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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki 

keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang 

akan diteliti. 

1. Angga Tri Aditya dan Nadia Asandimitra (2019) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 

likuiditas, market to book value, financial distress, dan ukuran perusahaan terhadap 

keputusan lindung nilai pada perusahaan sektor industri barang konsumen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2016. Pada penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah struktur modal, likuiditas, market to book value, 

financial distress, dan firm size sebagai variabel independen dan keputusan lindung 

nilai sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor 

consumer goods industry yang listing didalam BEI pada tahun 2011-2016 sebanyak 

41 perusahaan.  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Angga 

Tri Aditya dan Nadia Asandimitra (2019) adalah struktur modal yang diukur 

menggunakan rasio ekuitas utang, market to book value yang dihitung 

menggunakan perbandingan nilai pasar dan nilai buku, dan firm size yang diperoleh 
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dari total aset pinjaman tidak mempengaruhi keputusan lindung nilai. Likuiditas 

yang dihitung dengan rasio lancar memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap keputusan lindung nilai, yang terakhir adalah, financial distress yang 

dihitung dengan menggunakan rumus dari Altman Z-Score memiliki efek positif 

yang signifikan terhadap keputusan lindung nilai. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu variabel struktur modal 

dan likuiditas. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sektor consumer goods yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

b. Periode tahun laporan yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah tahun 

2011-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun laporan 

2014-2018. 

2. Raras Kinasih dan Dewa Putra Krishna Mahardika (2019) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi pengaruh likuiditas, 

struktur modal, dan nilai tukar rupiah baik secara simultan maupun parsial terhadap 

penggunaan instrumen derivatif sebagai keputusan lindung nilai. Pada penelitian 

ini variabel yang digunakana adalah likuiditas, struktur modal, dan tukar Rupiah 
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sebagai variabel independen dan keputusan lindung nilai sebagai variabel 

dependen. Sampel yang digunakan adalah 20 bank konvensional yang terdaftar di 

BEI periode 2014-2017. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raras Kinasih 

dan Dewa Putra Krishna Mahardika (2019) adalah variabel likuiditas, struktur 

modal, dan nilai tukar rupiah secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap kebijakan lindung nilai. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel dependen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

likuiditas dan struktur modal. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakana, yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data bank konvensional yang 

terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel data 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun laporan 2014-2017, 

sedangkan penelitian ini menggunakan periode tahun laporan 2014-2018. 

3. Tri Bodroastuti, Ekayana Sangkasari Paranita, dan Lia Ratnasari (2019) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kebijakan lindung nilai perusahaan. Pada penelitian ini 

variabel yang digunakan adalah likuiditas, firm size, growth opportunity, struktur 
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modal, dan managerial ownership sebagai variabel independen dan kebijakan 

lindung nilai sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 

manufaktur nonfinansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

tahun 2011-2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Bodroastuti, 

Ekayana Sangkasari Paranita, dan Lia Ratnasari (2019) adalah growth 

opportunity berpengaruh negatif terhadap kebijakan lindung nilai perusahaan, 

sedangkan liquidity, firm size, financial distress, struktur modal, dan managerial 

ownership berpengaruh positif terhadap kebijakan lindung nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan 

likuiditas dan struktur modal. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan, yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

c. Kesamaan sampel perusahaan yang digunakan, yaitu menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun laporan 2011-2015, 

sedangkan pada penelitian ini periode tahun laporan yang digunakan adalah 

2014-2018.  
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4. Hilda Utami, Sriyanto, dan Intan Purbasari (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh firm size, 

growth opportunity, leverage, dan profitabilitas terhadap keputusan hedging. Pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah firm size, growth opportunity, 

leverage, dan profitabilitas sebagai variabel independen. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah keputusan hedging. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2016 menggunakan purposive sampling. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Hilda Utami, Sriyanto, dan Intan Purbasari (2018) adalah firm 

size dan growth Opportunity berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

hedging. Sedangkan leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

keputusan hedging. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan yaitu struktur modal 

(leverage) dan profitabilitas. 

b. Kesamaan sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

c. Kesamaan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis 

regresi logistik. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada: 
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a. Penelitian terdahulu menggunakan periode tahun laporan 2011-2016 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun laporan 2014-

2018. 

5. Muhammed Altuntas, Andre P. Liebenberg, Ethan D. Watson dan 

Serhat Yildiz (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas dan menguji prediksi dari 

model Froot, Scharfstein, and Stein (1993) terkait dengan hubungan antara hedging, 

cash flows, dan firm value. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah firm 

value dan cash flow volatility sebagai variabel independen, sedangkan variabel 

dependennya adalah hedging. Terdapat variabel control juga yaitu: leverage, firm 

size, geographic diversification, line of business diversification, reinsurance, dan 

investment opportunity. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

industri asuransi yang ada di United State. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis multivarian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammed Altuntas, Andre P. Liebenberg, Ethan D. Watson dan Serhat Yildiz 

(2017) adalah terdapat hubungan negatif antara volatilitas arus kas dengan hedging. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel yang digunakan yaitu volatilitas arus kas sebagai variabel 

independen dan keputusan lindung nilai sebagai variabel dependen.
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Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan industri asuransi di United State, 

sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan analisis multivarian sebagai teknik 

analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis logistik. 

6. Andison, Resti Yulistia M., dan Arie Frinola Minovia (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan 

financial distress terhadap aktivitas lindung nilai. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah likuiditas sebagai variabel independen, financial distress sebagai 

variabel pemoderasi dan keputusan lindung nilai sebagai variabel dependen. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2013-

2015 menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Andison, Resti Yulistia M., dan Arie Frinola Minovia (2017) adalah 

Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap lindung nilai pada 

perusahaan sampel financial distress dan non financial distress. Terlebih lagi, efek 

financial distress dapat memperkuat pengaruh antara likuiditas terhadap aktivitas 

lindung nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 
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a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

likuiditas. 

b. Kesamaan sampel perusahaan yang digunakan, yaitu menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data model regresi linear 

berganda, sedangkan pada penelitian ini menggunakan regresi logistik 

sebagai teknik analisis datanya. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan priode tahun laporan 2013-2015, 

sedangkan pada penelitian ini peride tahun laporan yang digunakan adalah 

tahun 2014-2018. 

7. Friska Saragih dan Musdholifah (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh growth 

opportunity, firm size, dan likuiditas terhadap keputusan lindung nilai pada 

perusahaan perbankan di Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah growth opportunity, firm size, dan likuiditas sebagai variabel independen 

dan keputusan lindung nilai sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rgresi logistik. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Friska Saragih dan Musdholifah (2017) adalah variabel growth 

opportunity dan firm size memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pengambilan keputusan lindung nilai. Variabel likuiditas tidak mempengaruhi 
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keputusan lindung nilai di perusahaan perbankan Indonesia. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai growth opportunity dan firm size akan 

meningkatkan kemungkinan menggunakan aktivitas lindung nilai di perusahaan 

perbankan di Indonesia. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

likuiditas. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan, yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data berupa perusahaan perbankan 

di Indonesia yang tedaftar di BEI, sedangkan penelitian ini sampel data yang 

digunakan berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan priode tahun laporan 2012-2015, 

sedangkan pada penelitian ini peride tahun laporan yang digunakan adalah 

tahun 2014-2018. 

8. Elita W. R. Br. Aritonang, Sylvia Christina Dadat, dan Hastutie Noor 

Andriati (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel 

independen yang meliputi growth opportunity, struktur modal (LEV), firm size 

(FS), cash ratio (LQ1), dan current ratio (LQ2) pada lindung nilai menggunakan 

Keputusan instrumen derivatif. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah 
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growth opportunity, struktur modal, firm size, cash ratio, dan current ratio sebagai 

variabel independen dan keputusan lindung nilai sebagai variabel independen. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang waktu 

periode 2011-2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elita W. R. Br. 

Aritonang, Sylvia Christina Dadat, dan Hastutie Noor Andriati (2016) adalah 

Struktur modal (LEV) dan firm size (FS) berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Lindung Nilai, sedangkan untuk variabel lainnya tidak mempengaruhi 

Keputusan Lindung Nilai.  

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

struktur modal. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan, yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data berupa perusahaan sektor 

pertambangan yang tedaftar di BEI, sedangkan penelitian ini sampel data 

yang digunakan berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan priode tahun laporan 2011-2014, 

sedangkan pada penelitian ini peride tahun laporan yang digunakan adalah 

tahun 2014-2018. 
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9. Talat Afza dan Atia Alam (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara instrumen 

Foreign Currency Derifatif (FCD) dan nilai perusahaan. Pada penelitian ini variabel 

yang digunaakan adaalah struktur modal, underinvestment, profitability, dividend 

payout, managerial ownership, dan foreign sales sebagai variabel independen dan 

nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 181 perusahaan non-keuangan di Pakistan yang terdaftar di 

Bursa Efek Karachi untuk periode 2004-2010. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Talat Afza dan Atia Alam (2016) adalah perusahaan dengan paparan nilai 

tukar, diukur dengan foreign sales, dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka 

dengan menggunakan instrumen FCD. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

struktur modal dan profitabilitas. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan, yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data berupa perusahaan non-

keuangan di Pakistan, sedangkan penelitian ini sampel data yang digunakan 

berupa perusahaan manufaktur di Indonesia. 
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b. Penelitian terdahulu menggunakan priode tahun laporan 2004-2010, 

sedangkan pada penelitian ini peride tahun laporan yang digunakan adalah 

tahun 2014-2018. 

10. Gatot Nazir Ahmad, Umi Mardiyati, dan Ahmad Shofi Nashrin (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh firm size, growth 

opportunity, struktur modal dan likuiditas terhadap keputusan lindung nilai dengan 

instrumen derivatif mata uang asing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2015. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah firm size, growth opportunities, struktur modal, likuiditas sebagai 

variabel independen dan keputusan lindung nilai dengan derifatif sebagai variabel 

dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian 2012-

2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Gatot Nazir Ahmad, Umi 

Mardiyati, dan Ahmad Shofi Nashrin (2015) adalah firm size, peluang growth 

opportunity dan likuiditas secara positif dan Signifikan Mempengaruhi keputusan 

lindung nilai dengan instrumen derivatif mata uang asing, sedangkan struktur modal 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan lindung nilai dengan 

instrumen derivatif mata uang asing. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

struktur modal dan likuiditas. 
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b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan, yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

c. Kesamaan sampel perusahaan yang digunakan, yaitu menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan priode tahun laporan 2012-2015, 

sedangkan pada penelitian ini peride tahun laporan yang digunakan adalah 

tahun 2014-2018. 

11. Hafis Nuzul dan Maya Febrianty Lautania (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur modal, 

financial distress, dan growth option pada probabilitas perusahaan untuk 

melakukan aktivitas lindung nilai menggunakan instrumen derivatif. Pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah struktur modal, financial dstress, dan 

growth option sebagai variabel independen dan keputusan lindung nilai sebagai 

variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 

2014. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hafis Nuzul dan Maya 

Febrianty Lautania (2015) adalah struktur modal, financial distress, dan growth 

option secara bersamaan memengaruhi aktivitas lindung nilai dengan menggunakan 

instrumen derivatif. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 
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a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

likuiditas. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan, yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

c. Kesamaan topik yang digunakan, yaitu keputusan lindung nilai. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan priode tahun laporan 2012-2014, 

sedangkan pada penelitian ini peride tahun laporan yang digunakan adalah 

tahun 2014-2018. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel data 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

12. Fay Guniarti (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi aktivitas lindung nilai dengan instrumen derivatif valuta asing pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Pada penelitian 

ini variabel yang digunakan adalah growth opportunity, struktur modal, likuiditas, 

firm size, dan financial distress sebagai variabel independen dan aktvitas lindung 

nilai sebagai vaiabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

logistik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fay Guniarti (2014) adalah variabel 

struktur modal, liquidity, firm size dan financial distress berpengaruh signifikan 
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terhadap prediksi probabilitas aktivitas lindung nilai, sedangkan variabel firm value 

dan growth opportunity berpengaruh tidak signifikan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

likuiditas da struktur modal. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan, yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan priode tahun laporan 2010-2012, 

sedangkan pada penelitian ini peride tahun laporan yang digunakan adalah 

tahun 2014-2018. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel data 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

13. Shane Magee (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa lindung nilai 

mata uang asing tidak sepenuhnya eksogen dan setelah mengendalikan kegagalan 

asumsi eksogenitas yang ketat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

firm size, provitability, access to financial markets, struktur modal, investment 

opportunities, industrial diversification, geograpgic diversification, dan credit 

rating sebagai variabel independen dan foreign currency lindung nilai dengan 

menggunakan rasio Tobin’s Q sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah 408 perusahaan non-finansial besar Amerika Serikat 

periode 1996-2000. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

regresi GMM (Generalized Method of Moment). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Shane Magee (2013) adalah lindung nilai mata uang asing dikaitkan dengan 

peningkatan nilai perusahaan ketika lindung nilai mata uang asing dianggap benar-

benar eksogen. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

profitabilitas dan struktur modal. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan priode tahun laporan 1996-2000, 

sedangkan pada penelitian ini peride tahun laporan yang digunakan adalah 

tahun 2014-2018. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data perusahaan non keuangan 

besar di Amerika serikat, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel data 

perusahaan manufaktur di Indonesia. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data menggunakan regresi 

GMM, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi 

logistik. 

14. Dr. Rashid AMEER (2010) 

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti dampak dari faktor spesifik 

perusahaan pada penggunaan instrumen derivatif untuk perusahaan Malaysia. Pada 
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penelitian ini variabel yang digunakan adalah foreign sales, liquidity, firm growth, 

managerial ownership and size. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek Malaysia. Teknik analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik dan regresi linear. 

Hasil penelitian yang dilkukan oleh Dr. Rashid AMEER (2010) adalah ada 

hubungan yang signifikan antara penggunaan derivatif dan foreign sales, likuiditas, 

firm growth, dan managerial ownership and size serta hanya beberapa perusahaan 

Malaysia yang terdaftar yang memiliki pemahaman tentang instrument derifatif 

untuk mengurangi resiko. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada: 

a. Kesamaan variabel independen yang digunakan, yaitu menggunakan variabel 

likuiditas dan volatilitas arus kas. 

b. Kesamaan teknik analisis data yang digunakan, yaitu menggunakan analisis 

regresi logistik. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel data perusahaan Malaysia yang 

terdaftar di Bursa Efek Malaysia, sedangkan penelitian ini menggunakan 

sampel data perusahaan manufaktur di Indonesia. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data menggunakan regresi 

GMM, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi 

logistik.  
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Tabel 2.1 

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

No. Peneliti X1 X2 X3 X4 

1. Angga Tri Aditya dan Nadia Asandimitra (2019) TB     - 

2. 
Raras Kinasih dan Dewa Putra Krishna 

Mahardika (2019) 
-     + 

3. 
Tri Bodroastuti, Ekayana Sangkasari Paranita, 

dan Lia Ratnasari (2019) 
TB     TB 

4. 
Hilda Utami, Sriyanto, dan Intan Purbasari 

(2018) 
TB TB     

5. 
Muhammed Altuntas, Andre P. Liebenberg, 

Ethan D. Watson dan Serhat Yildiz (2017) 
    -   

6. 
Andison, Resti Yulistia M., dan Arie Frinola 

Minovia (2017) 
+     - 

7. Friska Saragih dan Musdholifah (2017)      TB 

8. 
Elita W. R. Br. Aritonang, Sylvia Christina 

Dadat, dan Hastutie Noor Andriati (2016) 
+     TB 

9. Talat Afza dan Atia Alam (2016) + +   + 

10. 
Gatot Nazir Ahmad, Umi Mardiyati, Ahmad 

Shofi Nashrin (2015) 
-     - 

11. Hafis Nuzul dan Maya Febrianty Lautania (2015) B       

12. Fay Guniarti (2014) +     - 

13. Shane Magee (2013) - +     

14. Dr. Rashid AMEER (2010)     + - 

Keterangan: 

X1 : Struktur modal 

X2 : Profitabilitas 

X3 : Volatilitas arus kas 

X4 : Likuiditas 

TB : Tidak Berpengaruh 

B : Berpengaruh 

+ : Berpengaruh positif 

- : Berpengaruh negatif  
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Bringham dan Houston (2010:13-14) menjelaskan bahwa teori keagenan 

(agency theory) adalah suatu hubungan dimana manajer diberi kekuasaan oleh 

pemilik saham. Dalam hal ini manajer diberi kekuasaan untuk mengatur bagaimana 

perusahaan untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya dalam suatu periode. 

Manajer yang diberi kekuasaan akan mengupayakan segala cara agar dapat 

memenuhi mandat yang diberikan oleh pemegang saham. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan 

merupakan hubungan kerja antara principal (pemilik) dan agent (manajemen). 

Manajemen secara moral harus bertanggungjawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan principal, namun di sisi lain manajemen juga berkepentingan untuk 

memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Oleh karena itu, manajemen tidak 

selalu bertindak sesuai kepentingan principal sehingga menimbulkan masalah 

agensi (agency problem). 

Dalam kenyataannya, akan terjadi konflik kepentingan untuk mencapai laba. 

Manajer perusahaan berusaha memperoleh laba perusahaan agar memperoleh 

bonus, sedangkan pemilik modal menekan manajer untuk memperoleh laba agar 

memperoleh bagian berupa dividen tanpa memperhatikan resiko yang mungkin 

akan dihadapi oleh manajer perusahan. Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko 

yang mungkin akan terjadi dan keinginan investor agar tetap memperoleh bagian 

berupa dividen adalah dengan melakukan proteksi terhadap aset yang dimiliki 

perusahaan salah satunya dengan melakukan lindung nilai. 
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Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk 

memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik 

keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara 

perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham, hak 

voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. 

Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang 

saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan) 

berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga 

mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan 

suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana divestasi 

diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer (Warsono, 

2009). 

2.2.2 Lindung Nilai (Hedging) 

Fay (2014) menyatakan bahwa lindung nilai atau hedging merupakan langkah 

yang diambil perusahaan dalam upaya untuk menjauhkan atau mengurangi risiko 

atas perubahan kurs yang tak terduga. Aktivitas lindung nilai dapat dilakukan 

dengan metode derivatif. Menurut Luciana (2014:131), derivatif merukapan 

instrumen yang digunakan dari spot transaction dalam pertukaran internasional 

(foreign exchange). Beberapa contoh dari transaksi derivatif adalah swap, option, 

exchange rate, dan spot rate.  

Menurut PSAK 55, instrumen derivatif merupakan hak atau kewajiban yang 

memenuhi definisi aktiva atau kewajiban, sehingga instrumen derivatif harus 

dilaporkan dalam laporan keuangan. Instrumen derivatif digunakan untuk 
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mengurangi resiko yang mungkin timbul di masa mendatang atas suatu transaksi. 

Perdagangan instrumen derivatif merupakan kegiatan yang melibatkan produk 

turunan. 

Dalam transaksi derivatif, terdapat istilah-istilah yang sering digunakan, 

yaitu: 

1. Swap 

Swap adalah transaksi spot dan forward yang terjadi bersamaan (stimultan). 

Transaksinya dapat berupa pembelian spot pada hari ini dan forward untuk 

menjual di masa yang akan datang. 

2. Option 

Hak dan bukan kewajiban untuk perdagangan valuta asing pada masa yang 

akan datang. 

3. Exchange rate 

Jumlah dari suatu mata uang yang harus diberikan untuk mendapatkan satu 

unit mata uang lain. 

4. Spot rate 

Exchange rate yang diperhitungkan untuk transaksi pembelian atau penjualan 

yang terjadi saat ini. 

Aktivitas lindung nilai dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi atau 

menghilangkan risiko kerugian dari transaksi menggunakan mata uang asing. 

Transaksi yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan mata uang asing 

biasanya berkaitan dengan pembelian bahan baku, pendapatan, piutang usaha, dan 

hutang usaha. Dengan adanya keputusan lindung nilai yang dilakukan oleh 
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perusahaan, maka kerugian yang mungkin terjadi karena adanya beda nilai kurs 

Rupiah dengan kurs mata uang asing dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. 

Keputusan lindung nilai sangat dibutuhkan pada era globalisasi ini. Hal ini 

dikarenakan banyak kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan dengan 

menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayarannya. Sehingga dengan 

adanya aktivitas lindung nilai, aset perusahaan dapat terjaga dari kerugian 

perbedaan kurs mata uang asing, tingkat suku bunga hutang, dan pengurangan 

risiko. 

Keputusan lindung nilai pada penelitian ini menggunakan penilaian dummy 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Angga Tri Aditya dan Nadia 

Asandimitra (2019). Penilaian dummynya adalah memberikan nilai 1 (satu) untuk 

perusahaan yang menggunakan lindung nilai. Sedangkan nilai 0 (nol) untuk 

perusahaan yang tidak menggunakan lindung nilai. 

2.2.3 Struktur modal 

Struktur modal merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan hutangnya untuk pendanaan aktivitasnya (Gatot, 2016). 

Menurut Fay (2014) struktur modal merupakan sarana untuk mendorong 

perusahaan dalam peningkatan pada keuntungan atau pengembalian hasil atau nilai 

tanpa menambah investasi. Struktur modal dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka panjangnya. 

Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana 

permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan 

memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang 



32 
 

 
 

optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit, karena adanya konflik yang 

mengarah kepada biaya agensi. Konflik lama terjadi antara pemegang saham dan 

pemegang obligasi dalam penetapan struktur modal optimal suatu perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki hutang yang besar sehingga dapat meningkatkan profitabilitas 

dan memiliki risiko tinggi yang akan dihadapi oleh perusahaan terkait dengan 

kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, perusahaan yang 

memiliki rasio struktur modal yang rendah, menunjukkan bahwa perusahaan 

menggunakan hutang yang rendah dan kemungkinan risiko yang rendah yang 

dihadapi oleh perusahaan. Sehingga perusahaan sangat perlu menggunakan rasio 

struktur modal untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya. 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Gatot (2015), pengukuran 

struktur modal dalam penelitian ini dihitung dengan menggunkan rumus: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan cara perusahaan untuk memperoleh laba. Menurut 

Kasmir (2014:115) definisi rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas juga dapat 

diartikan sebagai rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dari pendapatan.  

Efektivitas dan efisiensi manajemen bisa dilihat dari laba yang dihasilkan 

terhadap penjualan dan investasi perusahaan yang dilihat dari unsur unsur laporan 
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keuangan. Semakin tinggi nilai rasio maka kondisi perusahaan semakin baik 

berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang tinggi melambangkan tingkat laba dan 

efisiensi perusahaan tinggi yang bisa dilihat dari tingkat pendapatan dan arus kas. 

Rasio-rasio profitabilitas memaparkan informasi yang pentingkan daripada rasio 

periode sebelumnya dan rasio pencapaian pesaing. 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Talat Afza dan Atia Alam 

(2016), penilaian profitabilitas dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus: 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

2.2.5 Volatilitas arus kas (Cash flow volatility) 

Votatilitas arus kas merupakan derajat penyebaran arus kas atau indeks 

penyebaran distribusi arus kas perusahaan. Menurut Desra Afri (2012), volatilitas 

arus kas adalah fluktuasi arus kas yang terjadi di dalam perusahaan. Apabila terjadi 

fluktuasi yang terlalu tajam dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan 

dalam memprediksi arus kas masa depannya. Volatilitas arus kas merupakan 

besarnya arus kas operasi yang digunakan untuk melakukan pendanaan 

kegiatannya. 

Menurut PSAK No. 2, fungsi dari informasi arus kas yaitu untuk 

meningkatkan daya banding kinerja operasi perusahaan karena dapat meniadakan 

pengaruh penggunaan perbedaan perlakuan akuntansi terhadap transaksi dan 

peristiwa yang sama. Volatilitas arus kas yang berfluktuasi dapat memengaruhi 

laba. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpastian yang tinggi dalam 

lingkungan operasi yang ditunjukkan oleh volatilitas arus kas yang tinggi.  
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Cash Flow Volitility dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

𝐶𝐹𝑉 =  
𝐶𝐹𝑂

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

2.2.6 Likuiditas 

Menurut Sofyan (2015:301) likuiditas menggambarkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dalam 

keadaan likuid adalah perusahaan yang mampu membayar kewajiban jangka 

pendeknya sesuai atau sebelum tanggal jatuh tempo. Perusahaan yang cenderung 

likuid adalah perusahaan yang memiliki dana yang besar karena mampu membiayai 

kewajiban jangka pendeknya.  

Kasmir (2014:129) menyatakan bahwa likuiditas adalah kemampuan sebuah 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Kewajiban 

tersebut dapat berupa kewajiban pada pihak internal maupun pihak eksternal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya saat jatuh tempo. 

Umumnya, perusahaan menggunakan current ratio untuk menilai 

likuiditasnya. Dimana current ratio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki hutang lancar yang tinggi. Sebaliknya, bila current ratio perusahaan 

rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang lancar yang rendah pula. 

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Andison (2017), penilaian 

likuiditas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝐿𝑖𝑘𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
  



35 
 

 
 

2.2.7 Pengaruh Struktur modal terhadap Keputusan Lindung nilai  

Struktur modal merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan 

hutangnya baik dalam mata uang domestik maupun asing untuk pendanaan 

aktivitasnya. Perusahaan dengan struktur modal tinggi cenderung memiliki resiko 

tinggi karena hutang yang dimilikinya relatif besar. Karena kemungkinan 

perusahaan memiliki hutang yang besar terlebih dalam mata uang asing, maka 

perusahaan perlu menggunakan lindung nilai untuk melindungi nilai hutang 

tersebut agar tidak semakin besar karena adanya fluktuasi nilai tukar. 

Hubungan struktur modal dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

– teori agensi adalah adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh manajemen 

dan stockholder dalam mengelola struktur modal perusahaan. Stockholder tidak 

mengharapkan perusahaan melakukan pendanaan aktivitasnya tidak menggunakan 

hutang. Karena stockholder beranggapan bahwa apabila perusahaan memiliki 

hutang yang besar maka perusahaan memiliki kewajiban untuk melunasinya 

terlebih dahulu di kemudian hari daripada memberikan bagian laba berupa dividen. 

Sedangkan agent membutuhkan hutang untuk dapat membuat perushaan dapat terus 

beroperasi. Sehingga stockholder memberikan wewenang kepada manajemen 

untuk mengelola hutang perusahaan agar dapat mengelola hutangnya agar dapat 

dilunasi tepat waktu dengan tetap memerhatikan kepentingan stockholder untuk 

memperoleh bagian laba atau dividen.  

Manajemen akan mengelola aset untuk membayar hutangnya dengan 

memperhatikan jatuh tempo hutang tersebut dan besarnya nilai tukar yang berlaku 

untuk membayar hutang yang menggunakan mata uang asing. Hutang dengan mata 
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uang asing yang besar dapat menyebabkan aset yang dikeluarkan perusahaan akan 

besar pula karena terpengaruh perbedaan nilai tukar. Sehingga dengan manajemen 

memerhatikan hal tersebut, managemen dapat mengelola asetnya selain untuk 

membayar kewajiban jangka panjangnya juga untuk memberikan bagian laba pada 

stockholder. 

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu Fay (2014) yang menyatakan 

bahwa struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan lindung 

nilai. Karena dengan dilakukannya lindung nilai oleh perusahaan maka perusahaan 

telah melindungi nilai hutangnya agar tidak semakin besar jumlahnya karena 

adanya perubahan nilai tukar.  

2.2.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan Lindung nilai 

Profitabilitas adalah upaya manajer perusahaan untuk memperoleh laba dari 

pendapatan yang diterima. Pendapatan yang diterima dalam mata uang asing dapat 

mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan karena kemungkinan adanya 

perbedaan nilai tukar. Oleh karena itu, perusahaan penting melakukan lindung nilai 

untuk melindungi nilai pendapatan yang akan diterima. Hal ini sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Talat (2016) yang menyatakan bahwa 

pofitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai. 

Hubungan teori agensi terhadap profitabilitas adalah adanya perbedaan 

kepentingan yang dimiliki oleh stockholder dan manajemen untuk memperoleh 

laba. Manajemen mengharapkan memperoleh laba yang stabil di tiap periodenya 

agar manajemen dapat memperoleh bonus dan tambahan modal dari investor lain, 

sedangkan stockholder menginginkan perolehan laba yang tinggi dari perusahaan 
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agar memperoleh pembaian laba atau dividen yang besar. Dalam upaya manajemen 

memperoleh laba yang tinggi, perlu diperhatikan perubahan kurs apabila 

pendapatan yang diterima berupa mata uang asing. Karena adanya perbedaan nilai 

tukar terhadap mata uang asing akan memengaruhi besar atau kecilnya pendapatan 

yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan melakukan hal 

tersebut, manajemen dapat mencapai tujuannya untuk memperoleh laba yang stabil 

guna memperoleh bonus dan tambahan modal, juga dapat memberikan bagian laba 

atau dividen yang diharapkan stockholder. 

2.2.9 Pengaruh Volatilitas arus kas (Cash Flow Volatility) terhadap Keputusan 

Lindung nilai 

Pengukuran laba perusahaan yang stabil akan membuat investor lebih tertarik 

untuk menanamkan dananya pada perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan fluktuasi 

arus kas yang stabil sehingga volatilitasnya rendah. Upaya untuk dapat membuat 

arus kas stabil atau voltatilitas yang rendah, perusahaan harus memperhatikan 

kegiatan dengan mata uang asing dengan menggunakan lindung nilai. Hal tersebut 

dilakukan agar arus kas perusahaan tetap pada posisis stabil dan tidak lagi 

terpengaruh dengan nilai tukar di kemudian hari.  

Hubungan teori agensi dengan volatilitas perusahaan adalah adanya 

perbedaan penilaian antara stockholder, calon investor, dan manajemen perusahaan 

terkait dengan arus kas perusahaan. Stockholder maupun calon investor menilai 

arus kas perusahaan terkait dengan ketersediaan dana agar kegiatan operasional 

perusahaan tetap terus berjalan (going concern). Sedangkan manajemen perusahaan 

menilai arus kas terkait dengan ketersediaan dana untuk pelunasan hutang di 
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kemudian hari. Karena kebutuhan stockholder maupun calon investor terkait 

dengan arus kas perusahaan, maka manajemen harus mengatur arus kas perusahaan 

agar tidak mengalami fluktuasi yang terlalu besar. Fluktuasi arus kas yang terlalu 

tinggi ataupun rendah akan mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan 

dananya di perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus memerhatikan laporan 

arus kasnya agar tetap memiliki ketersediaan dana untuk membayar utang yang 

jatuh tempo. 

Fluktuasi arus kas dapat terjadi jika perusahaan melakukan pembelian aset 

atau bahan baku menggunakan mata uang asing saat kurs Rupiah melemah. Atau 

saat perusahaan melakukan pelunasan hutang dengan mata uang asing saat nilai 

tukar Rupiah melemah. Sehingga manajemen perlu melakukan proteksi agar 

fluktuasi arus kas perusahaan dapat tetap stabil, salah satu caranya adalah dengan 

melakukan lindung nilai. 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakkan oleh oleh Dr. Rashid 

Ameer (2010) yang menyatakan bahwa volatilitas arus kas berpengaruh postitif 

terhadap keputusan lindung nilai perusahaan. 

2.2.10 Pengaruh Likuiditas terhadap Keputusan Lindung nilai 

Likuiditas merupakan upaya perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya baik dalam mata uang domestik atau asing dengan menggunakan aset 

lancarnya. Perusahaan yang mampu membayar kewajiban lancarnya sebelum jatuh 

tempo disebut perusahaan yang liquid. Menurut Fay (2014), kewajiban jangka 

pendek yang bermata uang asing akan memberatkan perusahaan untuk membayar. 



39 
 

 
 

Hal ini diakibatkan fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang akan menyebabkan 

resiko yang semakin besar.  

Hubungan teori agensi dengan likuiditas adalah adanya perbedaan 

kepentingan antara manajemen dan stockholder. Stockholder mengharapkan 

perusahaan memiliki hutang lancar yang rendah karena dengan hutang lancar 

perusahaan yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengelola hutang 

lancarnya. Sehingga stockholder lebih percaya pada perusahaan karena kinerja 

yang ditunjukkan baik. Sedangkan manajemen memiliki kepentingan untuk 

menjaga aset lancarnya agar tidak banyak digunakan untuk melunasi hutang 

lancarnya. Manajemen cenderung mengutamakan pembayaran hutang dengan jatuh 

tempo paling dekat. Sehingga aset lancar yang dimiliki perusahaan tetap dapat 

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, 

manajemen menerima wewenang yang diberikan oleh stockholder untuk mengelola 

aset lancarnya untuk membayar kewajiban lancarnya. Kewajiaban lancar yang 

menggunakan mata uang asing memerlukan pengawasan manajemen terkait dengan 

jatuh tempo dan nilai tukar saat pelunasan kewajiban tersebut. Manajemen harus 

dapat memproteksi aset perusahaan yang digunakan untuk melunasi kewajiban 

lancar yang menggunakan mata uang asing agar tidak banyak digunakan untuk 

pelunasan karena perbedaan nilai tukar. 

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fay (2012) 

yang menyatakan bahwa likuiditas bepengaruh negatif terhadap keputusan lindung 

nilai karena semakin tinggi likuiditas perusahaan maka aktivitas lindung nilai yang 

dilakukan semakin rendah karena resiko kesulitan keuangan cenderung rendah. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran berikut ini dibuat berdasarkan variabel independen dan 

dependen yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah: struktur modal, 

profitabilitas, volatilitas arus kas, dan likuiditas sebagai variabel independen. 

Sedangkan keputusan lindung nilai sebagai variabel dependen. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan beberapa faktor yang dapat 

memengaruhi keputusan lindung nilai berdasarkan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan terdahulu. Berikut ini adalah gambar kerangka pemikiran penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di 

atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Struktur modal berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai. 

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai. 

H3: Volatilitas arus kas berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai. 

H4: Likuiditas berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai. 

Struktur Modal (X1) 

Profitabilitas (X2) 

Volatilitas Arus 

Kas (X3) 

Likuiditas (X4) 

Keputusan Lindung 

Nilai (Y) 
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