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ABSTRAK 

Hedging merupakan tindakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

meminimalkan risiko kurs yang dihadapi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh market to book value, leverage, profitabilitas dan likuiditas 

terhadap keputusan hedging pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2012-2015. Metode pengambilan sampel penelitian ini adalah 

purposive sampling dan didapatkan 66 sampel yang memenuhi kriteria dari 264 

perusahaan yang menjadi data observasi. Teknis analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Dan hasil pengujian mendapatkan 

hasil bahwa market to book value dan likuiditas yang diproksikan dengan current 

ratio tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. Dan leverage yang di 

proksikan dengan Debt to Equity Ratio dan profitabilitas yang di proksikan dengan 

Return on Asset berpengaruh terhadap keputusan hedging. 

Kata kunci : Hedging, market to book value, leverage, profitabilitas, likuiditas 

 

ABSTRACT 

Hedging is an act by the company to minimize the exchange rate risks. The 

purpose of this research is to determine the effect of market to book value, leverage, 

profitability, and liquidity to the use of hedging on manufacturing companies in 



 

 

Indonesia Stock Exchange 2012-2015 period. The sampling method is using 

purposive sampling techniques and obtained 66 samples of companies that meet the 

criteria and 264 firm-year observation. Analysis techniques applied in this research 

is using logistic regression analysis. Results of the research are market to book 

value and liquidity that proxied with current ratio didn’t influence on hedging 

decisions. And leverage that proxied with debt to equity ratio and profitability that 

proxied by return on asset has a effect on hedging decision making. 

Key word : Hedging, market to book value, leverage, profitability, and liquidity. 

 

PENDAHULUAN 

 Perdagangan internasional bukan merupakan hal baru untuk saat ini. 

Selain melakukan perdagangan domestik atau dalam negeri, perusahaan juga 

melakukan dan memiliki hubungan dagang dengan perusahaan-perusahaan asing.  

Sudah banyak perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan antar negara 

seperti ini. Perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan internasional akan 

menghadapi masalah yang lebih rumit daripada ketika perusahaan hanya berurusan 

dengan pasar domestik, hal ini disebabkan oleh penggunaan mata uang yang 

berbeda di setiap negara. Selain itu, perubahan nilai mata uang asing yang tidak 

terduga dapat berdampak pada penjualan, harga dan laba eksportir dan importir 

(Dewi dan Purnawati, 2016). Risiko terbesar yang dihadapi oleh perusahaan 

multinasional datang dari eksposur valuta asing (Paranita, 2011). Dan menurut 

Griffin dan Pustay (2005) dalam Dewi dan Purnawati (2016) menyatakan bahwa 

penyebab nilai tukar berfluktuasi adalah permintaan dan penawaran suatu mata 

uang yang tidak seimbang yang menimbulkan risiko kurs. 

Gambar 1. 

Grafik Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Tahun 2012-2015 

Sumber : www.bi.go.id (Data diolah) 
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Dapat dilihat di gambar 1.1, dalam beberapa tahun ini, nilai tukar rupiah 

lebih cenderung melemah dan dalam keadaan ini perusahaan melihatnya sebagai 

suatu risiko. 

Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan dapat menggunakan 

hedging. Yang mana dengan melakukan kebijakan hedging atau lindung nilai, 

perusahaan dapat melindungi hutang atau pendapatannya dari perubahan nilai mata 

uang asing yang terus berfluktuasi. Dewi dan Purnawati (2017) menyatakan hal 

yang serupa, yaitu hedging adalah suatu strategi yang diciptakan untuk risiko bisnis 

yang tidak terduga, disamping tetap dimungkinkannya untuk memperoleh 

keuntungan dari investasi tersebut juga untuk mengurangi risiko keuangan yang 

ditimbulkan oleh naiknya harga. Dan berdasarkan data yang didapatkan dari 

tribunnews.com, Jakarta, jumlah perusahaan yang belum melakukan hedging 

hingga kuatal tiga tahun 2016 sebanyak 6,4% dari 2700 perusahaan yang ada di 

Indonesia. Dan sebagian besar perusahaan yang tidak melakukan hedging tersebut 

adalah perusahaan manufaktur, sedangkan mayoritas perusahaan yang melakukan 

hedging adalah perusahaan sektor perbankan. 

Hedging adalah suatu tindakan perlindungan yang dilakukan perusahaan 

untuk mengurangi dan atau menghindari risiko yang dikarena transaksi bisnis yang 

menggunakan valuta asing (Guniarti, 2014). Dan untuk menggunakan hedging, 

diperlukan suatu tindakan yaitu derivatif. Menurut Baker, Lembke, King, Jeffrey, 

Jusuf, Veronica NPS, Wulandari, dan Martani (2014 : 41) contoh dari instrumen 

keuangan derivatif adalah kontrak berjangka (future contract), kontrak masa depan 

(forward contract), swap, dan kontrak opsi. 

Keputusan hedging didorong oleh beberapa faktor, dan berdasarkan 

penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa keputusan hedging 

dipengaruhi oleh growth opportunities (Guniarti, 2014), leverage (Ariani dan 

Sudiartha, 2017), profitabilitas (Jiwandhana dan Triaryati, 2016) dan likuiditas 

(Dewi dan Purnawati, 2016). 

Dalam penelitian ini, growth opportunity diproksikan dengan market to 

book value sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Purnawati 

(2016) yang menyatakan, semakin besar market to book suatu perusahaan maka 



 

 

semakin besar growth opportunity perusahaan artinya akan membutuhkan lebih 

banyak dana untuk melakukan pertumbuhannya. Dana tersebut cenderung 

didapatkan dari pinjaman yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan, dan 

risiko ini dapat diminimalkan dengan melakukan hedging. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Nuzul dan Lautania (2015) mendapatkan hasil yang berbeda. Dalam 

penelitiannya, Nuzul dan Lautania mendapatkan hasil bahwa market to book value 

tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. 

Faktor lain yang mempengaruhi hedging adalah leverage. Dalam 

penelitian ini leverage diproksikan dengan debt to equity ratio yang didasari oleh 

penelitian Ariani dan Sudiartha (2017) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh positif signifikan. Dan berpendapat bahwa rasio 

leverage yang tinggi menunjukkan pembiayaan utang perusahaan lebih besar 

daripada ekuitas, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang menghadapi risiko 

financial distress  dan untuk mengatasi risiko tersebut perusahaan dapat melakukan 

kebijakan hedging. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jiwandhana dan 

Triaryati (2016) menunjukkan hasil leverage berpengaruh negatif terhadap 

keputusan hedging. 

Selain itu, keputusan hedging juga dipengaruhi oleh profitabilitas, yang 

di proksikan sebagai return on asset dengan dasar penelitian yang dilakukan oleh 

Jiwandhana dan Triaryati (2016). Dalam penelitiannya, Jiwandhana mendapatkan 

hasil bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset berpengaruh 

positif, dan berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan 

cenderung melakukan ekspansi bisnis dengan cepat. Dan karena pasar internasional 

merupakan pasar yang dinamis, maka untuk mengurangi risiko yang dapat 

ditimbulkan saat perusahaan melakukan transaksi dalam jumlah besar, maka 

perusahaan harus melakukan hedging. Namun, hal ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Sudiratha (2017) yang menyatakan 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap hedging, karena return on asset yang 

tinggi mengindikasikan perusahaan mampu mendatangkan laba yang tinggi, yang 

artinya perusahaan dapat terhidar dari risiko financial distress sehingga penggunaan 

hedging akan cenderung rendah. 



 

 

Kemudian likuiditas, semakin likuid suatu perusahaan maka perusahaan 

tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan dana lancar yang 

dimiliki. Dalam penelitian ini, likuiditas diproksikan sebagai current asset seperti 

penelitian yang dilakukan Ariani dan Sudhiarta (2017) dengan hasil penelitian 

bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan hedging. 

Semakin likuid suatu perusahaan, maka semakin perusahaan tersebut terhindar dari 

risiko financial distress dan kemungkinan perusahaan menggunakan hedging 

semakin rendah. Namun, hasil penelitian ini sedikit berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Guniarti (2014) yaitu likuiditas berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap keputusan hedging. Dan hasil penelitian yang dilakukan 

Saragih dan Musdholifah (2017) juga memiliki hasil yang berbeda dengan Ariani, 

dimana hasil penelitiannya likuiditas tidak berpengaruh terhadap keputusan 

hedging. 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : Untuk mengetahui 

pengaruh market to book value terhadap keputusan hedging pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2015, untuk mengetahui 

pengaruh leverage terhadap keputusan hedging pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2015, untuk mengetahui pengaruh 

profitabilitas terhadap keputusan hedging pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2015, untuk mengetahui pengaruh likuiditas 

terhadap keputusan hedging pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2012-2015. 

Menurut Guniarti (2014) hedging merupakan suatu tindakan 

perlindungan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian 

perukaran mata uang asing karena transaksi bisnis. Untuk melakukan hedging, 

dibutuhkan suatu tindakan yaitu derivatif. Derivatif adalah suatu instrumen 

keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam lingkup pernyataan ini : (1) 

Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang mendasari seperti, 

suku bunga, harga instrumen keuangan. (2) Tidak memerlukan investasi awal neto 

atau jika diperlukan, maka jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dibutuhkan 

untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang 



 

 

serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. (3) Diselesaikan pada tanggal tertentu 

dimasa depan. Menurut Baker et al. (2014 : 41-45) contoh dari instrumen keuangan 

derivatif adalah, kontrak berjangka (future contract), kontrak ini dilakukan melalui 

dealer yang umumnya adalah bank dan para pedagang harus merealisasikan setiap 

kerugian atau keuntungan dari setiap dan seluruh hari perdagangan. Kontrak masa 

depan (forward contract) adalah kontrak yang dilakukan antara dua pihak untuk 

menjual dan membeli sesuatu pada tanggal yang sudah ditetapkan yang disebut 

sebagai tanggal kadaluarsa atau tanggal penyelesaian (expiration date). Kontrak 

opsi, kontrak antra dua pihak yang memberikan pembeli (pemilik opsi) hak untuk 

membeli atau menjual kepada penjual (pembuat opsi) pada tanggal tertentu di masa 

mendatang pada harga yang disetujui saat kontrak opsi diperdagangkan. Dan swap, 

perjanjian dimana kedua pihak dapat menukarkan arus kas selama periode tertentu 

dan dapat ditujukan untuk mata uang, tingkat bunga atau komoditas. 

Market to book value merupakan proksi dari  growth opportunities. 

Market to book value menunjukkan nilai perusahaan dengan cara membandingkan 

nilai pasar perusahaan (Market Value-MV) dengan nilai buku perusahaan (Book 

Value-BV) dan mengindikasikan pandangan investor terhadap nilai perusahaan. 

Jika market to book value suatu perusahaan tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa 

growth opportunities perusahaan tersebut tinggi (Dewi dan Purnawati, 2016). 

Market to book value digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah 

overvalued atau undervalued. Jika nilainya semakin rendah, maka saham tersebut 

dikategorikan undervalued atau sangat baik untuk investasi jangka panjang. 

Namun, rendahnya nilai market to book value dapat mengindikasikan kualitas 

kinerja yang menurun. Dalam penelitian ini market to book value dihitung dengan 

cara membandingkan antara harga pasar per lembar saham dengan harga buku 

perlembar saham, dimana harga pasar per lembar saham di dapatkan dari angka 

closing price dan harga buku didapatkan dari total ekuitas dibagi dengan jumlah 

saham beredar (Hery, 2016 : 145). 

Leverage ratio (rasio solvabilitas) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya 

rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus 



 

 

ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek 

maupun panjang (Hery, 2016 : 162).  

Rasio profitabilitas (rasio rentabilitas) merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. 

Dan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional 

perusahaan, dimana kinerja yang baik akan menghasilkan laba perusahaan yang 

maksimal. Tujuan dan manfaat dari rasio profitabilitas diantaranya adalah, untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menilai posisi dan 

perkembangan laba dari tahun ke tahun, mengukur seberapa besar laba yang akan 

dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset atau total ekuitas, dan mengukur 

marjin laba kotor, laba operasional dan laba bersih atas penjualan bersih (Hery, 

2016 : 192). 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh 

tempo. Ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perusahaan memang tidak memiliki 

dana sama sekali, atau sebenarnya perusahaan tidak sedang mengalami kesulitan 

finansial, namun saat kewajiban jangka pendeknya jatuh tempo, perusahaan masih 

harus mencairkan sejumlah aset lancarnya menjadi kas seperti penagihan piutang. 

Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka 

pendeknya, maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan yang likuid. 

Sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya, 

perusahaan dikatakan tidak likuid (Hery, 2016 : 149). 

Pengaruh Market to Book Value terhadap Keputusan Hedging 

Semakin tinggi market to book value suatu perusahaan, maka semakin tinggi 

pula growth opportunity perusahaan tersebut. Dan hal ini berarti, jika suatu 

perusahaan semakin berkembang, perusahaan akan membutuhkan dana lebih untuk 

memajukan usahanya. Kebanyakan perusahaan akan menggunakan pinjaman atau 



 

 

utang yang mungkin didapatkan dari luar negara sehingga akan membuat risiko 

perusahaan semakin besar. Untuk mengurangi risiko tersebut perusahaan harus 

melakukan hedging. Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi dan Purnawati 2016 

yang menyatakan bahwa market to book value secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap penggunaan instrumen derivatif. Namun hasil penelitian yang di lakukan 

oleh Nuzul dan Lautania (2015) menyatakan bahwa market to book value tidak 

berpengaruh terhadap keputusan hedging. 

H1 : Diduga market to book value berpengaruh terhadap keputusan hedging 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015. 

Pengaruh Leverage terhadap Keputusan Hedging pada Perusahaan 

Manufaktur 

Menurut Hery (2016 : 162) leverage merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya 

rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus 

ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek 

maupun panjang. Perusahaan yang menjalankan operasinya dengan mata uang lokal 

namun memiliki utang yang didenominasi dengan valuta asing akan menghadapi 

eksposur valuta asing yang tinggi yang dapat menyebabkan peningkatan nilai utang 

dalam mata uang lokal dan menimbulkan risiko bagi perusahaan. Dan dalam 

pengelolaan risiko tersebut, perusahaan harus melakukan hedging terhadap 

nilainya. 

Ariani dan Sudiartha (2017) menemukan pengaruh yang positif antara 

leverage terhadap keputusan hedging pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014.  

H2 : Diduga leverage berpengaruh terhadap keputusan hedging pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2015. 



 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan Hedging pada Perusahaan 

Manufaktur 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Suatu 

perusahaan yang memiliki laba yang tinggi cenderung terbebas dari risiko sehingga 

perusahaan merasa tidak terlalu membutuhkan penggunaan hedging untuk 

meminimalkan risiko tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ariani 

dan Sudiartha yang mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif 

terhadap keputusan hedging.  

Namun, tingginya keuntungan suatu perusahaan bukan berarti serta 

merta dapat membebaskannya dari risiko pertukaran mata uang asing karena 

semakin tingginya laba perusahaan akan membuka peluang yang lebih besar untuk 

perusahaan melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan lain yang mungkin 

berada di luar negeri dan untuk meminimalisir risiko ini perusahaan perlu 

melakukan hedging. Hal ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Jiwandhana dan Triaryati (2016), yang mana hasil penelitian ini menyatakan 

profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset berpengaruh positif 

signifikan terhadap keputusan hedging.  

H3 : Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan hedging pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2015. 

Pengaruh Likuiditas terhadap Keputusan Hedging pada Perusahaan 

Manufaktur 

Likuiditas menunjukkan seberapa sanggup suatu perusahaan membayar 

kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki dana lancar lebih banyak 

dibanding utang merupakan perusahaan yang likuid yang dapat dikatakan mampu 

mengatasi risiko yang terjadi. Apabila suatu perusahaan mampu mengatasi risiko 

tersebut maka hedging tidak begitu dibutuhkan. Namun, perusahaan yang masih 

belum mampu menghadapi atau menangani risiko yang akan atau terjadi pada 

perusahaannya akan menggunakan hedging untuk mengurangi risiko tersebut. 



 

 

Dewi dan Purnawati (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh 

likuiditas terhadap keputusan hedging dan mendapatkan hasil bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging. Namun hasil penelitan yang 

dilakukan oleh Saragih dan Musdholifah (2017) yang mendapatkan hasil bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. 

H4 : Diduga likuiditas berpengaruh terhadap keputusan hedging pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2015. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 karena dapat dikatakan manufaktur cukup 

sering melakukan transaksi antar negara untuk mendapatkan bahan baku 

perusahaan atau untuk mengekspor produknya, dengan kata lain perusahaan 

manufaktur dapat mengalami risiko yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar 

yang dapat menyebabkan kebangkrutan. 

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif, dan data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi variabel-variabel 

independen penelitian yaitu market to book value, leverage dan likuiditas dan 

variabel dependennya yaitu keputusan hedging yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Informasi 

tentang data yang diperlukan diperoleh dari Laporan Keuangan dan Catatan Atas 

Laporan Keuangan yang diunduh dari website resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). 

Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) yaitu hedging diukur dengan 

menggunakan dummy, dimana apabila perusahaan menggunakan instrumen 

derivatif untuk melakukan hedging (lindung nilai) maka akan diberi score 1 dan 

apabila tidak akan diberi score 0. Dan Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu : X1 = Market to book value, X2 = Leverage yang diproksikan dengan Debt 

to Equity Ratio, X3 = Profitabilitas yang di proksikan dengan Return on Asset dan 

X4 = Likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio. 

http://www.idx.co.id/


 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 yaitu sebanyak 138 

perusahaan. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa kriteria tertentu yang terdiri dari : (1) Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 secara 

berturut-turut. (2) Perusahaan melaporkan laporan keuangan lengkap selama tahun 

penelitian. (3) Perusahaan yang mengalami laba secara berturut-turut selama tahun 

penelitian. Dan setelah dilakukan seleksi sampel, maka diperoleh sampel sebanyak 

66 perusahaan dan 264 data observasi. 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi logistik. Perhitungan variabel-variabelnya melalui program 

Microsoft Excel dan SPPS version 21. Model persamaan regresi dalam penelitian 

ini adalah : 

HEDG=α+β1 MTBV+β2 LEV+β3 PROF+β4 LQ 

Dimana : 

Y= Aktivitas Hedging  

(1 = terdapat aktivitas hedging, 0 = tidak terdapat aktivitas hedging) 

α= Konstanta  

β=β1 β2 β3= Koefisien Regresi 

MTBV = Market to Book Value 

LEV = Leverage 

PROF = Profitabilitas 

LQ = Likuiditas 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, maksimum dan minimum dari data observasi penelitian. Tabel 1 

menunjukkan statistik deskriptif variabel independen. 



 

 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif Variabel Independen 

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 1 terdapat rentang yang sangat jauh antara nilai 

minimum yaitu 0,0080 (Nusantara Inti Corpora Tbk) dan maksimum 265, 2620 

(Indah Kiat Pulp & Paper Tbk) dari variabel market to book value. Rata-rata untuk 

variabel ini adalah 5, 018841. Dan tingkat variasi untuk market to book value cukup 

bervariasi dengan nilai standar deviasi 22,3427510. 

Leverage yang diproksikan dengan DER (Debt to Equity Ratio) memiliki 

nilai minimum 0,0793 (Intan Wijaya Internasional Tbk) dan maksimum 7,1287 

(Jembo Cable Company). Nilai rata-rata variabel ini adalah 0,923167. Dan tingkat 

variasi yang ditunjukkan dalam kolom standar deviasi yaitu 0,8819765 mengartikan 

bahwa tidak terlalu tinggi variasi perusahaan yang mengutamakan hutang untuk 

menjalankan usahanya. 

Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (Return on Assets) 

memiliki rentang minimum dan maksimum yang cukup tinggi, yaitu 0,0004 (Star 

Petrochem Tbk) dan 0,6572 (Multi Bintang Indonesia Tbk). Nilai rata-rata yaitu 

0,096466. Nilai standar deviasi yaitu 0,0913133 yang menunjukkan adanya variasi 

yang tidak terlalu tinggi terhadap pencapaian laba perusahaan. 

Likuiditas yang diproksikan dengan CR (Current Ratio) memiliki nilai 

minimum 0,2241 (Charoen Pokphand Indonesia Tbk) dan maksimum 13,8713 

(Intan Wijaya Internasional Tbk). Nilai rata-rata yaitu 2,509780. Dan nilai standar 

deviasinya adalah 2,0582762 yang artinya variasi perusahaan dalam memenuhi 

hutang jangka pendek atau jatuh temponya pun masih rendah. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MTBV 264 ,0080 265,2620 5,018841 22,3427510 

LEV 264 ,0793 7,1287 ,923167 ,8819765 

PROF 264 ,0004 ,6572 ,096466 ,0913133 

LQ 264 ,2241 13,8713 2,509780 2,0582762 

Valid N (listwise) 264     



 

 

Tabel 2 

Frekuensi Variabel Dependen 

Sumber : Data diolah 2017 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 264 sampel penelitian, 

terdapat 24 perusahaan yang melakukan hedging atau sekitar 9,1% dan sisanya 240 

perusahaan tidak melakukan hedging atau sekitar 90,9%. 

Tabel 3 

Hosmer and Lemeshow Test 

 

 

Sumber : Data diolah, 2017 

Uji kelayakan model regresi, pengujian yang menggunakan Hosmer and 

Lemeshow Test, dimana dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai sig lebih 

dari 0,05 maka tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi 

dan yang diamati. Dan berdasarkan Tabel 3, nilai sig adalah 0,509 itu artinya tidak 

ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dan yang diamati dan berarti 

model dalam penelitian ini dapat dikatakan layak. 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Melakukan Hedging 240 90,9 90,9 90,9 

Melakukan Hedging 24 9,1 9,1 100,0 

Total 264 100,0 100,0  

Step Chi-square Df Sig. 

1 7,256 8 ,509 



 

 

Tabel 4 

Block 0: Beginning Block 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 172,468 -1,636 

2 161,279 -2,165 

3 160,849 -2,295 

4 160,848 -2,303 

5 160,848 -2,303 

Sumber : Data diolah 2017 

Tabel 5 

Block 1: Method = Enter 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant MTBV LEV PROF LQ 

Step 1 

1 166,496 -2,002 -,002 ,202 2,532 -,022 

2 151,711 -2,810 -,005 ,346 4,615 -,059 

3 150,423 -3,038 -,011 ,400 5,673 -,100 

4 150,212 -3,063 -,022 ,423 6,295 -,121 

5 150,173 -3,075 -,029 ,436 6,663 -,130 

6 150,173 -3,075 -,029 ,436 6,681 -,130 

7 150,173 -3,075 -,029 ,436 6,681 -,130 

Sumber : Data diolah, 2017 

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah model yang digunakan telah fit 

dengan data atau belum. Dalam pengujian ini yang harus diperhatikan adalah angka 

pada bagian -2 Log Likelihood. Apabila angka -2 Log Likelihood pada awal (Tabel 

Iteration History Block Number = 0) lebih tinggi daripada angka -2 Log Likelihood 

pada Iteration History Block Number = 1 maka hal ini menunjukkan bahwa model 

regresi tersebut baik atau fit dengan data. Dan dari tabel 4 dan 5 yang merupakan 

hasil dari pengujian penelitian ini di dapatkan bahwa nilai -2 Log Likelihood awal 



 

 

(172,468) lebih tinggi dari nilai pada Iteration History Block Number = 1 (166,496) 

yang artinya model yang dihipotesiskan cocok dengan data. 

Tabel 6 

 

 

Sumber : Data diolah, 2017 

Nilai Nagelkerke R Square pada Tabel 6 Model Summary menjelaskan 

tentang hubungan variabel independen terhadap dependen. Dari tabel tersebut 

didapatkan angka 0,087 yang berarti bahwa variasi variabel independen (MTBV, 

LEV, PROF, dan LQ) mampu mengartikan ragam dari variabel dependen (HEDG) 

sebesar 8,7% sedangkan sisanya diartikan oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model regresi. 

Tabel 7 

Sumber : Data diolah, 2017 

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : 

HEDG= -3,075-0,029 MTBV+0,436LEV+6,681PROF-0,130LQ 

Uji Parsial 

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan memperhatikan nilai pada 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 150,173a ,040 ,087 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

S

t

e

p 

1

a 

MTBV -,029 ,039 ,552 1 ,457 ,971 ,899 1,049 

LEV ,436 ,216 4,076 1 ,043 1,547 1,013 2,363 

PROF 
6,681 2,750 5,903 1 ,015 797,442 3,638 174799,

825 

LQ -,130 ,164 ,627 1 ,429 ,878 ,636 1,212 

Constant -3,075 ,593 26,884 1 ,000 ,046   



 

 

tabel Variables in the Equation, apabila nilai sig kurang dari (<) 0,05 maka koefisien 

regresi signifikan. 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah diduga market to book value 

berpengaruh terhadap keputusan hedging. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi variabel ini adalah -0,029 dan hasil signifikansi adalah 0,457, 

yang mana nilai pengujian tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat diketahui 

bahwa market to book value tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging atau 

dengan kata lain H1 ditolak. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah diduga leverage berpengaruh 

terhadap keputusan hedging. Dan bersadarkan hasil pengujianya, didapatkan nilai 

koefisien regresi adalah 0,436 dan hasil signifikansi sebesar 0,043 yang mana angka 

tersebut kurang dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel leverage 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan hedging atau H2 diterima. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah diduga profitabilitas 

berpengaruh terhadap keputusan hedging. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan 

nilai koefisien regresi adalah 6,681 dan nilai signifikansi untuk variabel 

profitabilitas adalah 0,015 atau lebih kecil dari 0,05 yang mana artinya variabel 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan hedging dan H3 diterima. 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah diduga likuiditas 

berpengaruh terhadap keputusan hedging. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi variabel ini adalah -0,130 dan nilai signifikansi untuk 

variabel likuiditas adalah 0,429 atau lebih dari 0,05 yang artinya variabel likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging atau H4 ditolak. 

Pengaruh Market to Book Value terhadap Keputusan Hedging 

Dalam penelitian ini market to book value merupakan proksi dari growth 

opportunity atau kesempatan bertumbuh suatu perusahaan. Variabel ini dihitung 

dengan membandingkan harga pasar perlembar saham dan harga buku perlembar 

saham. Pengujian hipotesis untuk variabel ini menunjukkan bahwa market to book 

value tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. Hasil dari pengujian ini, nilai 



 

 

sig untuk market to book value adalah 0,457 > 0,05 sehingga mengindikasikan 

variabel ini tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging. Suatu perusahaan yang 

memiliki nilai market to book value tinggi berarti memiliki kesempatan bertumbuh 

yang tinggi, dan artinya perusahaan akan memiliki dana yang cukup tinggi pula. 

Karena adanya dana yang cukup tinggi tersebut, perusahaan mampu mengatasi 

risiko yang terjadi karena perubahan mata uang atau kurs dengan dana yang dimiliki 

tanpa perlu menerapkan hedging. Dan perusahaan yang memiliki nilai market to 

book value rendah berarti memiliki kesempatan bertumbuh atau growth opportunity 

yang rendah pula. Dan kemungkinan perusahaan tersebut mengalami risiko karena 

perubahan kurs pun rendah, sehingga perusahaan tidak berpikir untuk melakukan 

penerapan hedging untuk usahanya. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang di lakukan oleh Nuzul 

dan Lautania (2015), dan penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi dan Purnawati (2016) yang menyatakan bahwa market to book value 

suatu perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan hedging. 

Pengaruh Leverage terhadap Keputusan Hedging 

Dalam penelitian ini leverage diproksikan sebagai DER (Debt to Equity 

Ratio) yang mana dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang dan modal 

dari suatu perusahaan. Dan dalam penelitian ini hasil dari variabel leverage adalah 

nilai signifikansinya lebih rendah dari 0,05 atau berpengaruh signifikan positif, 

yang mana artinya sama dengan semakin meningkatnya hutang suatu perusahaan 

akan semakin memungkinkan perusahaan tersebut melakukan keputusan hedging. 

Hasil ini disebabkan oleh perusahaan yang memiliki utang terutama utang terhadap 

perusahaan asing atau dengan mata uang asing lebih memilih untuk meminimalisir 

risiko kerugian yang akan terjadi dengan melakukan lindung nilai atau hedging. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ariani dan Sudiartha (2017) yang 

mendapatkan hasil bahwa leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan hedging. Ariani dan Sudiartha mengatakan leverage yang tinggi 

menunjukkan perusahaan memiliki lebih banyak utang daripada modal untu 

menjalankan usahanya. Dan perusahaan yang pendapatannya dalam bentuk mata 



 

 

uang asing akan menghadapi eksposur valuta asing yang tinggi. Dan penggunaan 

hedging ketika perusahaan memiliki leverage yang tinggi dan kondisi keuangan 

yang melemah sangat berguna meminimalkan risiko yang akan dihadapinya. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan Hedging  

Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan sebagai ROA (Return on 

Asset) dimana variabel ini dihitung dengan membandingkan jumlah laba bersih 

perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan, yang artinya 

semakin tinggi laba suatu perusahaan semakin perusahaan tersebut membutuhkan 

hedging. Hal ini dikarenakan, suatu perusahaan yang memiliki laba besar tentunya 

tidak hanya beroperasi di dalam negeri saja (domestik) melainkan luar negeri juga. 

Dan untuk transaksi antar negara seringnya perusahaan tidak menggunakan mata 

uang rupiah (Rp) melainkan mata uang asing. Dan untuk mengurangi risiko akan 

turunnya nilai mata uang asing saat perusahaan menerima pembayaran dari 

kliennya maka perusahaan membutuhkan lindung nilai atau keputusan hedging. 

Hasil dari penelitian ini juga mendukung hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh Jiwandhana (2016). Yang mana dalam penelitiannya, hasil 

pengujian profitabilitas terhadap keputusan hedging juga menunjukkan hasil 

berpengaruh positif signifikan. Dan dalam penelitiaanya, Jiwandhana mengatakan 

bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung lebih cepat 

melakukan ekspansi bisnisnya sehingga perusahaan harus mengurasi risiko yang 

akan terjadi dengan melakukan hedging. 

Pengaruh Likuiditas terhadap Keputusan Hedging  

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan sebagai current ratio, dimana 

untuk mendapatkan hasil penghitungannya harus membandingkan antara total aset 

lancar dan utang lancar. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging yang dibuktikan dengan nilai sig 

hasil pengujian ini adalah 0,429 yang artinya lebih dari 0,05. Semakin likuid suatu 

perusahaan semakin perusahaan tersebut tidak memerlukan kebijakan hedging 



 

 

untuk perusahaannya. Karena, perusahaan yang likuid memiliki cadangan dana 

yang cukup untuk menghadapi risiko–risiko yang mungkin terjadi sehingga tidak 

membutuhkan hedging. Sedangkan perusahaan yang memiliki jumlah aset lancar 

lebih sedikit lebih memilih untuk mengamati perubahan kurs untuk mengatasi 

risiko karena perubahan kurs tersebut.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitan yang dilakukan oleh Saragih dan 

Musdholifah (2017) yang mendapatkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap keputusan hedging. Dan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi dan Purnawati (2016). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2015 dan bertujuan untuk melihat apakah 

market to book value, leverage, profitabilitas dan likuiditas suatu perusahaan 

berpengaruh terhadap keputusan hedging perusahaan tersebut. Adapun populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 138 perusahaan dan perusahaan yang menjadi 

sampel sebanyak 66 sehingga data observasi dalam penelitian ini sebanyak 264 

data. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan untuk mendapatkan 

data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, market to book value merupakan proksi dari growth 

opportunity, leverage diproksikan dengan DER (Debt to Equity Ratio), 

profitabilitas diproksikan dengan ROA (Return on Assets) dan likuiditas dengan CR 

(Current Ratio). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan hasil 

penelitian ini adalah, market to book value tidak berpengaruh terhadap keputusan 

hedging pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2015, leverage berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan hedging 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2015, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan hedging pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015, 



 

 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap keputusan hedging pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. 

Dan peneliti menyarankan unutk peneliti selanjutnya, dapat 

menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan 

hedging misalnya variabel financial distress. Karena dalam penelitian ini variasi 

dari variabel independen hanya sanggup mengartikan ragam variabel dependen 

sebesar 8,7%. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

pada sektor lainnya yang mungkin lebih banyak melakukan atau menerapkan 

hedging. Seperti sektor otomotif ataupun pertambangan.
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