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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

 

Era globalisasi dalam perkembangannya ditandai dengan adanya perdagangan 

bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu kegiatan jual beli produk antar negara 

tanpa adanya kerumitan aturan yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam 

suatu negara. Menurut Madura (2000:13) Perdagangan bebas adalah pendekatan 

konservatif yang digunakan oleh perusahaan untuk mempenetrasi pasar luar 

negeri (dengan mengekspor) atau mendapatkan bahan baku berharga murah 

(dengan mengimpor). Perdagangan bebas yang dihadapi suatu negara, karena 

adanya persaingan serta gejolak harga pasar yang membuat ketidakpastian atau 

risiko usaha semakin meningkat dalam mempertahankan usahanya.  

 

Perekonomian telah meningkatkan interaksi antar negara dalam berbagai bidang 

termasuk perdagangan bebas didalamnya. Banyak perusahaan yang mengimpor 

barang dan jasa dan banyak juga yang berinvestasi diluar negeri atau meminjam 

dana dari luar negeri. Perusahaan-perusahaan yang aktif beroperasi di luar negeri, 

merupakan salah satu pelaku terpenting dalam valuta asing. Persaingan antar 

perusahaan, baik usaha kecil, menengah, dan besar berlomba-lomba untuk 

mempertahankan usahanya tersebut dengan berbagai cara untuk menyesuaikan 

dengan kondisi yang terjadi. Perusahaan yang memiliki arus kas dalam bentuk 
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valuta asing akan mempunyai risiko terhadap fluktuasi valuta asing. Risiko adalah 

ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa (Djojosoedarso, 2005).  

 

Keputusan investasi dan pembiayaan internasional menjadi penting bagi 

perusahaan jika terjadi naik turun nilai tukar mata uang. Seperti rupiah yang 

terdepresiasi terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat. Berbagai negara 

diseluruh dunia mata uang pergerak adalah Dollar Amerika Serikat sehingga 

perusahaan yang melakukan perdagangan internasional menerima pembayaran 

dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat. Hal ini mempunyai dampak 

yang besar terhadap kondisi keuangan perusahaan yang melakukan perdagangan 

internasional, terutama perusahaan yang memiliki hutang dalam valuta asing, 

karena jumlah yang harus dibayar bertambah besar. Krisis ini menyebabkan 

perusahaan menanggung risiko yang cukup besar.  

 

Menurut Soemarno (2010) risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena 

ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin 

terjadi. Menurut Djojosoedarso (2005) risiko tersebut memiliki dua karakteristik, 

pertama merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, dan kedua 

merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Dari 

beberapa kutipan di atas, dapat disimpulkan Risiko adalah perubahan atau 

penyimpangan dari hasil yang sudah diperkirakan atau diharapkan menjadi 

sesuatu yang tidak pasti dan bahkan dapat membuat perkiraan tersebut hilang atau 

mengalami kerugian. 
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Salah satu contoh kerugian adalah keuangan perusahaan dalam laporan keuangan 

suatu Perusahaan LQ45 yang menunjukkan perusahaan tersebut mendapatkan 

beban lebih besar akibat Exposure valuta asing. Dalam laporan keuangan di 

Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2014 tercantum 

bahwa terdapat kerugian akibat nilai tukar mata uang asing yang mempengaruhi 

besaran laba yang seharusnya lebih besar apabila tidak terkena dampak nilai tukar 

mata uang asing tersebut. Dampak dari kerugian nilai tukar mata uang asing 

tersebut bisa dirasakan secara luas, mulai dari penurunan laba perusahaan, 

penurunan laba per saham, dan diikuti dengan penurunan harga saham di pasar 

modal, apabila penurunan harga saham tersebut terjadi, kemungkinan dapat 

mempengaruhi jumlah investor menjadi menurun, dan perusahaan akan 

kehilangan saluran pendanaan. 

 

Perusahaan dalam melaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang 

tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staff, 

dan organisasi). Jenis risiko dapat diketahui oleh perusahaan dengan mengukur 

terlebih dahulu Exposure yang dapat dialami perusahaan. Exposure adalah objek 

yang rentan terhadap risiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila risiko 

yang diprediksikan benar-benar terjadi. 

 

Exposure yang paling umum berkaitan dengan ukuran keuangan. Misalnya laba, 

harga saham, pertumbuhan penjualan dan sebagainya. Salah satu cara untuk 

meminimalisir risiko finansial adalah dengan hedging policy atau lindung nilai 

seperti yang sudah disebutkan Djojosoedarso (2005) sebagai salah satu cara untuk 

menanggulangi risiko. Lindung nilai atau dalam bahasa Inggris disebut hedge 
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dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan 

khususnya untuk mengurangi risiko pada suatu investasi lain.  

 

Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya 

risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh 

keuntungan dari invetasi tersebut. Prinsip hedging adalah menutupi kerugian 

posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi Instrumen Hedging dan Foreign 

Exchange. Sebelum melakukan hedging policy, hedger hanya memegang 

sejumlah aset awal. Setelah melakukan hedging policy, hedger memegang 

sejumlah aset awal dan instrumen hedging-nya disebut portofolio hedging 

(Sunaryo, 2009).  

Hedging Policy dilakukan dengan menggunakan instrumen derivatif. Derivatif 

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. Derivatif 

untuk tujuan perlindungan (hedging) sebaiknya diterapkan oleh perusahaan 

sebagai strategi manajemen risiko dalam situasi ekonomi yang diliputi 

ketidakpastian sehingga dapat terhindar dari kerugian keuangan akibat fluktuasi 

ekonomi yang terjadi.  

Meskipun ada beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk 

melakukan hedging, namun adanya kepastian yang ditimbulkan oleh hedging akan 

membuat perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efektif. Perlu diketahui bahwa 

underlying instruments dalam derivatif tidak terbatas pada aktiva finansial saja, 

seperti saham, warrants, dan obligasi, tetapi bisa terdapat pada komoditas, logam 
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berharga, indeks saham, tingkat suku bunga, dan kurs nilai tukar (Utomo, 2000). 

Produk turunan derivatif juga termasuk jenis risiko yang dapat dialihkan oleh 

Hedging Policy. Berikut tabel 1.1 menunjukan data keuangan yang terdiri dari BI 

Rate dan Nilai Tukar. 

Tabel 1.1 

Data rasio keuangan BI Rate, Nilai Tukar  

per 3 bulan tahun amatan 2010-2014 

 

No Tahun BI Rate 
Nilai Tukar  

(Rp Terhadap Dollar ) 

1 Jan 2010 6,50 9353 

2 Apr 2010 6,50 9010 

3 Jul  2010 6,50 8949 

4 Okt 2010 6,50 8938 

5 Des 2010 6,50 8996 

6 Jan 2011 6,50 8931 

7 Apr 2011 6,75 8656 

8 Jul  2011 6,75 8520 

9 Okt 2011 6,50 8880 

10 Des 2011 6,00 9040 

11 Jan 2012 6,00 9079 

12 Apr 2012 5,75 9117 

13 Jul  2012 5,75 9354 

14 Okt 2012 5,75 9545 

15 Des 2012 5,75 9550 

16 Jan 2013 5,75 9746 

17 Apr 2013 5,75 9767 

18 Jul  2013 6,50 10270 

19 Okt 2013 7,25 11274 

20 Des 2013 7,50 12250 

21 Jan 2014 7,50 12287 

22 Apr 2014 7,50 11562 

23 Jul  2014 7,50 11611 

24 Okt 2014 7.50 12109 

25 Des 2014 7,75 12529 

       Sumber: BI, (2010 – 2014) 

 

 

Tabel 1.1 menunjukkan data acuan pokok untuk melakukan hedging policy atau 

produk underlying agar dapat menjadikan instrumen di atas sebagai bahan 
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pertimbangan perusahaan untuk melakukan hedging policy atau tidak melakukan 

hedging policy. Untuk mempermudah analisis, berikut disediakan gambar grafik.  

Gambar 1.2 BI Rate 

 Sumber: BI, (2010-2014) 

 

Gambar 1.2 merupakan grafik fluktuasi nilai Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia 

periode 2010-2014 dengan amatan per 3 bulan. Suku bunga bank sentral atau BI 

Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada 

publik (bi.go.id). BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia 

setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi 

moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity 

management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan 

moneter. Pada akhir bulan Desember tahun 2014 BI rate dalam posisi tertinggi 

pada angka 7,75% seperti yang terlihat dalam grafik, kemudian menunjukkan 

tingkat yang menurun sampai angka 5,75% pada bulan Januari 2013. Jika dilihat 
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dari tingkat penurunan tingkat suku bunga yang terus menurun, dan tiba-tiba 

mengalami peningkatan yang cukup tajam meskipun tidak mencapai titik tertinggi 

dalam grafik, dari titik terendah membuat beberapa perusahaan disulitkan akan 

kondisi tersebut yang berhubungan dengan suku bunga pinjaman yang 

berhubungan dengan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Apabila terdapat 

perusahaan yang akan melakukan pinjaman pada periode Januari sampai 

Desember 2013, jumlah pinjaman yang akan dikembalikan pun membesar 

sejumlah peningkatan tingkat suku bunga Bank Indonesia.  

 

 

Gambar 1.3 Nilai Tukar IDR Terhadap USD 

Sumber:BI, (2010-2014) 

 

Gambar 1.3 menunjukkan grafik fluktuasi Nilai Tukar terhadap Dolar periode 

2010-2014, dengan amatan per 3 bulan. Dalam gambar merupakan harga mata 

uang Rupiah terhadap satu Dolar Amerika. Menurut Salvatore (1997) nilai tukar 

adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu 

mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Fluktuasi kurs juga memengaruhi 
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inflasi maupun output, dan menjadi pertimbangan penting pengambil kebijakan 

moneter. Menurut Mishkin (2008) ketika mata uang rupiah jatuh nilainya atau 

mata uang dolar mengalami apresiasi, harga barang-barang yang diimpor menjadi 

lebih mahal yang secara langsung akan menaikkan tingkat harga dan inflasi.  

 

Menurut Yuliati (2002) jenis risiko fluktuasi kurs nilai tukar termasuk dalam 

Exposure valuta asing, Exposure valuta asing akan dialami oleh perusahaan yang 

melakukan pembayaran dan/atau menerima pendapatan dalam valuta asing. Dari 

periode Januari 2013 sampai dengan April 2013 tidak mengalami fluktuasi yang 

signifikan, walaupun tetap terjadi fluktuasi nilai tukar. Pada periode bulan Januari 

2014, mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap Dolar atau Dolar apresiasi 

terhadap mata uang rupiah, dengan nilai sebelumnya pada bulan Januari 2014 

senilai Rp 12.287/$ menjadi Rp 12.529/$ yaitu terdapat kenaikan Rp 242/$.  

Apabila terdapat perusahaan dengan mengadakan perjanjian pada bulan April 

selagi periode jatuh tempo, perusahaan tersebut akan membayar lebih mahal 

sebesar Rp 242/$ dari jumlah transaksi yang seharusnya. Namun tidak demikian 

bila perusahaan tersebut menggunakan salah satu instrumen derivatif sebagai 

hedging policy untuk menutupi kerugian yang akan timbul dari risiko 

depresiasinya nilai mata uang rupiah. Perubahan nilai tukar memberikan pengaruh 

yang cukup signifikan terhadap berbagai faktor, seperti arus kas, terutama bagi 

negara-negara yang memiliki mata uang yang lemah (soft currency) seperti rupiah 

Indonesia. Perubahan nilai tukar tersebut menyebabkan ketidakpastian bagi 

perusahaan yang terlibat dalam transaksi perdagangan Internasional. Nilai tukar 

ditentukan oleh exchange rate negara yang bersangkutan. Perubahan nilai tukar 
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valuta asing yang digunakan berpengaruh terhadap arus kas perusahaan dan juga 

berpengaruh pada pencatatan pelaporan keuangan perusahaan.  

 

Perusahaan dapat terkena pengaruh risiko valuta asing atau disebut Foreign 

Exchange Exposure (Exposure valas) yaitu translation exposure, transaction 

exposure dan operating exposure. Translation exposure merupakan risiko laporan 

keuangan konsolidasi perusahaan multinasional terhadap fluktuasi nilai tukar. 

Transaction exposure adalah risiko nilai dari transaksi-transaksi masa depan yang 

dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Operating exposure atau economic 

exposure merupakan risiko sejauh mana present value dari arus kas masa depan 

perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. 

 

Risiko fluktuasi kurs valuta asing ini akan dialami oleh perusahaan-perusahaan 

LQ45 khususnya yang memiliki hutang usaha dalam valuta asing. Perusahaan 

harus membayar sejumlah uang dalam nominal yang lebih besar saat terjadi 

depresiasi rupiah terhadap USD dan menanggung kerugian yang sangat banyak 

jika hal itu terjadi seperti saat terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 

1998, tak sedikit perusahaan bangkrut akibat risiko fluktuasi kurs valuta asing 

tersebut. Adanya risiko valas akibat fluktuasi nilai tukar dalam transaksi 

Internasional mengharuskan perusahaan untuk dapat menghindari maupun 

mengurangi kerugian dari fluktuasi nilai tukar tersebut. 

 

Meskipun perusahaan tidak dapat mengendalikan kurs nilai tukar, namun 

perusahaan dapat mengendalikan tingkat risiko terkait dengan kondisi tersebut 

melalui manajemen keuangannya. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko 

valas dalam hutang impor adalah dengan melakukan hedging atau lindung nilai 
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sebagai salah satu cara untuk menanggulangi risiko. Lindung nilai atau dalam 

bahasa Inggris disebut hedge dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu 

investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko 

pada suatu investasi lain. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan 

untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap 

dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari invetasi tersebut. Prinsip hedging 

adalah menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi 

instrumen hedging. 

 

Teknik hedging tersebut diantaranya adalah forward contract, future contract, 

currency option, dan money market hedging (Madura, 2000). Forward contract 

bercirikan tidak perlu transfer tunai di awal transaksi dimana transfer tunai hanya 

dilakukan saat jatuh tempo, mengandung risiko kredit, kontrak dibuat sesuai 

dengan kebutuhan dua pihak, digunakan khusus untuk lindung nilai dan pada 

umumnya untuk kontrak jangka pendek. Karakteristik future contract berbanding 

terbalik dengan forward contract dimana future contract tidak menyesuaikan 

dengan kebutuhan kedua belah pihak, namun memiliki risiko kredit yang kecil 

dan memiliki pasar yang lebih aktif dari forward contract, terutama untuk jangka 

waktu pendek. Currency option bercirikan kerugian maksimum dapat dibatasi, 

namun selalu ada kesempatan menguntungkan dari pergerakan harga dan untuk 

kebutuhan lindung nilai dapat dibuat tailor made.  

 

Pembeli kontrak harus membayar premi option dimuka dan menghadapi risiko 

kredit dari penjualan dan tersedia terutama untuk kontrak jangka pendek. Money 

market hedging memakai instrumen pasar uang untuk melindungi nilai hutang 

atau piutang di masa yang akan datang dengan melakukan pengambilan posisi di 
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pasar uang. Perusahaan yang memiliki hutang usaha bisa saja memutuskan untuk 

tidak menggunakannya teknik hedging), yaitu dengan membiarkan terjadinya 

fluktuasi terhadap nilai tukar mata uang asing yang bersangkutan sampai dengan 

jatuh tempo pembayaran hutang usaha (Angelina 2008), jika mata uang domestik 

mengalami depresiasi terhadap mata uang asing yang bersangkutan pada saat 

jatuh tempo, jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk melunasi hutang 

dalam mata uang asing tertentu akan menjadi lebih banyak. Hal ini tentu saja akan 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan, untuk itu diperlukannya melakukan 

hedging pada nilai hutang. 

 

Perusahaan yang memiliki kesempatan pertumbuhan yang tinggi menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut mempunyai probabilitas untuk tumbuh dan digemari 

oleh para calon investor, untuk menjawab kesempatan yang sudah ditunjukkan, 

perusahaan membutuhkan tambahan dana, agar perusahaan tersebut tumbuh. 

Salah satu cara mendapatkan sumber dana dengan cepat untuk membiayai 

tumbuhnya perusahaan adalah memasukkan sumber hutang ke dalam struktur 

modal perusahaan. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang pesat cenderung 

menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang lambat (Baskin, 1989; Weston dan 

Brigham, 1984).  

 

Adanya Exposure transaksi memperburuk penurunan profitabilitas tersebut, 

dikarenakan Exposure transaksi mempengaruhi aliran kas jangka pendek 

perusahaan, apabila pembayaran transaksi dilakukan dengan menggunakan 

denominasi kurs valuta asing, nilainya akan lebih besar apabila valuta asing 
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mengalami apresiasi terhadap mata uang domestik, sehingga risiko meningkat. 

Dengan demikian semakin tinggi nilai likuiditas maka semakin rendah hedging 

policy yang dilakukan karena risiko kesulitan keuangan yang muncul cenderung 

rendah dan sebaliknya (Spano, 2004).  

 

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah perusahaan LQ45 yang melakukan 

transaksi Internasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang 

waktu penelitian dua tahun yakni dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka judul yang diambil dalam 

penelitian ini adalah “Pengaruh  Instrumen Derivatif Terhadap Hedging 

Policy Melalui Variabel Intervening Foreign Exchange Exposure Pada 

Perusahaan LQ45 Di BEI Periode 2010-2014”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

1. Apakah Instrumen Derivatif berpengaruh terhadap Foreign Exchange 

Exposure  pada perusahaan LQ45 di BEI? 

2. Apakah Foreign Exchange Exposure berpengaruh terhadap Hedging Policy 

pada perusahaan LQ45 di BEI? 

3. Apakah Instrumen Derivatif melalui  Foreign Exchange Exposure 

berpengaruh terhadap Hedging Policy pada perusahaan LQ45 di BEI? 
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1.3     Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Instrumen Derivatif  terhadap Foreign Exchange 

Exposure pada perusahaan LQ45 di BEI 

2. Untuk mengetahui pengaruh Foreign Exchange Exposure terhadap Hedging 

Policy pada perusahaan LQ45 di BEI 

3. Untuk mengetahui pengaruh Instrumen Derivatif melalui Foreign Exchange 

Exposure Terhadap Hedging Policy pada perusahaan LQ45 di BEI 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pemilihan 

perusahaan yang akan ditanamkannya dana yang Investor miliki, karena dapat 

mengetahui perusahaan mana yang memang tanggap dalam melindungi 

investasinya serta dapat menjadi acuan para perusahaan untuk mengambil 

langkah yang strategis dalam pengambilan kebijakan untuk melindungi nilai 

investasi yang sudah dikeluarkan. 

 

2. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan referensi bagi 

pengembangan ilmu penelitian di bidang Administrasi Keuangan dan 

Manajemen Keuangan, khususnya tentang analisis penggunaan Instrumen 

Derivatif dan Foreign Exchange Exposure sebagai pengambilan Hedging 

Policy. 


