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ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN HEDGING  PADA 

PERUSAHAAN BUMN-NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI 

TAHUN 2017- 2018 
 

Abstrak 

 

Beberapa BUMN di Indonesia telah melakukan aktivitas hedging untuk melindungi 

risiko baik operasional maupun finansial perusahaan akibat dari perdagangan 

internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hedging pada perusahaan 

BUMN. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan BUMN yang 

terdaftar di BEI. Metode analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa hanya variabel leverage yang memiliki pengaruh 

terhadap pengambilan keputusan hedging. Sedangkan variabel likuiditas, firm size 

dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan hedging. 

 

Kata Kunci: Aktivitas hedging, leverage, likuiditas, firm size, profitabilitas, dan 

fluktuasi. 

 

Abstract  

 

Several BUMN in Indonesia have carried out hedging activities to protect both 

operational and financial risks resulting from international trade. This study aims to 

provide information about the factors that can influence hedging decision making in 

BUMN companies. The research data is taken from the financial statements of 

BUMN companies listed on the IDX. The data analysis method used panel data 

regression. The results of this study indicate that only the leverage variable has an 

influence on hedging decision making. Meanwhile, the variables of liquidity, firm 

size and profitability have no influence on hedging decision making. 

 

Keywords: hedging activity, leverage, liquidity, firm size, profitability, and 

fluctuation. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara, saat ini telah berkembang 

dengan pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya transaksi 

bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari lebih satu negara, misalnya pembelian 

barang dari satu negara dan mengirimkannya dinegara lain. Perdagangan 

internasional terjadi karena didorong oleh beberapa faktor seperti dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh 

keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan 

penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, 

serta terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup 

sendiri (Astyrianti & Sudiartha, 2017). 
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 Transaksi perdagangan internasional berbeda dengan transaksi perdagangan 

dalam negeri karena pada transaksi perdagangan internasional melibatkan beberapa. 

Banyaknya mata uang yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu mata uang 

negara asing dapat diartikan sebagai nilai tukar mata uang. Permintaan dan 

penawaran mata uang yang tidak seimbang dapat menimbulkan fluktuasi nilai tukar 

yang mengakibatkan timbulnya risiko kurs (Giffrin & Pustay, 2005).  

 Fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak dapat dihindari, khususnya bagi 

perusahaan yang memiliki arus pendapatan dan pengeluaran dalam valuta asing. 

risiko ini menyebabkan ketidakpastian mengenai seberapa besar jumlah pendapatan 

dan jumlah beban perusahaan di masa yang akan datang. Jika perusahaan memiliki 

beban pada suatu mata uang asing dan mata uang asing tersebut menguat terhadap 

mata uang operasional perusahaan, maka perusahaan tidak dapat menghindari 

pertambahan beban yang diakibatkan oleh perubahan kurs tersebut (Balkis & 

Ahmad, 2012). 

Kebijakan hedging bagi sebuah perusahaan dilakukan untuk melindungi nilai  

rupiah (IDR) yang terus berfluktuasi terhadap Dollar Amerika Serikat (USD). 

Fluktuasi nilai tukar ini terjadi karena Indonesia menerapkan system free floating 

rate sehingga IDR akan selalu berfluktuasi akibat faktor eksternal dan internal serta 

kebijakan pemerintah (Ariani, 2017). Faktor eskternal yang mempengaruhi kebijakan 

hedging terdiri dari BI rate dan nilai tukar, sedangkan faktor internal yang 

mempengaruhi kebijakan hedging terdiri dari leverage, likuiditas, firm size dan 

profitabilitas. 

 

2. METODE 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe time 

series dara panel. Data panel merupakan gabungan dari data runtut waktu (time 

series) dan data cross section (Gujarati, 2004) Pooled time series merupakan 

kombinasi antara dua runtut waktu yang memiliki observasi temporal biasa pada 

suatu unit analisis, dengan data silang tempat yang memeiliki observasi-observasi 

pada suatu unit analisis pada suatu titik waktu tertentu (Kuncoro, 2001). Ciri khusus 

data runtut waktu adalah beberapa urutan numerik di masa interval antar observasi 

atas sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap. Sedang data silang tempat adalah 

suatu unit analisis pada suatu titik waktu tertentu dengan observasi atas sejumlah 
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variabel. Unit analisis ini dapat individu, kota, kabupaten, provinsi, negaea, bisnis, 

rumah tangga atau industri. Jadi bila sejumlah variabel untuk sejumlah silang tempat 

yang berbeda diobservasi selama kurun waktu tertentu maka akan diperoleh data 

pooling. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

Uji Hausman adalah uji statistik untuk memilih model teristimasi FEM atau REM. 

H0 uji Hausman: model adalah Random Effects Model (REM) dan HA-nya: model 

adalah Fixed effect Model (FEM). H0 diterima jika nilai p (p-value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistic χ
2
 > α; H0 ditolak bila nilai p (p-value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik χ
2
 ≤ α. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 1. Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi.Sq Statistic Chi-sq. d.f Prob 

Cross-section random 0,533715 4 0,9701 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p-value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik χ
2
 sebesar 0,9701 (>0,10), jadi H0 diterima. Simpulan, model terestimasi 

terbaik adalah model REM. 

Dari uji Chow dan uji Hausman di muka, dengan demikian, REM terpilih 

sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model REM tersaji pada 

Tabel 2.  

Tabel 2. Model Estimasi Random Effect Method 

 

HEDit = 1,294640 - 1,948163 LEVit - 0,018732 LIKit +0,016817SIZEit    

                                  (0,0362)**              (0,9309)               (0,8133)                  

             + 1,266741 PROFit 

                (0,3708) 

R
2
 = 0,351845 ; DW-stat = 1,985153 ; R-stat = 3,392754 ; Sig.F-stat = 0,023890 

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen memiliki pengaruh 

terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien variabel bernilai nol). Uji 

eksistensi model adalah uji F. Formula hipotesisnya: H0: β1 = β2 = β3 = β4 = 0 

(koefisien regresi semua nilai nol atau model tidak eksis); Ha: β1 ≠ 0 │β2 ≠ 0 │β3 ≠ 0 

(setidaknya satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau model eksis). H0 akan 

diterima jika nilai p (p-value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F > α; 
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H0 akan ditolak jika nilai p (p-value), probabilitas atau signifikasi empirik statistik F 

≤ α. 

 Dari Tabel 4.5, terlihat nilai p (p-value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik F bernilai 0,023890 (< 0,05); jadi H0 ditolak. Simpulan, model 

terestimasi REM  eksis. 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukan daya ramal dari model terestimasi 

dari Tabel 4.5 terlihat nilai R
2
 sebesar 0,351845, artinya 35,18% variasi variabel 

Hedging dapat dipengaruhi oleh Leverage, Likuiditas, Firm size dan Profitabilitas. 

Sisanya 61,82% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak 

dimasukkan kedalam model. 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh variabel independen 

secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh memakai uji t. H0 uji t βi = 0: variabel 

independen ke i akan menurunkan probabilitas perusahaan untuk melakukan 

hedging; HA nya βi ≠ 0: variabel independen ke I meningkatkan probabilitas 

perusahan untuk melakukan hedging. H0 akan diterima jika nilai p (p-value), 

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t > α; H0 akan ditolak jika nilai p (p-

value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t ≤ α. Hasil uji validitas 

pengaruh dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

 

Variabel T Sig.t Kriteria Kesimpulan 

LEV -2,214125 0,0362  ≤ 0,10        signifikan pada α = 0,10 

LIK -0,087651 0,9309 > 0,10        tidak signifikan pada α = 0,10 

SIZE 0,238707 0,8133 > 0,10        tidak signifikan pada α = 0,10 

FIRM 0,911349 0,3708 > 0,10        tidak signifikan pada α = 0,10 

 

Berdasarkan uji validitas pengaruh Tabel 4.6, terlihat variabel Leverage 

(LEV), memiliki pengaruh negatif signifikan. Sementara, variabel independen 

Likuiditas (LIK), Firm Size (SIZE) dan Profitabilitas (PROF) tidak memiliki 

pengaruh perusahaan untuk meningkatkan probabilitas mengambil keputusan 

hedging. 

 Leverage memiliki pengaruh karena Prob < 0,10. Nilai konstanta tertinggi 

dimiliki PT Kimia Farma tbk, yaitu sebesar 1,749650. Artinya, terkait dengan 

pengaruh variabel Leverage (LEV) Likuiditas (LIK), Firm Size (SIZE) dan 
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Profitabilitas (PROF) terhadap pengambilan keputusan hedging, maka PT Kimia 

Farma tbk cenderung melakukan aktivitas hedging yang lebih tinggi dibanding 

perusahaan lain. Sementara nilai konstanta terendah dimiliki oleh PT Indofarma tbk, 

yaitu sebesar 1,005663. Artinya, terkait dengan pengaruh variabel Leverage (LEV) 

Likuiditas (LIK), Firm Size (SIZE) dan Profitabilitas (PROF) terhadap probabilitas 

perusahaan mengambil keputusan hedging,  PT Perusahaan Gas Negara tbk 

cenderung melakukan aktivitas hedging lebih rendah dibanding dengan perusahaan 

lain. 

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil estimasi, satu-satunya variabel yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan hedging adalah variabel leverage, sedangkan variabel lainya seperti 

likuiditas, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh meningkan 

probablitias perusahaan mengambil keputusan hedging. 

Masalah fluktuasi nilai tukar valuta asing, dapat mempengaruhi besar 

kecilnya pendapatan sebuah perusahaan. Perubahan nilai tukar yang tidak terduga 

mengakibatkan terjadinya penurunan laba sebuah perusahaan. Bagi perusahaan yang 

melakukan transaksi internasional tentu saja akan berhadapan dengan risiko valuta 

asing. Hedging digunakan perusahaan untuk meminimalisir risiko akibat dari 

fluktuasi nilai tukar valas. 

Berdasarkan hasil estimasi uji validitas pengaruh menunjukan bahwa variable 

leverage memiliki pengaruh yang negatif, maka probabilitas perusahaan akan 

melakukan hedging turun sebesar -2,214125%. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Widyagoca & Lestari, 2016) yang menyatakan 

bahwa variabel leverage akan menurunkan probabilitas perusahaan mengambil 

keputusan hedging. Namun, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Megawati, 2016) yang mengungkapkan bahwa variabel leverage akan 

meningkatkan probabilitas perusahaan mengambil keputusan hedging. 

 

4. PENUTUP 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian Analisis Pengaruh Pengambilan 

Keputusan Hedging Pada Perusahaan BUMN Non-Keuangan Yang Terdaftar Di BEI 

tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut, Berdasarkan hasil estimasi data panel secara 

cross section maupun  time series model terpilih adalah Random Effect Model. 
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Leverage memiliki pengaruh negatif signifikan karena Prob < 0,10. Hasil estimasi 

menujukan nilai R
2
 sebesar 0,351845 artinya 35,18% variabel Hedging dapat 

dijelaskan oleh Leverage (LEV), Likuiditas (LIK), Firm Size (SIZE) dan 

Profitabilitas (PROF). Sisanya 61,82%, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau 

faktor-faktor lain yang tidak dimasukan dalam model. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran untuk 

membantu pengambilan keputusan Hedging pada perusahaan BUMN antara lain, 

Perusahaan BUMN sebelum melakukan transaksi harus melakukan ramalan terlebih 

dahulu mengenai perubahan kurs valuta asing dimasa yang akan datang. Hal ini 

berguna untuk meminimalisir risiko akibat perubahan kurs valuta asing. Perusahaan 

BUMN yang akan melakukan transaksi dengan kontrak berjangka harus melakukan 

kebijakan hedging. Hal ini dikarenakan perusahaan yang melakukan transaksi 

dagang dengan pembayaran dimasa yang akan datang akan dihadapkan oleh risiko 

kurs yang akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang bersangkutan. Bagi 

perusahaan-perusahaan BUMN yang belum melakukan kebijakan hedging, 

sebaiknya untuk segera mengambil keputusan lindung nilai, hal ini dikarenakan 

perusahaan BUMN memiliki perananan yang sangat besar bagi perekonomian 

negara. Pemerintah sebaiknya memberi peraturan kepada perusahaan BUMN untuk 

melakukan hedging. 
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