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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internasionalisasi sebuah perusahaan merupakan salah satu tahapan

pertumbuhan perusahaan, khususnya dalam hal perluasan pasar. Salah satu tujuan

yang diharapkan oleh banyak perusahaan adalah produk ataupun jasa yang

dihasilkannya dapat memasuki pasar internasional. Apabila hal itu terjadi

menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan dan perkembangan.

Salah satu indikator perusahaan mengalami pertumbuhan adalah melakukan

ekspansi ke luar negeri atau pasar internasional (Dunning & Lundan, 2008). Pasar

internasional merupakan sebuah peluang pasar yang sangat terbuka untuk

dimanfaatkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan ukuran pasar yang sangat

besar dan memiliki potensi yang belum dimanfaatkan oleh banyak pelaku. Oleh

karena itu, banyak perusahaan di Indonesia yang telah memanfaatkan kesempatan

tersbut. Hal ini ditunjukkan dengan perusahaan manufaktur di Indonesia yang

kurang lebih 80 % telah melakukan ekspor.

Pertumbuhan globalisasi telah mendorong banyak perusahaan untuk

memperluas bisnis mereka melampaui batas-batas geografis dalam rangka

memperoleh manfaat dari keunggulan kompetitif. Penetrasi ke pasar baru (dalam

hal ini pasar asing) akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, tapi selain itu

juga akan meningkatkan persaingan serta gejolak harga pasar yang membuat

ketidakpastian atau risiko usaha yang akan dihadapi dalam
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mempertahankanusahanya. Mulai dari usaha kecil hingga besar berkompetisi

untuk mempertahankan usahanya dengan berbagai cara untuk menyesuaikan

dengan kondisi yang terjadi.

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau

kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan (Hanafi,

2009). Ketika menjalankan usahanya di pasar asing, selain dihadapkan dengan

risiko operasional, sebuah perusahaan juga dihadapkan dengan risiko bisnis.

Risiko bisnis yang dihadapi misalnya fluktuasi nilai tukar yang tidak dapat

diprediksi, sehingga bisa menimbulkan depresiasi atau apresiasi yang tajam dan

cepat terhadap rupiah dan hal ini berpotensi memunculkan kerugian pada

keuangan perusahaan yang menunjukkan dimana perusahaan tersebut

mendapatkan beban lebih besar akibat eksposur valuta asing.

Gambar 1.1
Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar 2010 – 2013

Pada gambar 1.1 menunjukkan grafik fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap

Dollar periode 2010-2013. Jenis risiko fluktuasi kurs nilai tukar termasuk dalam

eksposur valuta asing dan akan dialami oleh perusahaan yang melakukan
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pembayaran dan/atau menerima pendapatan dalam valuta asing.Apresiasi rupiah

bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan orientasi ekspor, dimana

secara relatif produk produk mereka di pasar ekspor akan menjadi lebih mahal

sehingga berpotensi menekan pendapatan (dalam rupiah) mereka. Selain itu,

produk-produk ekspor Indonesia akan mendapatkan persaingan (dari sisi harga)

yang lebih ketat dari produk yang berasal dari negara dengan apresiasi mata uang

lebih rendah dari rupiah. Selanjutnya mulai pada periode 2013 nilai tukar

mengalami fluktuasi yang menunjukkan kecenderungan nilai rupiah mengalami

depresiasi terhadap Dollar. Hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan

yang melakukan aktivitas impor karena harga barang-barang yang diimpor

(misalnya bahan baku) menjadi lebih mahal. Selain itu, depresiasi nilai rupiah

juga bisa menimbulkan kerugian bagi pemilik hutang luar negeri. Seperti yang

telah dijelaskan, menguat dan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar

akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi aktivitas sebuah perusahaan.

Dampak kerugian dari hal – hal tersebut bisa dirasakan secara luas, mulai

dari tidak stabilnya laba perusahaan hingga mengakibatkan arus kas perusahaan

menjadi berfluktuasi yang tentunya keadaan ini akan mempengaruhi

kelangsungan hidup perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai hutang, arus kas

yang tidak stabil membuat perusahaan menjadi rentan terhadap kondisi kesulitan

keuangan yang bisa mengakibatkan risiko gagal bayar (financial distress).

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang

sering kali bertransaksi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan nilai

tukar valuta asing. Perusahaan tersebut harus melakukan peramalan pergerakan
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kurs, memonitor kinerja perusahaan terhadap risiko kerugian yang ditimbulkan

akibat fluktuasi kurs, serta merencanakan strategi untuk menghindari kerugian

dari risiko fluktuasi kurs tersebut. Sebagai langkah untuk merespon hal tersebut,

sangat penting artinya bagi perusahaan untuk melakukan manajemen risiko

keuangan dengan menerapkan strategi lindung nilai (hedging) dalam rangka

menghindari risiko kerugian akibat fluktuasi kurs. Ross (2010) mengatakan bahwa

salah satu cara untuk mengurangi risiko keuangan adalah dengan metode hedging

atau lindung nilai.Aktivitas hedging dilakukan dengan menggunakan instrumen

derivatif yang merupakan kontrak perjanjian antara dua pihak untuk menjual dan

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

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

ini.

Smith and Stluz (1985) mengatakan bahwa dengan penggunaan instrumen

derivatif untuk tujuan lindung nilai (hedging), perusahaan dapat meningkatkan

nilai perusahaan dengan mengurangi fluktuasi arus kas sehingga dapat

mengurangi kemungkinan financial distress. Perusahaan yang yang mengalami

kondisi financial distress akan memiliki insentif yang lebih tinggi untuk

melakukan hedging daripada perusahaan yang aman dalam hal financial. Menurut

Aretz dan Bartram (2009) menyebutkan bahwa terdapat variabel yang dapat

diproksikan untuk keadaan financial distress yaitu tangible assets, interest

coverage ratio, dan return on assets yang akan dihubungkan dengan penggunaan

kebijakan hedging. Seluruh perusahaan manufaktur di Indonesia memiliki aset

tetap yang bersifat tangible, yang dapat berfungsi dalam proses produksi,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI DETERMINAN KEBIJAKAN HEDGING NILAI TUKAR 
( STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2013)

RIMATA YANUARI



5

direntalkan atau untuk tujuan administratif yang lain. Aset tetap digunakan dalam

jangka panjang yaitu lebih dari satu tahun. Selain itu, untuk menjalankan

operasinya sebagian besar perusahaan manufaktur di Indonesia menggunakan

utang usaha yang dilakukan kepada pihak ketiga atas pembelian bahan baku,

bahan kemasan, bahan pembantu dan barang jadi untuk dijual.Interest coverage

ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

melunasi bunga dari hutangnya. Peran profitabilitas juga penting bagi

perusahaan.Profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam memperoleh laba, dengan kata lainprofitabilitas dapat dijadikan sebagai

tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari

keuntungan yang diperoleh. Secara keseluruhan ketiga faktor di atas dapat

digunakan sebagai proksi untuk memprediksi risiko financial distress.

Peraturan menteri BUMN nomor: PER-09/MBU/2013 pada tanggal 25

Sepetember 2013 sudah memberikan kebebasan bagi perusahaan milik negara di

Indonesia untuk melakukan transaksi hedging dengan tujuan menghindari

fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat dalam jumlah besar. Namun, banyak

juga perusahaan BUMN yang masih belum mau melakukan hedging walaupun

ada sebagian yang sudah melakukannya. Terdapat faktor-faktor pertimbangan

perusahaan ketika akan mengambil keputusan hedging. Selain didorong oleh

faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar yang telah dijelaskan di atas,

perusahaan juga didorong oleh beberapa faktor internal.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor

internal perusahaan yang mempengaruhi aktivitas hedging dengan instrumen
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derivatif. Bartram et al. (2007) dan Liu (2003) menyatakan bahwa tangible asset

mempunyai hubungan negatif terhadap kebijakan hedging, sedangkan Shaari et al.

(2013) menyatakan adanya hubungan positif antara tangible assets dan kebijakan

hedging. Bartram et al. (2007) dan Nance et al. (1993) membuktikan bahwa

interest coverage ratio berpengaruh negatif terhadap kebijakan hedging,

berlawanan dengan Reynolds et al. (2005) yang menemukan hubungan positif

antara interest coverage ratio dengan kebijakan hedging. Gay et al. (2011)

mengatakan adanya hubungan negatif antara ROA dan kebijakan hedging, di sisi

lain Shaari et al.(2013) menemukan hubungan negatif diantara keduanya. Menurut

Ameer (2010) kegiatan ekspor berpengaruh positif terhadap kebijakan hedging,

sedangkan Rossi (2004) menemukan pengaruh yang negatif antara ekspor dan

hedging.

Terkait hal yang telah dijelaskan di atas, penulis juga ingin meneliti

kembali tentang faktor – faktor apa yang mempengaruhi keputusan hedging

dengan mengacu pada penelitian Afza dan Alam (2011) yang dilakukan di

Pakistan. Dari penelitian Afza dan Alam (2011) menyebutkan bahwa semakin

tinggi nilai proportion of tangible assets, perusahaan yakin bahwa memliki aset

yang cukup banyak sebagai jaminan untuk menutupi kerugian akibat nilai tukar,

dan lebih mengabaikan keputusan hedging. Begitu juga dengan interest coverage

ratio, semakin tinggi nilainya, maka perusahaan memastikan mampu melunasi

hutangnya dan mengabaikan keputusan hedging. Size tidak berpengaruh terhadap

kebijakan hedging. Asset growth cash flow menunjukkan kemampuan perusahaan

untuk merubahhasil pertumbuhan perusahaan menjadi aset, bila nilainya besar,
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perusahaan akan lebih mempertimbangkan keputusanhedging untuk mengurangi

underinvesment problem. Profitabilitas perusahaan diukur melalui ROA, semakin

rendah nilainya, perusahaan semakin mengantisipasi risiko dengan melakukan

hedging. Ketika kepimilikan manajerial semakin besar justru perusahaan akan

lebih mengabaikan hedging. Perusahaan yang tidak menggunakan tax losses akan

mengabaikan hedging. Ketika perusahaan melakukan aktivitas penjualan luar

negeri dalam jumlah besar akan membuat perusahaan lebih memilih untuk

melakukan hedging untuk melindungi transaksinya dari risiko nilai tukar.

Berdasarkan dari ditemukannya hasil yang tidak konsisten mengenai faktor

yang mempengaruhi kebijakan hedging, maka penelitian ini mengambil judul

“Manajemen Risiko dan Penggunaan Instrumen Derivatif” (Studi Kasus pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013) yang mengacu

pada penelitian Afza dan Alam (2011) di atas dengan mengambil 4 variabel yaitu

proportion of tangible assets, interest coverage ratio, return on assets dan foreign

salesuntuk meneliti pengaruhnya terhadap kebijakan hedging. Penggunaan

keempat faktor tersebut atas pertimbangan bahwa peneliti hanya ingin meneliti

faktor yang berkaitan dengan internasionalisasi dan financialdistress, selain itu

terdapat variabel yang tidak digunakan dengan alasan hasil yang diperoleh tidak

signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dikaji :

1. Apakah proportion of tangible assets berpengaruh terhadap kebijakan untuk

melakukan hedging pada perusahaan manufaktur ?
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2.Apakah interest coverage ratio berpengaruh terhadap kebijakan untuk

melakukan hedging pada perusahaan manufaktur ?

3. Apakah return on assets berpengaruh terhadap kebijakan untuk melakukan

hedging pada perusahaan manufaktur ?

4.Apakah pengaruh foreign sales berpengaruh terhadap keputusan untuk

melakukan hedging pada perusahaan manufaktur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh proportion of tangible assets terhadap kebijakan

untuk melakukan hedging pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

tahun 2010-2013.

2. Untuk menganalisis pengaruh interest coverage ratioterhadap kebijakan untuk

melakukan hedging pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2010-2013.

3. Untuk menganalisis pengaruh return on assets terhadap kebijakan untuk

melakukan hedging pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2010-2013.

4. Untuk menganalisis pengaruh foreign sales terhadap kebijakan untuk

melakukan hedging pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2010-2013.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI DETERMINAN KEBIJAKAN HEDGING NILAI TUKAR 
( STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2013)

RIMATA YANUARI



9

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Untuk mengetahui faktor – faktor apa yang perlu dipertimbangkan sebuah

perusahaan dalam melakukan hedging.

2. Bagi penulis

Untuk menerapkan ilmu tentang hedging yang didapat di bangku perkuliahan :

mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan hedging dan

bagaimana pengaruhnya terhadap suatu perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini secara garis besar disusun sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini membuat latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuanpenelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika

penulisan.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini secara garis besar memberikan landasan teori tentang

internasionalisasi, financial performance, risiko perusahaan, hedging,

instrumen derivatif, tujuan penggunaan hedging, determinan kebijakan

hedging, hubungan antar variabel dependen dan independen, hipotesis,

penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan model analisis.
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BAB 3 : Metode Penelitian

Bab ini berisi jenis penelitian, variabel penelitian, definisi operasional

variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan teknik

analisis data.

BAB 4 : Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, deskripsi variabel penelitian,

analisa model dan pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan masalah dan saran yang

diberikan oleh penulis sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut.
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