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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Perkembangan dunia saat ini menuntut setiap perusahaan untuk mampu bersaing 

secara global dalam memenuhi permintaan produk pasar, tak terkecuali 

perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Penciptaan produk yang 

memiliki keunggulan kompetitif dirasa sangat perlu untuk dapat tetap bertahan 

dalam persaingan dengan perusahaan pesaing lainnya. Produk yang memiliki 

keunggulan kompetitif tersebut tentunya harus dibuat dengan menggunakan bahan 

baku berkualitas sehingga hal inilah yang memicu perusahaan manufaktur untuk 

bisa mendapatkan bahan baku berkualitas, namun untuk mendapatkan bahan baku 

yang berkualitas itu dibutuhkan dana yang besar, terlebih jika bahan baku kualitas 

tersebut tidak tersedia di Indonesia. Hal ini menuntut perusahaan untuk 

mengadakan kerjasama dengan pihak lain misalnya negara lain yang mampu 

menyediakan bahan baku yang perusahaan butuhkan. Oleh karenanya tidak sedikit 

perusahaan manufaktur di Indonesia yang turut serta aktif bekerjasama dengan 

perusahaan asing melakukan perdagangan internasional. Perusahaan yang aktif 

dalam perdagangan internasional disebut dengan perusahaan multinasional.  
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Menurut Heckscher dan Olin (1991) dalam Madani (2008) perdagangan 

internasional terjadi karena adanya perbedaan kekayaan faktor produksi yang 

dimilki negara-negara. Perdagangan internasional bisa terjadi karena ada 

perbedaan kebutuhan setiap negara terhadap barang dan jasa tertentu. Sementara 

itu Krugman (1980) dalam Madani (2008) menyatakan bahwa terjadinya 

perdagangan internasional adalah keuntungan skala ekonomi dalam produksi. 

Sedangkan dalam Madani, David Ricardo (1951) mengembangkan teori 

keunggulan komparatif untuk menjelaskan terjadinya spesialisasi produksi tiap 

negara yang lebih efisien biaya produksinya dari negara lain dalam perdagangan 

internasional atas dasar perbedaan kemampuan teknologi, sumber daya alam dan 

sumber daya manusia.  

 

Terjadinya perdagangan Internasional menyebabkan timbulnya transaksi bisnis 

baik berupa transaksi atas barang yang diekspor maupun atas barang yang 

diimpor. Transaksi bisnis yang terjadi antar negara itu menuntut tiap perusahaan 

untuk melakukan kewajibannya membayar biaya dalam kegiatan ekspor ataupun 

impor dengan mata uang yang nilainya berbeda dengan mata uang domestik. Nilai 

mata uang yang ditunjukan dalam kurs mata uang dari waktu ke waktu mengalami 

fluktuasi sehingga terjadi perubahan arus kas yang dibutuhkan dan digunakan. 

Nilai mata uang setiap negara yang selalu berfluktuasi satu sama lainnya 

menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan 

internasional terlebih lagi Indonesia menerapkan sistem kurs mengambang 

dimana tidak adanya peran pemerintah dalam menekan perubahan kurs.  
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Berikut data fluktuasi nilai mata uang : 

 

Tabel 1.1 

Nilai kurs IDR yang tertera di Bank Indonesia  

tahun 2011 – 2013 

 
Tahun Kurs Jual Kurs Beli 

2011 9.113 9.023 

2012 9.718 9.622 

2013 12.250 12.128 

          Sumber Data : Bank Indonesia 

 

 

     Sumber : http://www.sahamok.com/grafik-usd-vs-idr-rupiah/ 

Gambar 1.1 

Nilai Tukar Rupiah per Dollar 

Data diatas menunjukkan fluktuasi kurs rupiah per Dollar, fluktuasi tersebut 

menimbulkan risiko keuangan bagi perusahaan. Fluktuasi nilai tukar berkaitan 

erat dalam perdagangan internasional karena nilai suatu komoditi ekspor atau 

impor dinilai dengan satuan mata uang asing. 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 

http://www.sahamok.com/grafik-usd-vs-idr-rupiah/
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ketidakpastian bagi perusahaan yang terlibat dalam transaksi perdagangan 

internasional. Nilai tukar ditentukan oleh exchange rate negara yang 

bersangkutan. Perubahan nilai tukar 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 (eksposur 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 

manufaktur 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.  

 



5 

 

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 

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 
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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 pasar uang. 

Perusahaan yang memiliki hutang usaha bisa saja memutuskan untuk tidak 

menggunakannya teknik hedging (open position), 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. 

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah perusahaan manufaktur yang 

melakukan transaksi internasional berupa pembelian bahan baku impor yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu penelitian tiga tahun yakni 

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Adapun hutang impor valas yang 

dimiliki perusahaan merupakan hutang usaha berjangka pendek. Dari keempat 

teknik hedging yang ada, hanya tiga teknik saja dalam penelitian ini yang akan 

diteliti yakni forward market hedging, money market hedging dan  currency 

option hedging. 
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Pemilihan untuk menggunakan teknik hedging ini atau open position sangat perlu 

dilakukan, sehingganya kita perlu membandingkan metode mana yang lebih 

efisien digunakan untuk menilai hutang impor apakah dengan menggunakan 

teknik hedging atau tanpa menggunakan hedging (open position). Berdasarkan 

permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : 

“PERBANDINGAN PENGGUNAAN OPEN POSITION dan TEKNIK 

HEDGING DALAM MENILAI RATA-RATA HUTANG IMPOR” (Study 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013) 
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1.2 Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

ditetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: . 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan open position 

dan forward contract hedging dalam menilai hutang impor?.  

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan open position 

dan money market hedging dalam menilai hutang impor?.  

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan open position 

dan currency option hedging dalam menilai?. 

4. Manakah yang lebih efisien antara open position, forward contract hedging, 

money market hedging, dan currency option hedging dalam menilai hutang 

impor?. 

 

 

1.3 Batasan Penelitian  

 

 

Penelitian ini membahas mengenai perbandingan nilai hutang impor perusahaan 

manufaktur dengan menggunakan teknik hedging dan open position. Hutang 

impor yang akan diteliti berupa hutang usaha dalam USD. Fokus utama penelitian 

berupa nilai hutang impor karena hutang impor sangat rentan nilainya dengan 

fluktuasi kurs valas. Besarnya nilai hutang impor di masa mendatang perlu 

dilindungi dengan teknik-teknik tertentu seperti teknik hedging agar mencegah 

perusahaan mengalami kerugian, terutama bagi perusahaan manufaktur yang 

bergerak aktif dalam pabrikasian produk-produk yang harus bekerja sama dengan 

pihak asing untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan baku produksinya. Dari 
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empat teknik hedging yang ada, hanya teknik forward contract, money market dan 

option hedging saja yang akan diteliti karena ketiganya digunakan untuk 

melindungi nilai hutang yang sifatnya jangka pendek. Karena hutang impor dalam 

penelitian ini akan dihitung 30 hari masa jatuh temponya. Future contract hedging 

pada prinsipnya sama dengan forward contract, namun forward contract lebih 

dapat memprediksi jumlah hutang di masa mendatang, selain itu future contract 

hanya dapat digunakan untuk transaksi-transaksi yang jumlahnya cenderung 

sedikit sehingga peneliti lebih tertarik menganalisis forward contract hedging 

yang dapat digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar, sedangkan future 

contract tidak dianalisis dalam penelitian ini.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut disusunlah penelitian dengan tujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan open position dan forward contract hedging dalam menilai 

hutang impor. 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan open position dan money market hedging dalam menilai hutang 

impor. 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan open position dan currency option hedging dalam menilai hutang 

impor. 
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4. Untuk mengetahui manakah yang lebih efisien antara open position, forward 

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

menilai hutang impor. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu:  

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai manfaat 

penggunaan teknik hedging bagi perusahaan dalam melindungi nilai hutang 

impor dari perubahan nilai tukar valas sehingga pihak manajer perusahaan 

dapat menyusun strategi untuk menghindari kerugian pada setiap transaksi 

internasionalnya. 

2. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, peneliti dapat lebih memahami ilmu manajemen 

keuangan khususnya lingkup keuangan internasional, teori bisnis 

internasional, penggunaan teknik hedging dan manfaatnya bagi perusahaan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi mengenai 

penggunaan teknik hedging sebagai bahan literatur untuk menguatkan teori 

penelitian selanjutnya. 

 


