan 3 (tiga) karakteristik berikut ini: 
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a. Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel lain yang telah 

ditentukan, antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga 

komoditas, kurs, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau 

indeks kredit, atau variabel lain.  

b. Tidak memerlukan investasi awal neto atau mememerlukan investasi awal neto 

dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan 

untuk kontrak serupa lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak yang 

serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. 

c. Diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. 

IAS 39 mengidentifikasi tiga jenis hedging: 

1) Fair value hedges atau lindung nilai wajar. 

Menurut Epstein & Jermakowicz (2008) dalam Warsidi (2009), fair 

value hedges atau perlindungan nilai wajar, adalah penggunaan instrumen 

derivatif atau instrumen keuangan lainnya untuk melindungi perusahaan dari 

risiko terkait perubahan nilai wajar (fair value) aset atau kewajiban yang 

diperkirakan akan memengaruhi laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Baik item-item aset/kewajiban yang dilindungi maupun 

derivatif yang digunakan sebagai instrumen hedging atas aset/kewajiban itu 

harus dinyatakan kembali dengan nilai wajar yang berlaku pada akhir periode. 

Untung (gain) atau rugi (loss) atas item-item itu harus segera diakui dalam 

laba/rugi periode berjalan tidak ditangguhkan. 

2) Cash flow hedges atau lindung arus kas 

http://books.google.com/books?id=3waA2Ca1ewgC&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q=&f=false
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Menurut Epstein & Jermakowicz (2008) dalam Warsidi (2009), cash 

flow hedges adalah perlindungan, dengan menggunakan instrumen derivatif 

atau instrumen keuangan lainnya, dari risiko variabilitas arus kas terkait 

dengan diakuinya aset/kewajiban (misalnya, pembayaran bunga atas 

pinjaman dengan suku bunga variabel) atau ramalan akan terjadinya suatu 

transaksi (misalnya, penjualan atau pembelian yang akan dilakukan) di masa 

mendatang, di mana variabilitas arus kas itu diperkirakan akan 

laba atau rugi yang dilaporkan. 

3) Lindung investasi neto dalam operasi luar negeri 

Instrumen yang melibatkan pihak eksternal dari entitas pelapor (yaitu pihak 

eksternal dari entitas kelompok usaha atau entitas individual yang dilaporkan) yang 

dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai (untuk tujuan akuntansi lindung 

nilai) untuk lindung nilai risiko perubahan nilai tukar.  Satu instrument lindung nilai 

dapat ditetapkan sebagai lindung nilai atas lebih dari satu jenis risiko sepanjang: (a) 

risiko yang dilindung nilai dapat diidentifikasikan secara jelas; (b) efektivitas dari 

lindung nilai dapat dibuktikan; dan (c) dimungkinkan untuk memastikan bahwa 

terdapat penetapan yang spesifik dari instrumen lindung nilai dan posisi risiko yang 

berbeda.  

Hedging dapat dilakukan dengan beberapa cara yang sebagian besar dapat 

dikategorikan sebagai lindung nilai alami (natural hedging). Lindung nilai alami 

merupakan suatu investasi yang bertujuan mengurangi risiko dari risiko yang tak 

terduga dengan cara menyelaraskan perputaran uang misalnya pemasukan dan 

http://books.google.com/books?id=3waA2Ca1ewgC&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q=&f=false
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biaya. Selain dengan natural hedging, peminimalan risiko dari fluktuasi valuta 

asing dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen derivatif.  

Bank Indonesia telah lama mengatur tentang transaksi lindung nilai, 

diantaranya melalui PBI No 7/31 tahun 2005 dan PBI No 10/38 tahun 2008 tentang 

transaksi derivatif, serta sebagai reaksi BI terhadap krisis global, BI juga 

menerbitkan PBI No 10/37 tahun 2008. Transaksi derivatif adalah transaksi 

instrumen keuangan yang nilai pokok transaksinya biasanya tidak dipertukarkan. 

Ciri-ciri pokok dari instrumen derivatif adalah jumlah pokok dari transaksi tersebut 

tidak berubah. Instrumen derivatif yang biasanya digunakan sebagai alat hedging 

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

swap.  

a. Forward 

Kontrak forward merupakan suatu kontrak untuk melakukan sejumlah 

penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya dimasa yang akan 

datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat. Pada 

kontrak forward terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang bersedia 

mengirimkan underlying asset yang ditentukan sebagai penjual (yang berada 

di posisis short) dan pihak yang bersedia menerima underlying asset atau pihak 

pembeli yang diposisikan berada pada posisi long. 

Tujuan dari kontrak foward adalah: 

- Kontrak foward digunakan untuk menutupi risiko exchange rate untuk 

pembelian/penjualan valuta di masa mendatang 
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- Jika ada suatu transaksi bisnis, kontrak foward dapat menghilangkan 

currency exposure karena kurs valuta untuk masa yang akan datang telah 

ditetapkan. 

- Perhitungan kalkulasi biaya yang pasti 

b. Future 

Future merupakan kontrak untuk transaksi masa yang akan datang yang 

diperdagangkan melalui sebuah bursa. Kontrak ini memiliki kesamaan dengan 

forward contract kecuali future contract ini bersifat marked to market yang 

diikuti oleh cash flow harian antara dua belah pihak. Future trading oleh para 

produsen dijadikan sarana untuk melakukan lindung nilai. Sedangkan, 

perkembangan selanjutnya, para spekulator atau spekulan dari pemilik modal 

mulai melihat bahwa kontrak ini sangat menarik untuk dikembangkan menjadi 

instrumen untuk spekulasi. Namun, untuk lindung nilai perusahaan-perusahaan 

islami spekulasi semacam ini tidak diperbolehkan.  

Kontrak future memiliki risiko yang sama terhadap underlying instrument dan 

akan ada tambahan interest rate akibat penyerahan dimasa yang akan datang. 

Kontrak future menunjukkan suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu, sama 

halnya dengan kontrak forward. Pada umumnya, kontrak future mempunyai 

ciri sebagai berikut: 

- Diperdagangkan di bursa 

- Harga tetap untuk setiap kontrak 

- Tanggal tetap untuk pengiriman 

- Kondisi pengiriman tepat 
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- Margin calls harian  

c. Opsi 

Opsi adalah kontrak alternatif dengan disertai pilihan untuk menjual atau 

membeli sesuatu sesuai dengan yang tertera di kontrak tersebut. Opsi dikatakan 

sebagai instrumen derivatif jika opsi tersebut masih terhubung ke aset finansial 

(saham biasa, obligasi, dan obligasi konversi) yang bersangkutan. Setiap jenis 

opsi memiliki masa hidup pada jangka waktu tertentu, sehingga jika masa nya 

sudah habis, maka opsi sebagai instrumen derivatif sudah tidak bernilai lagi. 

Opsi terdiri dari dua jenis yaitu opsi jual (put option) dan opsi beli (call option) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai opsi adalah: 

- Harga underlying asetnya. Jika harga underlying asetnya lebih tinggi dari 

pada harga eksekusinya, maka opsi tersebut akan semakin menarik sehingga 

akan semakin tinggi kemungkinan opsi beli akan dilakukan. 

- Harga eksekusi mempengaruji nilai opsi karena semakin tinggi harga 

eksekusi suatu opsi maka semakin tidak menarik opsi tersebut. 

- Tingkat bunga yang semakin tinggi maka akan membuat suatu opsi semakin 

menarik. Hal ini dikarenakan jika tingkat bunga tinggi maka uang yang 

diperlukan saat ini semakin kecil untuk menjadi nominal exercise price 

untuk satu tahun mendatang. 

- Jangka waktu akan jatuh tempo yang semakin lama akan membuat 

kemungkinan harga underlying asset lebih besar dari harga eksekusinya 

sehingga akan membuat suatu opsi jadi lebih menarik.  

- Volatilitas harga underlying asset  
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d. Swap 

Pada kontrak swap, dua pihak menukar kewajiban utang menggunakan mata 

uang yang berbeda. Masing-masing pihak setuju untuk membayar kewajiban 

bunga pihak lainnya. Pada saat jatuh tempo, jumlah pokok yang ditukar 

biasanya sejumlah nilai tukar yang disepakati di awal. Pada pertukaran tersebut 

hanya selisih arus kas yang dibayar. Jika satu pihak melanggarnya, tidak ada 

kerugian pada pokoknya. Akan tetapi, ada biaya peluang yang berkaitan 

dengan pergerakan mata uang setelah swap dilaksanakan. Swap biasanya 

dilakukan melalui perantara, seperti bank komersial. Beberapa jenis swap yang 

umum dilakukan oleh perusahaan adalah back-to-back loans, currency swap, 

dan credit swap. 

Back-to-back loans merupakan jenis swap yang melibatkan dua pihak di 

negara yang berbeda, yang sepakat untuk saling meminjam sejumlah dana 

dalam mata uang kedua negara, selama periode waktu tertentu. Pada akhir 

periode waktu yang telah disepakati, masing-masing pihak mengembalikan 

dana yang dipinjam. Currency swap mirip dengan back-to-back loans kecuali 

bahwa currency swap tidak nampak di neraca. Biasanya, dua perusahaan 

sepakat untuk menukarkan sejumlah dana dalam mata uang yang berbeda, yang 

ekuivalen nilainya, selama waktu tertentu. Credit swap merupakan pertukaran 

mata uang antar perusahaan dan bank (sering kali bank sentral) asing, yang 

berlangsung selama kurun waktu tertentu. Daya tarik dari credit swap adalah 

kemampuannya untuk mengurangi kebutuhan guna membiayai kegiatan 

dengan mata yang uang lemah dari sumber mata uang yang kuat. 
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Namun, dalam penelitian ini penggunaan hedging hanya dibatasi pada penggunaan 

kontrak future maupun swap, karena kontrak forward maupun option merupakan 

kontrak derivatif yang tidak diperbolehkan berdasarkan syariah. 

 

2.3 Ekspor (Penjualan Asing) 

Dewasa ini, hampir setiap negara melakukan perdagangan internasional yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri maupun untuk 

tetap eksis di dunia internasional. Perdagangan internasional juga merupakan suatu 

bentuk strategi yang dilakukan oleh suatu negara. Menurut Madura (2000) dalam 

Mitariani (2013) perdagangan internasional adalah pendekatan yang konservatif 

yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk penetrasi pasar luar negeri (ekspor) atau 

mendapatkan bahan baku berharga murah (impor).  

Penjualan asing atau lebih dikenal dengan ekspor merupakan proses 

transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, 

umumnya dalam proses perdagangan. Menurut Kementrian Perdagangan, ekspor 

merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean negara lain. Biasanya 

proses ekspor dimulai dari adanya sales contract process antar pihak eksportir 

(orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan ekspor) dan importir 

(orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan impor). Proses 

pembayaran untuk pengiriman ini dapat melalui Letter of Credit (L/C) atau non-

L/C. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea 

cukai di negara pengirim maupun penerima. 
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Ekspor atau penjualan asing melibatkan adanya transaksi antar negara dalam 

perdagangan internasional. Ekspor biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

yang telah melakukan ekspansi ke pasar global. Kegiatan ekspor impor ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan barang dan atau jasa dengan melakukan transaksi antar 

negara. Ekspor merupakan sumbangan bagi pemasukan devisa bagi negara. 

Beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa perusahaan melakukan bisnis di 

luar negeri dengan terlibat pada  praktik ekspor, antara lain: 

1. Komoditas tradisional, hal ini karena sejak dahulu Indonesia melakukan 

kegiatan ekspor komoditas mentah, yang berlanjut hingga saat ini. Komoditas 

tradisional yang menjadi komoditas ekspor misalnya karet, kopi, teh, lada, dan 

hasil tambang.  

2. Optimalisasi laba. Perusahaan akan melakukan ekspor untuk memperluas 

daerah penjualan sampai ke luar negeri, yang akan menambah perolehan 

pendapatan bagi perusahaan. 

3. Penelusuran pasar. Ekspor dijadikan suatu langkah bagi perusahaan untuk 

melakukan diversifikasi ketika pasar domestiknya telah kuat, sehingga dapat 

memperkuat posisi komoditas yang diperdagangkan.  

4. Pemanfaatan kelebihan kapasitas (excess capacity). Jika produk yang 

dihasilkan oleh mesin belum mencapai kapasitas optimalnya, namun telah 

memenuhi permintaan pasar dalam negeri, maka kelebihan kapasitas tersebut 

dapat digunakan untuk memenuhi pasar ekspor.  

5. Export oriented products. Indonesia dapat saja dijadikan objek untuk 

pengalihan pabrik-pabrik industri dari negara-negara seperti Jepang, Korea, 



37 
 

 
 

Taiwan, atau Singapura, sehingga produk yang dihasilkan memang merupakan 

produk yang berorientasi ekspor. 

6. Pengembangan konsep wisma dagang atau trading house yang merupakan 

suatu lembaga perdagangan antara produsen dan konsumen dapat menjadi 

pemicu ekspor karena dapat memudahkan eksportir dalam melakukan 

penetrasi pasar internasional.  

7. Komoditas berdaya saling tinggi atau komoditas yang mempunyai keunggulan 

komparatif memiliki peluang untuk pasar ekspor. Contoh produk Indonesia 

yang memiliki keunggulan komparatif adalah karet alam, kayu hutan, 

agrobisnis, kerajinan dan lainnya.  

Ekspor merupakan salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan 

penting dalam perluasan pasar. Untuk menghitung ekspor, rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

𝐸𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 = 𝐿𝑜𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑟 

 

2.4 Growth opportunity 

Kesempatan pertumbuhan suatu perusahaan menunjukkan peluang 

perusahaan untuk maju dan berkembang menjadi lebih besar. Kesempatan 

pertumbuhan (growth opportunity) yang kian tinggi menandakan tingginya 

kebutuhan dana yang diperlukan untuk dapat menjawab kesempatan tersebut di 

masa datang. Tingginya kebutuhan dana ini akan mendorong perusahaan untuk 

mendapatkan dana dari pihak eksternal. Perusahaan dengan kesempatan 

pertumbuhan yang besar akan mempertahankan pendapatan yang diperoleh untuk 
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diinvestasikan kembali, dan pada waktu yang bersamaan perusahaan diharapkan 

tetap mengandalkan pendanaan melalui hutang yang lebih besar (Baskin 1989 

dalam Putro, 2012). 

Kesempatan pertumbuhan suatu perusahaan dapat diukur menggunakan nilai 

dari Market To Book Value of Equity (MTBV). Semakin besar MTBV suatu 

perusahaan mengindikasikan perusahaan tersebut memiliki kesempatan 

pertumbuhan yang semakin besar. Rasio MTBV ini merupakan salah satu dari rasio 

pasar. Rasio pasar adalah rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan 

terhadap laba, arus kas, dan nilai buku per sahamnya (Brigham dan Houston 2010). 

Rasio pasar ini dapat menjadi referensi bagi manajemen tentang bagaimana 

pandangan investor terhadap risiko maupun prospek perusahaan kedepannya.  

𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 = 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 

 

2.5 Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba merupakan salah satu hal 

yang penting diketahui oleh perusahaan. Pengukuran tingkat keuntungan suatu 

perusahaan dapat dilakukan menggunakan rasio-rasio profitabilitas atau yang 

dikenal juga dengan rasio rentabilitas. Pengukuran ini penting dilakukan untuk 

melihat apakah manajemen telah mencapai target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Profitabilitas juga penting untuk keputusan investasi sebagai bentuk 

pengembangan perusahaan.  

Pengertian rasio profitabilitas sendiri menurut Kasmir (2014:196) adalah 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 
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mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana 

perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari operasi yang dijalankannya. 

Profitabilitas juga dapat menjadi tolok ukur kinerja manajmen perusahaan dalam 

mencapai target yang telah ditetapkan.  

Menurut Brigham dan Houston (2010:146) rasio profitabilitas adalah 

sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, 

manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas digunakan untuk 

melihat seberapa kemampuan dalam hal pengelolaan aset dan utang untuk 

mendanai kegiatan operasinya yang dicerminkan dari keuntungan hasil kegiatan 

operasinya.  

Jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio profitabilitas (Kasmir 2010:199) 

adalah sebagai berikut: 

a. Profit margin on sales 

Margin laba atas penjualan (profit margin on sales) merupakan pengukuran 

profitabilitas dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak (earning 

after tax) dengan penjualan bersih. Terdapat dua rumus untuk mencari profit 

margin on sales, yaitu: 

1) Untuk margin laba kotor 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ − ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

2) Untuk margin laba bersih 

𝑁𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
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b. Return on investment 

Hasil pengembalian investasi atau yang dikenal dengan Return On Investment 

(ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mencari ROI 

adalah sebagai berikut 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

c. Return on equity 

Hasil pengembalian ekuitas atau Return On Equity (ROE) merupakan rasio 

untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini 

menunjukkan efesiensi penggunaan modal sendiri. Rumus yang digunakan 

untuk mengukur rasio ini adalah: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

d. Laba per lembar saham 

Rasio laba per lembar saham atau rasio nilai buku merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai 

keuntungan yang ditetapkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio 

nilai buku ini adalah: 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 =
𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎

𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2010) jenis-jenis dari rasio 

profitabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Profit margin on sales 
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Margin laba atas penjualan (profit margin on sales) di hitung dengan membagi 

laba bersih dengan penjualan. 

𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

b. Return On Asset 

Rasio laba bersih terhadap total aset mengukur pengembalian atas total aset 

setelah bunga dan pajak. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

c. Basic Earning Power (BEP) 

Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba  (basic earning power-BEP) 

dihitung dengan membagi jumlah laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

dengan total aset. 

𝐵𝐸𝑃 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

d. Return On Equity 

Pemegang saham berharap mendapat pengembalian atas modal yang mereka 

tanamkan, dan rasio ini menunjukkan besarnya pengembalian tersebut dilihat 

dari perspektif akuntansi. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑎𝑠𝑎
 

Perusahaan yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan akan lebih 

cenderung untuk melindungi asetnya. Namun, apabila profitabilitas perusahaan 

tinggi berarti menunjukkan bahwa probabilitas perusahaan berada dalam kondisi 

kesulitan keuangan lebih kecil. Profitabilitas sendiri menunjukkan keuntungan 
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yang diperoleh perusahaan. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah rasio Return On  Asset (ROA). Profitabilitas yang diukur dengan 

menggunakan ROA mencerminkan efektivitas kinerja perusahaan dalam mengelola 

asetnya guna memperoleh keuntungan. Apabila perusahaan telah mengelola aset 

secara efektif, maka kecenderungan perusahaan untuk mengalami kerugian akan 

semakin kecil. Untuk itu, pada penelitian ini digunakan ROA untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan.  

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 =  𝑅𝑂𝐴 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

 

2.6 Kepemilikan Saham Manajerial 

Manajemen merupakan internal stakeholder yang bertugas untuk 

menjalankan perusahaan. Manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan perusahaan memegang peran penting dalam arah kebijakan perusahaan. 

Pihak-pihak dari manajemen tersebut tidak lain adalah direktur, manajer, dan 

komisaris perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial akan menyetarakan 

kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan sehingga kebijakan yang 

akan dibuat dan dijalankan adalah kebijakan yang dapat melindungi perusahaan 

atau meminimalisir risiko yang kemungkinan akan dihadapi perusahaan.  

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(Frysa, 2011 dalam Yulia, 2015). Para eksekutif yang memiliki saham perusahaan 

akan merasa memiliki perusahaan sehingga akan memiliki dorongan untuk 

menerapkan kebijakan yang akan menguntungkan para pemegang saham yang tidak 
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lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham oleh manajemen ini akan mampu 

menyetarakan kepentingan para pemegang saham dan para manajer, yaitu untuk 

memaksimalisasikan kekayaan mereka. 

Kepemilikan manajerial berhasil menjadi suatu solusi untuk konflik 

kepentingan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham, dengan 

menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham dimana 

konflik kepentingan tersebutlah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan 

hedging (Jensen dan Meckling (1976) dalam Sprcic et al., 2008). Kepentingan para 

manajer maupun pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan 

saham manajerial diperbesar sehingga manajer akan melindungi perusahaan dari 

risiko yang dihadapi. Kepemilikan saham oleh manajerial mempengaruhi kinerja 

manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan.  

Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki 

perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase, dimana ketika 

proporsi kepemilikan saham semakin besar, manajemen akan berusaha lebih giat 

untuk kepentingan pemegang saham (Mahadwartha, 2003 dalam Pujiati, 2015). 

Kepemilikan saham manajerial dapat diukur menggunakan total saham yang 

dimiliki oleh eksekutif dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Ameer 2010; 

Ahmad dan Haris, 2012) dan juga menggunakan total kepemilikan saham 

manajerial (Afza dan Alam, 2011; Shaari et al., 2013). Pada penelitian ini, untuk 

mengukur kepemilikan manajerial digunakan formula sebagai berikut: 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝐿𝑜𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑒𝑘𝑠𝑒𝑘𝑢𝑡𝑖𝑓 
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2.7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengukur besar kecilnya 

perusahaan. Perusahaan diklasifikasikan kedalam perusahaan besar ataupun kecil 

dapat dilihat baik dari total aset, total penjualan, total piutang, dan kapitalisasi 

pasarnya. Bagi perusahaan manufaktur, maupun jasa, nilai aset menunjukkan 

kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Nilai penjualan bagi perusahaan dagang dapat menunjukkan perputaran uang yang 

dapat dihasilkan oleh perusahaan tersebut, sedangkan nilai kapitalisasi pasar 

menunjukkan seberapa besar perusahaan dikenal oleh masyarakat. Besar kecilnya 

suatu entitas perbankan dapat dilihat dari total piutang mereka.  

Ukuran perusahaan tidak hanya mencerminkan seberapa banyak aset yang 

dimiliki atau seberapa cepat perputaran uang yang dapat dihasilkan perusahaan. 

Ukuran perusahaan juga mencerminkan struktur modal yang dimiliki oleh 

perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dapat mempengaruhi kemudahan 

perusahaan tersebut dalam memperoleh sumber pendanaan baik eksternal maupun 

internal (Aretz et al., dalam Guniarti, 2014). Perusahaan yang lebih besar 

diasumsikan memiliki kegiatan operasional yang lebih luas dan tatanan entitas yang 

lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Oleh karena itu, 

para investor maupun kreditur akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya 

pada perusahaan besar, karena pengelolaan risiko perusahaan besar akan lebih baik 

jika dibandingkan dengan prusahaan kecil.  

Perusahaan besar akan lebih mudah dalam mendapatkan tambahan dana 

karena perusahaan besar dianggap lebih mempunyai operasional dan tatanan entitas 
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yang lebih baik sehingga nantinya berdampak baik pada pencapaian target. Oleh 

karena itu, kreditur maupun investor dalam mengalokasikan dana lebih merasa 

aman pada perusahaan besar. Secara teoritis, perusahaan yang lebih besar 

mempunyai kepastian yang lebih besar dari pada perusahaan kecil sehingga akan 

mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Hal 

tersebut dapat membantu investor memprediksi risiko yang mungkin terjadi jika ia 

berinvestasi pada perusahaan itu.  

Ukuran perusahaan dapat menciptakan hambatan masuk bagi perusahaan lain 

untuk memasuki industri tersebut (Guniarti, 2014) karena perusahaan lain akan 

enggan untuk mengambil risiko persaingan dengan perusahaan yang lebih besar. 

Hal ini disebabkan karena pangsa pasar perusahaan yang lebih besar cenderung 

lebih luas, sehingga akan mempersulit perusahaan baru untuk memasuki industri 

yang telah dikuasai oleh perusahaan besar tersebut. Guniarti (2014) juga 

menyatakan bahwa perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat, hal 

ini akan meningkatkan kehati-hatian perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, 

dan manajer akan dituntut melakukan manajemen risiko untuk memitigasi risiko 

yang mungkin akan mereka hadapi.  

Menurut Badan Standarisasi Nasional dalam Hutomo dan Sudarno (2012), 

kategori ukuran perusahaan ada tiga yaitu: 

1. Perusahaan Kecil 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan kecil apabila memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 50.000.000,- dengan paling banyak 500.000.000,- tidak 
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termasuk tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

300.000.000,- sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,- 

2. Perusahaan Menengah 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki 

kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,- sampai dengan paling banyak 

10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan perusahaan besar. 

3. Perusahaan Besar 

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan besar apabila memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 10.000.000.000,- tidak termasuk bangunan tempat usaha atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000,-. 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki sumberdaya manusia dan 

teknologi yang lebih baik, hal ini dikarenakan risiko yang dihadapi lebih besar dan 

tuntutan untuk mengatasi risiko tersebut juga lebih besar. Untuk mengukur besar 

kecilnya perusahaan menggunakan formula sebagai berikut: 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 = 𝐿𝑜𝑔 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡 

 

2.8 Jenis Perusahaan 

Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia dibagi kedalam sembilan sektor dimana sektor-sektor tersebut 

diklasifikasikan sebagai perusahaan primer, sekunder dan tersier (sahamok.com). 

Sembilan sektor BEI diklasifikasikan menggunakan sistem JASICA (Jakarta Stock 

Industrial Classification) yang secara umum berdasarkan pada klasifikasi bisnis 

Indonesia yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan mengikuti 
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klasifikasi Standar Industri Internasional atau International Standard Industrial 

Classification (ISIC).  

a. Sektor Primer (Sektor Utama) 

Grup sektor ini terbagi menjadi dua sektor yaitu: 

1) Pertanian (Agriculture), dan 

2) Pertambangan (mining). 

b. Sektor Sekunder (Sektor Industri dan Manufaktur) 

Grup sektor ini terbagi menjadi tiga sektor yaitu: 

1) Indstri dasar dan kimia. 

2) Aneka industri. 

3) Industri barang konsumsi. 

c. Sektor Tersier (Sektor Jasa) 

Grup sektor ini terbagi menjadi empat sektor yaitu: 

1) Properti, Real Estate, dan Kontruksi Bangunan. 

2) Infrastruktur, Utilitas dan transportasi. 

3) Keuangan. 

4) Perdagangan, jasa dan investasi. 

Untuk mengukur jenis perusahaan maka perusahaan dibedakan menjadi 

perusahaan sektor utama dan non-utama. Perusahaan sektor utama akan diberi nilai 

satu dan perusahaan sektor lain selain sektor utama akan diberi nilai nol.  
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2.9 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai hedging telah beberapa kali dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ameer (2010) yang menguji Determinants of 

Corporate Hedging Practices in Malaysia yang menggunakan 112 sampel dari 427 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia. Ameer melakukan penelitian untuk 

periode 2003-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor yang diproksikan 

menggunakan log of foreign sales dan growth opportunity yang diproksikan dengan 

rasio jumlah nilai pasar ekuitas dan nilai buku hutang terhadap total aset, 

berpengaruh positif terhadap penggunaan hedging. Begitu pula kepemilikan saham 

manajerial berpengaruh terhadap kebijakan hedging. Penelitian ini menggunakan 

teknik ordinary least square.  

Penelitian oleh Talat Afza dan Atia Alam (2011) yang berjudul Determinants 

of corporate hedging policies: A case of foreign exchange and interest rate 

derivative usage. Penelitian ini mengklasifikasikan sampel penelitian kedalam dua 

kelompok, yaitu pengguna derivatif dan non pengguna derivatif. Populasi 

penelitian ini adalah perusahaan non keuangan dengan jumlah sampel 105 

perusahaan dengan periode penelitian 2004-2008. Alat uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Mann-Whitney U test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan, penjualan asing, dan kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap hedging. Noor Azizah Shaari, Nurfadhilah Abu Hasan, Yamuna Rani Palanimally & 

Ramesh Kumar Moona Haji Mohamed (2013) melakukan penelitian berkaitan 

hedging dengan judul penelitian The Determinants of Derivative Usage: A study on 

Malaysian firms. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan penentu penggunaan 
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derivatif sebagai bentuk lindung nilai dengan menggunakan perusahaan non 

keuangan sebagai objek penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah 97 

perusahaan non keuangan selama periode 2010 dan 2011. Peneliti melakukan uji 

normalitas data menggunakan Jarque-Bera test, dan menggunakan Panel Least 

Squares sebagai uji hipotesis penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penggunaan derivatif untuk 

tujuan hedging. Namun variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROE dan 

ROA tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kebijakan hedging. 

Penelitian yang dilakukan oleh Naveed Iqbal Chaudry, Mian Saqib Mehmood 

dan Asif Mehmood (2014) dengan judul “Determinants of corporate hedging 

policies and derivatives usage in risk management practices of non- financial 

firms” menggunakan uji Ordinary Least Square dan Mann-Whitney U test dengan 

sampel 75 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange 

(KSE) selama periode 2007-2011. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

ukuran perusahaan dan growth opportunity berpengaruh terhadap penerapan 

keputusan hedging menggunakan instrument derivatif.  

Fay Guniarti (2014) menguji tentang “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Aktivitas Hedging Dengan Instrumen Derivatif  Valuta Asing pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2012” dengan 

sampel sebanyak 77 perusahaan pertahun sehingga unit analisis penelitian ini 

adalah 231 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan Guniarti adalah 

regresi logistik. Hasil penelitian ini yaitu kesempatan pertumbuhan dan likuiditas 
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tidak berpengaruh terhadap hedging. Ukuran perusahaan dan financial distress 

berpengaruh positif terhadap hedging. 

Penelitian yang dilakukan di Malaysia oleh Noryati Ahmad dan Balkis Haris 

(2012) dengan judul penelitian “Factors for Using Derivatives: Evidence From 

Malaysian Non- Financial Companies” dengan sampel penelitian 110 perusahaan 

selama periode 2006-2009 menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan, 

managerial ownership tidak berpengaruh terhadap hedging sedangkan tingkat 

likuidasi dan market to book value (kesempatan pertumbuhan) berpengaruh 

signifikan terhadap hedging. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

logistik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Septama Hardanto Putro dan M. Chabachib 

tahun 2012 yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan 

Instrumen Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging” yang dilakukan 

pada perusahaan automotive and allied products yang terdaftar di BEI dengan 

rentang tahun penelitian 2006-2010. Penelitian ini menggunakan alat analisis 

regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa growth opportunity yang 

diproksikan dengan market to book value dan ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan logaritma natural aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hedging. 

Penelitian yang dilakukan oleh Matthias M. Arnold, Andreas W. Rathgeber 

dan Stefan Stockl (2014) dengan judul penelitian “Determinants of Corporate 

Hedging: A (Statistical) Meta-Analysis” menunjukkan hasil bahwa kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan, dan growth opportunity tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap kebijakan hedging. Penelitian ini menggunakan meta-analysis 

dengan mereview beberapa penelitian sebelumnya mengenai hedging.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Candra Krisdian dan Ida Bagus 

Badjra (2017) mengenai keputusan hedging berjudul “Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Tingkat Hutang, dan Kesulitan Keuangan Terhadap Keputusan 

Hedging Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia” menggunakan regresi logistik 

sebagai metode pengujian hipotesisnya. Penelitian ini dilakukan di Indonesia 

dengan objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode purpossive sampling sehingga yang menjadi sampel penelitian hanya 74 

perusahaan manufaktur dari 148 perusahaan.  Rentang waktu penelitian adalah 3 

(tiga) tahun yaitu tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging.  

Berikut ringkasan mengenai beberapa penelitian yang menguji faktor-faktor 

yang berhubungan dengan keputusan manajemen dan perusahaan untuk melakukan 

manajemen strategi terutama strategi untuk lindung nilai atas risiko pasar, di sajikan 

dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Kajian Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Saran 

1 
Dr. Rashid 

Ameer/ 2010 

Determinants 

of Corporate 

Hedging 

Ordinary 

Least 

Square 

Ekspor, 

kepemilikan 

saham 

manjerial, dan 

Meneliti pengaruh 

ukuran perusahaan 

terhadap 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Saran 

Practices in 

Malaysia 

growth option 

berpengaruh 

positif terhadap 

hedging 

penggunaan 

derivatif 

2 

Talat Afza 

dan Atia 

Alam /2011 

Determinants 

Of Corporate 

Hedging 

Policies: A 

Case Of 

Foreign 

Exchange And 

Interest Rate 

Derivative 

Usage 

Mann-

Whitney U 

test. 

Ukuran 

perusahaan, 

penjualan asing 

dan 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

positif terhadap 

hedging  

 

3 

Noryati 

Ahmad dan 

Balkis 

Haris/ 2012 

Factors for 

Using 

Derivatives: 

Evidence From 

Malaysian 

Non- 

Financial 

Companies 

Regresi 

Logistik 

Ukuran 

perusahaan, 

managerial 

ownership tidak 

berpengaruh 

terhadap 

hedging 

sedangkan 

tingkat likuidasi 

dan growth 

opportunity 

berpengaruh 

signifikan 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Saran 

terhadap 

hedging 

4 

Septama 

Hardanto 

Putro, M. 

Chabachib/ 

2012 

Analisis Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Penggunaan 

Instrumen 

Derivatif 

Sebagai 

Pengambilan 

Keputusan 

Hedging 

Regresi 

Logistik 

Growth 

opportunity dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kebijakan 

hedging 

Menggunakan 

variabel eksternal 

perusahaan, 

menggunakan 

rentang waktu 

yang lebih 

panjang dan 

menggunakan 

variabel internal 

lain. 

5 

Noor Azizah 

Shaari, 

Nurfadhilah 

Abu Hasan, 

Yamuna 

Rani 

Palanimally 

dan Ramesh 

Kumar 

Moona Haji 

Mohamed/ 

2013 

The 

Determinants 

of Derivative 

Usage: A study 

on Malaysian 

firms 

Panel Least 

Square 

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

positif terhadap 

penggunaan 

derivatif untuk 

tujuan hedging 

dan 

profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

hedging 

Sampel data 

diperbesar  

6 

Mohamed 

Mnasri, 

Georges 

How do Firms 

Hedge Risks? 

Empirical 

Multivariate 

Analysis 

Profitabilitas 

berpengaruh 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Saran 

Dionne, dan 

Jean-Pierre 

Gueyie/2013 

Evidence from 

U.S Oil and 

Gas Producers 

negatif terhadap 

hedging 

7 

Naveed 

Iqbal 

Chaudry, 

Mian Saqib 

Mehmood 

dan Asif 

Mehmood/ 

2014 

Determinants 

Of Corporate 

Hedging 

Policies and 

Derivatives 

Usage In Risk 

Management 

Practices Of 

Non- Financial 

Firms 

Ordinary 

Least 

Square 

Variabel ukuran 

perusahaan dan 

growth 

opportunity 

berpengaruh 

terhadap 

kebijakan 

hedging. 

Menguji faktor 

lain selain yang 

diuji dalam 

penelitian ini dan 

meneliti mengenai 

implementasi dari 

instrumen 

derivatif ini 

8 

Fay 

Guniarti/ 

2014 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Aktivitas 

Hedging 

Dengan 

Instrumen 

Derivatif 

Valuta Asing 

Regresi 

Logistik 

Kesempatan 

Pertumbuhan 

dan likuiditas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

hedging, ukuran 

perusahaan dan 

financial 

distress 

berpengaruh 

positif terhadap 

hedging 

 

9 
Matthias M. 

Arnold, 

Determinants 

of Corporate 

Meta 

Analysis 

Kepemilikan 

manajerial, 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Saran 

Andreas W. 

Rathgeber 

dan Stefan 

Stockl/2014 

Hedging: A 

(Statistical) 

Meta-Analysis 

ukuran 

perusahaan dan 

growth 

opportunity 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kebijakan 

hedging  

10 

Hafiz Nuzul, 

Maya 

Febrianty 

Lautania/ 

2015 

Pengaruh 

Leverage, 

Financial 

Distress Dan 

Growth 

Options 

Terhadap 

Aktivitas 

Hedging 

Pada 

Perusahaan 

Non-Keuangan 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Regresi 

Logistik 

Financial 

distress dan 

growth 

opportunity 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

hedging 

Menggunakan 

rentang waktu 

data laporan 

keuangan yang 

lebih lama dan 

memasukkan 

likuiditas, 

kepemilikan 

manajerial, pajak, 

dan price earning 

ratio 

11 

Ni Putu 

Candra 

Krisdian dan 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Regresi 

logistik 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

Menggunakan 

variabel lain yang 

mempengaruhi 
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No 
Peneliti/ 

Tahun 
Judul 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Saran 

Ida Bagus 

Badjra/ 2017 

Tingkat 

Hutang, Dan 

Kesulitan 

Keuangan 

Terhadap 

Keputusan 

Hedging Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Indonesia 

negatif terhadap 

keputusan 

hedging 

keputusan hedging 

dan menggunakan 

sektor perusahaan 

yang berbeda 

degan periode 

yang bebeda pula. 

Sumber: Artikel-artikel yang di ringkas (2017)  

2.10 Kerangka Berpikir 

2.10.1 Pengaruh Ekspor Terhadap Keputusan Hedging 

Sharia Enterprise Theory (SET) menempatkan Tuhan sebagai pusat dari 

segala sesuatu, sedangkan manusia hanya sebagai khalitullah fil ardh. Kedudukan 

manusia sebagai wakil Tuhan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki-Nya 

memiliki konsekuensi bahwa dalam pengelolaan sumber daya tersebut manusia 

haruslah menjalankan usahanya dengan tetap mengedepankan ketetapan sesuai 

syariah sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan. Namun teori SET ini juga tidak 

mengesampingkan kepentingan manusia sebagai stakeholder, dengan kata lain, 

perusahaan juga beroperasi untuk kepentingan manusia baik untuk kepentingan 

para pemegang saham dan manajemen. 

Pemaksimalan kepentingan pemegang saham dijamin dengan menjauhkan 

para pemegang saham dari segala bentuk risiko yang dapat merugikan pemegang 
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saham. Ekspor merupakan transaksi yang membuat perusahaan mau tidak mau 

menghadapi eksposur mata uang asing. Ekspor merupakan aktivitas perusahaan 

yang melibatkan transaksi menggunakan mata uang asing ataupun transaksi dengan 

pihak asing. Kegiatan ekspor akan membuat perusahaan terlibat sebagai partisipan 

dari pasar valuta asing. Kegiatan ekspor merupakan salah satu sumber pemasukan 

valuta asing bagi suatu negara. Apabila terdapat fluktuasi kurs mata uang asing 

terhadap mata uang domestik, maka perusahaan yang melakukan transaksi ekspor 

akan memiliki kemungkinan untuk terkena dampak kerugian akibat fluktuasi kurs 

mata uang tersebut. Fluktuasi kurs tersebut jelas merupakan sumber risiko kurs 

yang cukup serius bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ekspor maupun 

impor. Risiko kurs muncul karena transaksi spot yang dalam kenyataanya 

senantiasa berubah-ubah.  

 Fluktuasi kurs memiliki potensi keuntungan dan kerugian bagi pihak yang 

terlibat dalam transaksi pertukaran mata uang, namun perusahaan lebih suka jika 

mereka terhindar dari gejolak perubahan kurs tersebut (Salvatore, 1997:30). Risiko 

merupakan suatu bentuk ancaman bagi perusahaan, sehingga manajemen 

perusahaan akan berusaha membuat strategi untuk mengelola risiko tersebut. 

Salvatore (1997) menyatakan bahwa hedging identik dengan upaya menghindari 

risiko kurs, atau pun penutupan posisi terbuka. Hedging sebagai bentuk manajemen 

risiko atas risiko kurs dapat berupa forward contract, kontrak future, maupun 

kontrak option. 

Ameer (2010) melakukan penelitan mengenai “Determinant of Derivatif 

Hedging Practice in Malaysia” menemukan bukti empiris bahwa perusahaan yang 
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melakukan foreign sales (ekspor) akan melakukan kebijakan hedging sebagai 

bentuk mitigasi risiko fluktuasi kurs. Semakin tinggi penjualan asing akan 

mengarahkan pada penggunaan derivatif yang lebih besar, karena risiko yang 

dihadapi juga akan semakin besar.  

H1 : Ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap  penerapan kebijakan hedging. 

 

2.10.2 Pengaruh Growth opportunity Terhadap Keputusan Hedging  

SET adalah pandangan yang menempatkan Tuhan sebagai sumber dari segala 

sumber, namun dalam teori ini kepentingan stakeholder yang lain juga tidak 

diabaikan. Direct-stakeholder, salah satunya pemegang saham yang merupakan 

pihak yang secara langsung berkontribusi dalam hal keuangan, mempunyai hak 

untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (Triyuwono, 2011). 

Kesejahteraan pemegang saham dapat dipenuhi salah satunya dengan 

menghindarkan diri dari financial distress. Hal ini sejalan dengan motivasi 

perusahaan untuk melakukan hedging yaitu shareholder’s value maximization yang 

menyatakan bahwa untuk memaksimalkan nilai pemegang saham diantaranya 

dengan cara menghindari financial distress, dan underinvestment problem.  

Masalah pembiayaan eksternal yang mahal adalah masalah klasik 

underinvestment, dimana pemegang saham memutuskan untuk menolak proyek 

berisiko rendah jika mereka menilai bahwa keuntungan ekonomis akan beralih ke 

kreditur. Underinvestment cost biasanya terjadi pada perusahaan dengan 

oportunitas investasi yang besar. Allayanis dan Ofek (2001) dalam Paranita (2011) 

mengemukakan bahwa perusahaan dengan oportunitas pertumbuhan yang lebih 
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besar akan menghadapi underinvestment costs yang lebih besar, sehingga lebih 

termotivasi untuk menerapkan kebijakan hedging. Dengan kata lain, ketika 

perusahaan menghadapi masalah underinvestment cost yang lebih besar, berarti 

perusahaan tersebut memiliki pembiayaan eksternal yang tinggi (utang perusahaan 

tinggi). Implikasinya dalah biaya yang dikeluarkan untuk utang tersebut menjadi 

lebih tinggi, sehingga risikonya juga semakin tinggi. Tingginya risiko ini akan 

mengarahkan perusahaan untuk melakukan aktivitas hedging.  

Rasio Market-To-Book Value (MTBV) digunakan sebagai proksi untuk 

mengukur kesempatan pertumbuhan perusahaan. Semakin besar rasio ini 

mengindikasikan pertumbuhan perusahaan semakin besar, dan semakin besar pula 

perusahaan tersebut mengalami masalah underinvestment cost, sehingga motivasi 

perusahaan untuk melakukan manajemen risiko juga semakin besar. Motivasi 

perusahaan untuk menerapkan kebijakan hedging juga semakin besar. Penelitian 

oleh Ameer (2010), Putro dan Chabachib (2012), serta Chaudry dan Mehmood 

(2014) menunjukkan hasil yang signifikan antara growth opportunity dengan 

keputusan perusahaan melakukan aktivitas hedging. 

H2 : Growth opportunity berpengaruh positif signifikan terhadap  penerapan 

kebijakan hedging. 

 

2.10.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Keputusan Hedging  

Berdasarkan  sharia enterprise theory, direct-stakeholder, salah satunya 

pemegang saham yang merupakan pihak yang secara langsung berkontribusi dalam 

hal keuangan, mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan 
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(Triyuwono, 2011). Kesejahteraan pemegang saham dapat dipenuhi salah satunya 

dengan menghindarkan diri dari financial distress. Manajemen risiko dalam bentuk 

hedging sebagian besar dimotivasi atas shareholder value maximization. Motivasi 

yang berkaitan dengan pemaksimalan kekayaan pemegang saham ini dilakukan 

dengan mengurangi biaya transaksi yang berkaitan dengan financial distress. Biaya 

transaksi adalah biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas transaksi multinasional 

perusahaan yang sangat rentan terhadap fluktuasi valuta asing. Financial distress 

sendiri merupakan pengukuran yang mengindikasikan kesulitan dalam 

pengembalian kewajiban perusahaan kepada kreditur, atau dapat disebut sebagai 

pengukur kebangkrutan perusahaan.  

Profitabilitas mengindikasikan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan asetnya, karena rasio profitabilitas menunjukkan kapabilitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan penggunaan aset. Shaari 

et al. (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 

tinggi cenderung untuk kurang terlibat dalam aktivitas hedging, karena perusahaan 

dengan profitabilitas tinggi akan terhindar dari risiko financial distress. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mnasri et al. (2013) serta Clark dan Mefteh (2010) 

menunjukkan hubungan antara profitabilitas dengan keputusan hedging adalah 

negatif, dengan pertimbangan semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan 

cenderung terhindar dari risiko financial distress. 

H3 : Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap  penerapan kebijakan 

hedging. 
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2.10.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial  Terhadap Keputusan Hedging  

Menurut sharia enterprise theory, Tuhan merupakan stakeholder tertinggi, 

sehingga usaha perusahaan dalam memperoleh keuntungan tidak boleh 

mengesampingkan ketentuan yang ditetapkan Tuhan (mematuhi ketentuan syariah). 

Manusia merupakan stakeholder kedua yang terdiri dari direct dan indirect 

stakeholder. Mensejahterakan direct stakeholder, tidak hanya berarti 

mensejahterakan para pemegang saham, melainkan juga pihak yang memberikan 

kontribusi non keuangan pada perusahaan, salah satunya adalah manajer. Selain 

untuk memaksimalkan nilai pemegang saham, manajemen risiko yang dilakukan 

perusahaan juga memberikan manfaat bagi para pihak manajemen. Hedging adalah 

bentuk manajemen risiko yang digunakan perusahaan untuk memaksimalkan 

kepentingan manajemen. Apabila perusahaan memutuskan untuk melakukan 

hedging terhadap risiko pasar yang mereka hadapi, maka perusahaan tidak hanya 

akan melindungi kekayaan dari pemegang saham, ataupun meningkatkan nilai 

perusahaan, namun juga akan memberikan manfaat bagi manajemen karena 

perusahaan akan terhindar dari financial distress maupun kerugian akibat risiko 

tersebut, dan pada akhirnya akan menjamin kesejahteraan manajemen. 

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Frysa 

2011 dalam Yulia 2015). Pihak manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan 

akan merasa memiliki perusahaan dan akan mengusahakan agar perusahaan dalam 

keadaan yang aman karena dapat menguntungkan mereka baik posisi mereka 

karena dapat menaikkan nilai mereka dimata pemegang saham dari luar dan juga 
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posisi mereka sebagi pemegang saham karena mereka juga diuntungkan. Jika 

manajer, direksi, maupun komisaris yang memiliki saham dalam perusahaan maka 

kebijakan dan keputusan yang mereka ambil untuk perusahaan tidak akan 

bertentangan dengan kepentingan mereka. 

Motivasi perusahaan untuk menerapkan kebijakan hedging selain untuk 

memaksimalkan nilai pemegang saham juga untuk memaksimalkan kepentingan 

manajemen (managerial utility maximisation). Manajer memiliki keterbatasan 

kemampuan untuk mendiversifikasi posisi kekayaan personal mereka, yaitu 

kepemilikan saham dan kapitalisasi pendapatan mereka jika berhubungan dengan 

jabatan mereka sebagai pengurus perusahaan, sehingga mereka akan terdorong 

untuk menerapkan kebijakan hedging untuk melindungi kekayaan mereka dengan 

biaya dari pemegang saham (Sprcic, dan Sevic 2011). Apabila manajer melakukan 

hedging hanya untuk melindungi kekayaan pribadinya, maka hal ini akan 

merugikan pemegang saham. Oleh sebab itu, dengan adanya kepemilikan saham 

manajerial maka hal ini dapat diatasi. Manajemen akan melakukan tindakan yang 

tidak merugikan pemegang saham, karena mereka juga termasuk didalamnya. 

Struktur kepemilikan saham akan mempengaruhi keputusan perusahaan 

untuk melakukan aktivitas manajemen risiko. Keanekaragaman manajer dengan 

fungsi kekayaan linear memiliki dorongan untuk melakukan hedging, karena saat 

manajemen memiliki atau menaikkan kepemilikan saham mereka, maka akan 

menaikkan fungsi linear dari nilai perusahaan (Ameer, 2010). Penelitian oleh 

Ameer (2010), Shaari et al. (2013), Afza dan Alam (2011) menyatakan bahwa 

kepemilikan saham oleh manajemen, direksi, maupun komisaris perusahaan akan 
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mengarahkan perusahaan untuk melakukan kebijakan hedging karena mereka 

mencoba untuk menghindari atau meminimalisir risiko yang berdampak pada 

pengembalian pada kekayaan yang mereka investasikan dalam perusahaan.  

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap  penerapan 

kebijakan hedging 

 

2.10.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Hedging 

Ukuran  perusahaan dapat menunjukkan luasnya aktivitas bisnis yang mereka 

lakukan. Semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinannya untuk 

ekspansi dan masuk dalam perdagangan internasional, yang tentunya melibatkan 

pertukaran mata uang asing. Permintaan valuta asing muncul karena banyaknya 

pihak yang mengadakan transaksi di luar negaranya sendiri atau mengadakan 

transaksi ekonomi dengan pihak asing. Perusahaan juga akan terlibat sebagai 

partisipan dalam pasar valuta asing, karena berperan dalam kegiatan impor-ekspor. 

Menurut teori motivasi hedging yang pertama yaitu shareholder value 

maximization, salah satu motivasi perusahaan melakukan hedging adalah untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dengan menghindari financial distress dan 

pembiayaan eksternal yang mahal (costly external financing). Perusahaan yang 

memiliki probabilitas mengalami financial distress biasanya adalah perusahaan 

dengan tingkat hutang yang besar. Perusahaan yang memiliki pembiayaan eksternal 

yang besar misalnya dengan hutang adalah perusahaan yang besar, karena 

perusahaan yang besar lebih bisa meyakinkan para kreditur untuk memberikan 

pinjaman kepada mereka.  
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Ukuran perusahaan mencerminkan struktur modal perusahaan, perusahaan 

besar lebih memiliki struktur modal yang bervariasi dibandingkan dengan 

perusahaan kecil, karena perusahaan besar lebih mudah untuk memperoleh 

pembiayaan eksternal maupun internal (Aretz et al., 2008 dalam Guniarti, 2014). 

Semakin besar pembiayaan yang diperoleh dari eksternal perusahaan maka akan 

memperbesar kemungkinan perusahaan untuk melakukan lindung nilai.  

Sprcic (2011) menyimpulkan bahwa terdapat skala ekonomi yang substansial 

atau biaya yang secara ekonomi signifikan berhubungan dengan aktivitas hedging. 

Perusahaan yang besar mencerminkan skala ekonomi yang lebih besar dan lebih 

luas, sehingga perusahaan yang besar akan lebih mungkin untuk melakukan 

aktivitas hedging. Terdapat biaya yang cukup besar untuk mengoperasikan program 

hedging sebagai bentuk manajemen risiko. Sehingga perusahaan kecil 

kemungkinan tidak melakukan hedging walaupun mereka  terekspos ke risiko 

keuangan, hal ini karena aktivitas hedging tidak memberikan manfaat secara 

ekonomis pada mereka dikarenakan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan 

program manajemen risiko lebih besar ketimbang keuntungan marginalnya. Jadi, 

hanya perusahaan besar yang akan menerima keuntungan dari program hedging, 

sehingga perusahaan besar akan lebih tertarik melakukan hedging (Sprcic, 2011) 

Penelitian yang dilakukan Chaudry dan Mehmood (2014) dan Guniarti (2014) 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan hedging. 

Guniarti (2014) menyatakan bahwa jika ukuran perusahaan semakin bertambah 

besar maka probabilitas perusahaan mengalami financial distress yang dapat 

berisiko default semakin besar pula, hal ini dikarenakan operasional perusahaan 
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yang semakin banyak dan berisiko akibat adanya eksposur valuta asing. Untuk itu, 

perusahaan yang bertambah besar perlu lebih banyak melakukan aktivitas hedging 

dengan instrumen derivatif valuta asing.  

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap  penerapan 

kebijakan hedging. 

 

2.10.6 Pengaruh Ekspor Terhadap Keputusan Hedging di Moderasi oleh 

Jenis Perusahaan 

Sharia Enterprise Theory (SET) menempatkan Tuhan sebagai pusat dari 

segala sesuatu, sedangkan manusia hanya sebagai khalitullah fil ardh. Kedudukan 

manusia sebagai wakil Tuhan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki-Nya 

memiliki konsekuensi bahwa dalam pengelolaan sumber daya tersebut manusia 

haruslah menjalankan usahanya dengan tetap mengedepankan ketetapan sesuai 

syariah sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan. Namun teori SET ini juga tidak 

mengesampingkan kepentingan manusia sebagai stakeholder, dengan kata lain, 

perusahaan juga beroperasi untuk kepentingan manusia baik untuk kepentingan 

para pemegang saham dan manajemen. Pemaksimalan kepentingan pemegang 

saham dijamin dengan menjauhkan para pemegang saham dari segala bentuk risiko 

yang dapat merugikan pemegang saham. Ekspor merupakan transaksi yang 

membuat perusahaan mau tidak mau menghadapi eksposur mata uang asing.  

Arus modal masuk (ekspor) umumnya didorong oleh pasar komoditi 

Indonesia yang menarik dengan komoditi unggulan, yaitu batu bara, minyak kelapa 

sawit, cokelat, migas dan karet, yang memberikan kontribusi sebesar 60% pada 
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total ekspor nasional (laporan tahunan perusahaan United Tractor, 2013). 

Komoditas tersebut biasanya dikelola oleh perusahaan pada sektor utama yaitu 

perusahaan pertambangan atau pertanian yang merupakan perusahaan ekstraktif. 

Ekspor sendiri berarti transaksi penjualan dilakukan ke luar negeri, dan biasanya 

transaksi ini melibatkan pertukaran mata uang asing. Adanya pertukaran mata uang 

asing tersebut menghadapkan perusahaan atau eksportir pada risiko mata uang, 

sehingga untuk memitigasinya diperlukan manajemen risiko khususnya strategi 

kebijakan hedging.  

 Penelitian yang dilakukan Ameer (2010) menyatakan bahwa penjualan 

asing (ekspor) berpengaruh positif terhadap hedging. Namun penelitian mengenai 

hedging di Indonesia masih terbatas pada faktor internal yang mungkin akan 

mempengaruhi perusahaan untuk memakai salah satu strategi manajemen risiko ini. 

Untuk itu, peneliti ingin menguji pengaruh ekspor pada penerapan kebijakan 

hedging dengan dimoderasi oleh jenis perusahaan. 

H6 : Ekspor berpengaruh terhadap penerapan kebijakan hedging dengan 

dimoderasi oleh jenis perusahaan. 

 

2.10.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Hedging di 

Moderasi oleh Jenis Perusahaan 

 Besar kecil ukuran suatu perusahaan akan berdampak pada luasnya kegiatan 

dan struktur modal perusahaan. Perusahaan besar tentunya akan memiliki sistem 

dan sumberdaya manusia yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan 

kecil. Perusahaan besar juga tentunya memiliki kegiatan operasional yang lebih 
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luas, dan menghadapi risiko yang lebih luas jika dibandingkan perusahaan kecil. 

Perusahaan besar juga lebih mungkin untuk melakukan program hedging, karena 

manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan besar dengan melakukan hedging 

lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan kecil jika 

melakukan hedging. 

Perusahaan pertambangan dan pertanian merupakan perusahaan di sektor 

utama, dimana sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam ekspor. 

Perusahaan di sektor utama ini biasanya melakukan kontrak komoditas berjangka 

sebagai bentuk manajemen risiko atas risiko yang mungkin terjadi akibat adanya 

fluktuasi harga komoditas.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afza dan Alam (2011) dan Chaudry 

dan Mehmood (2014) memperlihatkan hasil yang positif signifikan antara ukuran 

perusahaan dan hedging, sedangkan Ahmad dan Bakis (2012) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap hedging. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini jenis perusahaan yang dibedakan menjadi perusahaan sektor utama 

dan non utama diduga dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

kebijakan hedging. 

H7 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerapan kebijakan hedging 

dengan dimoderasi oleh jenis perusahaan. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

2.11 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disajikan pada bagian 2.4 diatas, 

maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H1: Terdapat pengaruh positif signifikan antara ekspor dan penerapan kebijakan 

hedging. 

H2: Terdapat pengaruh positif signifikan antara growth opportunity dan penerapan 

kebijakan hedging. 

H3: Terdapat pengaruh negatif signifikan antara profitabilitas dan penerapan 

kebijakan hedging. 

H4: Terdapat pengaruh positif signifikan antara kepemilikan manajerial dan  

penerapan kebijakan hedging. 
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H5: Terdapat pengaruh positif signifikan antara ukuran perusahaan dan  penerapan 

kebijakan hedging. 

H6: Ekspor berpengaruh terhadap penerapan kebijakan hedging dengan dimoderasi 

oleh jenis perusahaan. 

H7: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penerapan kebijakan hedging 

dengan dimoderasi oleh jenis perusahaan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari faktor-faktor 

penentu kebijakan hedging yang terdiri atas ekspor, growth opportunity, 

profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan 

hedging. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1) Terdapat pengaruh positif signifikan antara ekspor dan probabilitas penerapan 

kebijakan hedging. 

2) Tidak ada pengaruh antara growth opportunity dan probabilitas penerapan 

kebijakan hedging. 

3) Tidak ada pengaruh antara profitabilitas dan probabilitas penerapan kebijakan 

hedging. 

4) Terdapat pengaruh positif signifikan antara kepemilikan manajerial dan 

probabilitas penerapan kebijakan hedging. 

5) Terdapat pengaruh positif signifikan antara ukuran perusahaan dan probabilitas 

penerapan kebijakan hedging. 

6) Jenis perusahaan tidak memoderasi pengaruh ekspor terhadap penerapan 

kebijakan hedging. 

7) Jenis perusahaan tidak memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

penerapan kebijakan hedging. 
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5.2 Saran 

Banyak perusahaan publik baik yang memiliki saham syariah maupun tidak, 

yang belum menerapkan kebijakan lindung nilai (hedging) serta masih banyak 

perusahaan yang melakukan lindung nilai namun belum dapat diakui dari sudut 

pandang akuntansi. Penelitian ini tidak melakukan pengecualian terhadap 

perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah, padahal dengan 

menggunakan mata uang lain selain rupiah dapat menjadi lindung nilai alami bagi 

perusahaan. Oleh sebab itu, peneliti memberikan saran untuk pengembangan 

penelitian yang akan datang sebagai berikut: 

1. Menggunakan sektor yang berbeda atau perusahaan yang memiliki saham 

syariah berdasarkan perhitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang 

jumlah emiten nya lebih banyak dan beragam dibandingkan JII. Hal ini untuk 

mengetahui apakah hasil yang sama akan diperoleh apabila menggunakan 

sektor yang berbeda atau hasil akan berubah mengikuti sektor yang diteliti. 

2. Mengklasifikasikan variabel hedging berdasarkan apakah hedging tersebut 

dapat diakui sebagai akuntansi lindung nilai atau tidak agar hasil menjadi lebih 

valid.  

3. Melakukan pengecualian pada perusahaan yang melakukan pelaporan dalam 

mata uang asing, karena hal ini dapat menjadi lindung nilai alami bagi 

perusahaan itu sendiri.  

4. Saran bagi perusahaan yang menghadapi risiko pasar yang besar sebaiknya 

segera melakukan kebijakan hedging yang dapat diakui sebagai akuntansi 

lindung nilai mengingat hedging dapat meminimalisisr risiko pasar. 
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