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III.     METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 

 

Jenis penelitian ini adalah non kausal komparatif karena penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis perbedaan yang ada dari ketiga teknik hedging dan open 

position. Menurut Ferdiand (2006) non kausal komparatif adalah tipe penelitian 

yang menganalisis dan tidak untuk secara langsung menjelaskan hubungan sebab 

akibat (non causality relationship), tetapi melakukan perbandingan antara 

beberapa situasi dan atas dasar itu dilakukan sebuah dugaan mengenai apa 

penyebab perbedaan situasi yang terjadi. Maka penelitian ini bersifat explanatory 

research terhadap sampel yang ditentukan dalam tahun periode penelitian 2011-

2013, mengenai perbandingan penggunaan open position dan teknik hedging 

dalam menilai hutang impor. 

 

 

3.2  Populasi 
 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
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melakukan transaksi internasional berupa hutang impor dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2011-2013. 

 

 

3.3  Sampel 

 

 

Menurut Sugiyono 2013 sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki populasi tersebut, oleh karenanya sample yang diambil harus 

representatif. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik non random sampling dengan metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling karena hanya perusahaan dengan kriteria tertentulah yang dapat 

dianalisis, selain itu keterbatasan waktu dan kemampuan yang peneliti miliki 

sehingga hanya diambil beberapa sampel yang dapat mewakili populasi dengan 

pertimbangan tertentu untuk memudahkan penelitian, dimana pertimbangan 

tersebut berupa populasi yang memiliki kriteria berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor industri konsumsi 

rumah tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  sampai dengan 

tanggal 31 Januari 2014. 

2. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 

untuk periode 2011 – 2013. 

3. Perusahaan yang melakukan transaksi keuangan internasional yang 

memiliki transaksi nilai hutang usaha USD dalam pembelian bahan 

baku selama periode 2011, 2012, 2013 berturut-turut. 
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Berdasarkan kriteria yang disebutkan, maka terpilihlah 18 perusahaan manufaktur 

yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian ini masing-masing 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Daftar Sampel 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. ADES PT. Ades Water Indonesia Tbk. 

2. AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

3. CEKA PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

4. DLTA PT Delta Djakarta Tbk 

5. DVLA PT Darya-Varia Laboratoria Tbk 

6. ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

7. INAF PT Indonesia Farma Tbk 

8. INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

9. JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

10. KDSI PT Kedawung Setia Industrial Tbk 

11. KICI PT Kedaung Indah Can Tbk 

12. MBTO Martina Berto Tbk 

13. MERK Merck Tbk 

14. MRAT Mustika Ratu Tbk 

15. RDTX Roda Vivatex Tbk 

16. SQBB Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 

17. SKBM Sekar Bumi Tbk 

18. TCID Mandom Indonesia Tbk 

         Sumber data : Bursa Efek Indonesia 

 

 

3.4  Jenis dan Sumber Data 
 

 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari 

pihak lain atau data primer yang telah diolah oleh pihak lain yang biasanya telah 

disajikan dalam bentuk tabel atau diagram (Sulaiman 2004 dalam Nora 2012). 

Data sekunder tersebut berupa laporan keuangan tahun 2011–2013 yang diperoleh 

melalui penelusuran internet di http://www.idx.co.id, dan data yang berkaitan 

http://www.idx.co.id/
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dengan perubahan kurs Rupiah terhadap USD selama periode penelitian, suku 

bunga deposito dan suku bunga pinjaman diperoleh melalui http://www.bi.go.id. 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari referensi buku-

buku, karya tulis ilmiah, penelitian-penelitian terdahulu, internet dan website yang 

berhubungan dengan objek penelitian. 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang diteliti, pengumpulan data 

penelitiannya dilakukan dengan metode: 

a. Dokumentasi  

Yaitu dengan melakukan pencatatan dan mengumpulkan data-data yang 

menjadi bahan penelitian yang diperlukan untuk menganalisa pada perusahaan 

yang telah dipilih sebagai populasi dan telah dipublikasikan di Bursa Efek 

Indonesia seperti dari sumber tertulis berupa laporan keuangan perusahaan 

yang telah di audit.  

b. Studi Kepustakaan 

untuk memperoleh landasan teori dalam mendukung data sekunder, diperoleh 

dengan cara membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan objek dan 

masalah penelitian seperti buku, jurnal, skripsi serta refrensi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bi.go.id/
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3.6 Definisi Konseptual 
 

 

Definisi variable-variabel dalam penelitian ini secara konseptual adalah: 

a. Open Position (X1) 

Angelina (2008) open position yakni keadaan tanpa menggunakan teknik 

hedging, dimana perusahaan membiarkan saja nilai hutang masa kini yang 

akan dibayar di masa mendatang bergantung besarannya pada kurs valas 

terhadap mata uang domestik. 

b. Forward Contract Hedging (X2) 

Brigham dan Houston (2006) berpendapat “forward contract yakni perjanjian 

dimana salah satu pihak setuju untuk membeli suatu komoditas pada suatu 

harga tertentu di tanggal tertentu di masa datang dan pihak lain setuju untuk 

melakukan penjualan tersebut.” 

c. Money Market Hedging (X3) 

Menurut Eun dan Resnick (2001) dalam Nora (2012), menyatakan bahwa 

Suatu tindakan untuk meminimalkan  risiko fluktuasi kurs valas dengan 

meminjam dan meminjamkan dua mata uang yang berbeda. Risiko dapat di 

hedging dengan meminjam dalam pasar uang domestik dan asing. Perusahaan 

juga dapat meminjam dalam mata uang asing untuk meng-hedging piutang 

dalam mata uang asingnya, oleh karena itu dapat menyesuaikan asset utangnya 

dalam mata uang yang sama. 

d. Currency Option Future (X4) 

Menurut Hanafi (2011) currency option adalah perjanjian antara pembeli hak 

dan penjual hak untuk membeli atau menjual satu mata uang terhadap mata 

uang lainnya, dengan jumlah, kurs dan waktu penyerahan di kemudian hari 
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yang telah ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Hak untuk menjual atau 

membeli mata uang tersebut tergantung dari jenis option yang dimilikinya.  

 

 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

 

Tabel 3.2 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional Indikator Ukuran Skala 

1. Open 

Position 

(X1) 

Suatu tindakan 

dimana nilai hutang 

tidak menggunakan 

teknik hedging, 

namun ditentukan 

oleh besarnya kurs 

valas 

Future spot rate x 

nilai transaksi 

impor 

Rp Rasio 

2. Forward 

Contract 

Hedging  

(X2) 

Suatu tindakan untuk 

meminimalkan risiko 

fluktuasi kurs valas 

dengan forward rate, 

yakni kurs yang 

ditentukan saat ini 

dan akan 

diberlakukan dimasa 

mendatang 

Forward Rate x 

Nilai transaksi 

impor 

Rp Rasio 

3. Money 

Market 

Hedging 

(X3) 

Suatu tindakan untuk 

meminimalkan  risiko 

fluktuasi kurs valas 

dengan meminjam 

dan meminjamkan 

dua mata uang yang 

berbeda 

Pinjaman (Rp) x (1 

+ suku bunga 

pinjaman x 30/360) 

Rp Rasio 

4. Currency 

Option 

Hedging 

(X4) 

Suatu tindakan untuk 

meminimalkan risiko 

fluktuasi kurs valas 

dengan memberikan 

pilihan antara hal jual 

atau hak beli suatu 

mata uang terhadap 

mata uang lainnya. 

Jumlah yang harus 

dibayar per unit x 

nilai transaksi 

impor 

Rp Rasio 
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3.8 Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dari data yang 

tersedia. Dengan menghitung hasil nilai hutang impor memakai teknik forward 

contract hedging, money market hedging, currency option hedging dan open 

position dengan program miscrosoft excel kemudian membandingkan hasilnya 

dengan uji beda. Berikut langkah-langkah analisisnya: 

3.8.1 Analisis Rata-rata Nilai Hutang Impor  

1. Analisis rata-rata nilai hutang impor menggunakan Open  Position 

  Nilai hutang impor 

 ………………………. …...(3.1) 

2. Analisis rata-rata nilai hutang impor menggunakan teknik Hedging:  

a. Rata-rata nilai hutang impor menggunakan Forward Contract Hedging 

              
                                             

         
            

 ………..(3.3) 

b. Rata-rata nilai hutang impor menggunakan Money Market Hedging 

a.) Menentukan nilai Dollar pada saat hutang jatuh tempo 

b.) Mencari nilai sekarang (Present Value) dari hutang tersebut : 

   
                    

                              
  
    

               

Nilai hutang impor = Forward rate x Nilai transaksi 

impor 

 

Future spot rate x Nilai transaksi 

impor 
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c.) Mengkonversikan nilai sekarang dari nilai hutang Dollar tersebut kedalam 

rupiah, lalu meminjam rupiah sebesar nilai sekarang dari nilai hutang 

tersebut untuk diinvestasikan ke dalam Dollar agar dapat menutupi nilai 

hutang saat jatuh tempo. 

 …………..…(3.5) 

d.) Membayar pinjaman ditambah dengan bunga pada saat jatuh tempo. 

Jumlah nilai hutang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo: 

Nilai Hutang Impor: 

 ………….(3.6) 

c. Rata-rata nilai hutang impor menggunakan Currency Option Hedging 

a.) Menentukan jumlah yang harus dibayar perunit 

Jumlah yang dibayarkan: 

 ……………………..(3.7) 

b.) Menentukan nilai hutang yang harus dibayar saat jatuh tempo: 

Nilai hutang impor : 

 ………(3.8) 

3. Membandingkan Rata-rata nilai hutang impor menggunakan Open 

Position dan Teknik Hedging 

a.) Membandingkan rata-rata nilai hutang impor antara open position dan 

forward contract hedging.  

Jumlah yang harus dibayar perunit x Nilai transaksi impor 

impor 

 

Strike price + Premium per unit call option. 

Pinjaman (Rp) x (1 + suku bunga pinjaman x 30/360) 

Pinjaman (Rp) = Nilai sekarang dari hutang x spot rate 
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b.) Membandingkan rata-rata nilai hutang impor antara open position dan 

money market hedging. 

c.) Membandingkan rata-rata nilai hutang impor antara open position dan 

currency option hedging. 

 

 

3.8.2 Analisis Stasistik 

 

1.  Uji Normalitas 

 

 

Sebelum dilakukan uji statistik, perlu diketahui apakah sampel yang digunakan 

berasal dari populsi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov Test. Menurut Siegel 

(2001) dalam Angelina (2008), tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov adalah suatu 

tes goodness of-fit yang memerhatikan tingkat kesesuaian antara distribusi 

serangkaian harga sampel (skor yang diobservasi) dengan suatu distribusi teoritis 

tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat dianggap 

berasal dari suatu populasi dengan distribusi teoritis itu. Uji normalitas diperlukan 

dalam menentukan metode statistik yang cocok untuk pengolahan data. Karena 

pemakaian statistic parametrik dalam pengujian data memerlukan asumsi data 

yang berdistribusi normal. Apabila dari hasil uji normalitas data diasumsikan 

berdistribusi tidak normal, maka pengujian menggunakan statistik non parametrik. 

Kriteria yang digunakan adalah pengujian dua arah yaitu membandingkan nilai P 

yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0.05, data 

berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0.05, pengambilan 

keputusan dilakukan apabila: 
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a. Jika nilai probabilitas > 0.05, maka data berdistribusi normal 

b. Jika nilai probabilitas < 0.05, maka data berdistribusi tidak normal 

 

Jika data berdistribusi normal maka uji hipotesisnya menggunakan uji parametrik 

dengan paired sample t-test, dengan kriteria pengujian (Priyanto, 2012):  

a. Jika nilai probabilitasnya > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak  

b. Jika probabilitasnya < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

Jika data tidak berdistribusi normal maka uji hipotesisnya menggunakan uji non 

parametrik yakni dengan menggunakan uji wilcoxon signed rank test, dengan 

ketentuan:  

a. Jika Sig. < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b. Jika Sig. > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 

2. Uji Statistik Inferensial 

 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis uji beda dua rata-rata (t-test), dimana perhitungan nilai 

hutang impor antara teknik hedging dan open position dilakukan dengan 

menggunakan program excel sedangkan pengujian hipotesisnya menggunakan 

SPSS (Statistical package for The Social Science) versi 20. Penelitian ini 

menggunakan uji Paired Sample t-test dalam menguji hipotesisnya. 
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Uji Paired  Samples T-Test 

 

Setelah perhitungan nilai hutang impor yang menggunakan open position, forward 

contract hedging, money market hedging dan currency option hedging melalui 

program excel dan mencari tahu datanya berdistribusi normal atau tidak, langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis dengan statistik. Berikut ini rumusan 

hipotesisnya: 

Hipotesis Pertama: 

    = Terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara nilai hutang impor 

menggunakan forward contract hedging dan nilai hutang impor 

menggunakan open position. 

   = Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai hutang impor 

menggunakan forward contract hedging dan nilai hutang impor 

menggunakan open position. 

 

Hipotesis Kedua: 

    = Terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara nilai hutang impor 

menggunakan money market hedging dan nilai hutang impor 

menggunakan open position. 

    = Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai hutang impor 

menggunakan money market hedging dan nilai hutang impor 

menggunakan open position. 
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Hipotesis Ketiga: 

    =  Terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara nilai hutang impor 

menggunakan currency option dan nilai hutang impor menggunakan 

open position.  

    = Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai hutang impor 

menggunakan currency option dan nilai hutang impor menggunakan 

open position. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok 

sampel yang berpasangan maka diperlukan uji paired samples t- test. Pengujian 

paired t-test dapat memberikan gambaran ada atau tidaknya perbedaan antara 

kedua variabel tersebut. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih baik. 

Uji paired t-test digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua sampel 

yang berpasangan. Sampel yang berpasangan adalah sebuah kelompok sampel 

dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang 

berbeda (Priyatno 2012). Sebagai kriteria pengujian pemprosesan data 

menggunakan SPSS (Statistical Package For The Social Science) dengan langkah 

– langkah sebagai berikut: 

a. Data nilai hutang impor dengan menggunakan forward contract hedging 

dibandingkan dengan nilai hutang open position. 

b. Data nilai hutang impor dengan menggunakan money market hedging 

dibandingkan dengan nilai hutang open position. 

c. Data nilai hutang impor dengan menggunakan currency option hedging 

dibandingkan dengan nilai hutang open position. 
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d. Gunakan fungsi Analyze-Compare Means-Paired Samples T Test untuk 

mengelola kedua kelompok tersebut.  

Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, akan muncul output paired samples  

t-test yang menjelaskan tentang hasil uji t berpasangan dimana jika berdasarkan 

signifikansi: 

a. Jika sig. < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai hutang impor 

menggunakan teknik hedging dan nilai hutang impor dengan open 

position.  

b. Jika sig. > 0.05 maka Ho diterima  dan Ha ditolak. 

Artinya terdapat perbedaan signifikan antara nilai hutang impor 

menggunakan teknik hedging dan nilai hutang impor dengan open 

position. 

 


