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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tidak hanya 

dilakukan dalam negeri tempat perusahaan tersebut berada, tetapi juga bisa 

dilakukan di luar negeri tempat perusahaan tersebut berada. Kegiatan operasional 

yang dilakukan di luar negeri oleh perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan 

tersebut telah melakukan perdagangan internasional. Perusahaan yang melakukan 

perdagangan internasional akan mengalami beberapa masalah yang lebih rumit 

daripada perusahaan tersebut hanya melakukan perdagangan secara domestik. 

Masalah yang pasti dihadapi perusahaan apabila melakukan kegiatan perdagangan 

internasional adalah masalah nilai tukar mata uang. Hal ini dikarenakan nilai mata 

uang yang berbeda untuk setiap negara. 

Di Indonesia, mata uang yang sering digunakan sebagai nilai tukar dalam 

kegiatan perdagangan internasional perusahaan adalah mata uang Dollar Amerika 

(USD). Saat ini, berdasarkan data bulan Desember tahun 2014 nilai kurs Indonesia 

terhadap Dollar Amerika adalah sebesar Rp12.440,-, jumlah tersebut melemah 

sebesar 2,1 persen dari kurs penutupan bulan Desember tahun 2013 sebesar 

Rp12.189,-. Sedangkan saat bulan Januari 2015 nilai kurs Indonesia terhadap Dollar 

Amerika adalah sebesar Rp12.536,-, melemah sebesar 18,06% menjadi Rp14.802,- 

pada bulan September 2015. Kurs Indonesia terhadap Dollar Amerika menguat 
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pada 31 Desember 2015 menjadi Rp13.726,-. Kurs Indonesia terhadap Dollar 

Amerika mengalami pelemahan yang paling besar pada bulan September 2018 

yaitu sebesar Rp15.002,-. Pelemahan tersebut mengingatkan akan terjadinya krisis 

moneter 1998. (www.msn.com, diakses 24 September 2019) 

Hedging atau lindung nilai sangat dibutuhkan bagi perusahaan yang 

melakukan kegiatan perdagangan internasional guna melindungi perusahaan dari 

resiko perubahan kurs. Menurut Fay (2014), lindung nilai 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.  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bank Indonesia diakses 12 Oktober 2019 

Gambar 1.1 

NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR 

http://www.msn.com/
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Berdasarkan Gambar 1.1 di atas, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 

terus mengalami fluktuasi. Melemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika 

dapat menyebabkan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan mengalami perubahan. 

Pos-pos yang mengalami perubahan nilai dan berpengaruh terhadap nilai aset 

apabila nilai tukar berubah adalah pos utang, piutang, dan penjualan. Perusahaan 

bisa saja mengalami keuntungan maupun kerugian dengan adanya perubahan nilai 

tukar tersebut. Untuk membantu perusahaan meminimalisir kerugian yang mungkin 

terjadi, manajer investasi seharusnya menggunakan lindung nilai untuk melindungi 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Secara keseluruhan, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia adalah sebanyak 651 perusahaan yang terdiri dari beberapa sektor. 

Sedangkan untuk sektor manufaktur, terdapat 167 perusahaan terdaftar yang terdiri 

dari 45 perusahaan di sektor aneka industri, 51 perusahaan di sektor barang industri, 

dan 71 perusahaan di sektor industri dasar dan kimia. 

Alasan peneliti menggunakan perusahaan manufaktur mengacu pada 

penelitian yang dilakukan oleh Angga Tri Aditya dan Nadia Asandimitra (2019) 

yang menyatakan bahwa terdapat fluktuasi Debt to Equity ratio (DER) yang 

beragam. Contohnya adalah salah satu subsektor perusahaan manufaktur yaitu 

sektor barang konsumsi memiliki nilai Dept to Equity Ratio (DER) dengan fluktuasi 

yang sangat ekstrem. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi hutang 

yang dimiliki masing masing perusahaan. 
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Berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori agensi. Teori agensi adalah hubungan dimana manajer diberi 

kekuasaan oleh pemilik saham. Manajer diberi kekuasaan untuk mengatur 

bagaimana perusahaan untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya dalam satu 

periode. 

Struktur modal adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi kegiatan 

lindung nilai yang dilakukan oleh perusahaan untuk melindungi aset yang dimiliki. 

Struktur modal adalah rasio utang atau rasio solvabilitas. Menurut Wiagustini 

(2013:85), struktur modal adalah rasio utang yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya, baik jangka panjang maupun 

jangka pendek. Dapat pula dikatakan bahwa struktur modal digunakan untuk 

menilai sejauh mana kegiatan perusahaan didanai oleh utang.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan faktor struktur 

modal terhadap keputusan lindung nilai, terdapat perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Angga Tri Aditya dan Nadia Asandimitra (2019) yang menyatakan 

bahwa tidak ada pengaruh struktur modal terhadap keputusan lindung nilai 

sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Andison, dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa pengaruh struktur modal terhadap keputusan lindung nilai 

adalah signifikan positif.  

Faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan lindung nilai yang dilakukan 

oleh perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dari usahanya. Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang besar cenderung melakukan kegiatan lindung nilai karena 
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dengan perolehan laba yang besar memungkinkan perusahaan melakukan ekspansi 

bisnis lebih cepat. Untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi saat perusahaan 

melakukan ekspansi bisnis tersebut, perusahaan harus melakukan lindung nilai 

(Shaari et al, 2013). 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan faktor 

profitabilitas terhadap keputusan lindung nilai, terdapat perbedaan hasil dari 

penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Shane Magee (2013) 

menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap keputusan 

lindung nilai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hilda Utami, dkk (2018) 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh profitabilitas terhadap keputusan lindung 

nilai. 

Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi keputusan lindung nilai adalah 

volatilitas arus kas. Menurut Desra Afri (2012), volatilitas arus kas adalah fluktuasi 

arus kas yang terjadi di dalam perusahaan yang apabila terjadi fluktuasi yang terlalu 

tajam dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memprediksi 

arus kas masa depannya. Volatilitas arus kas merupakan besarnya arus kas yang 

digunakan perusahaan untuk pendanaan kegiatannya. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan faktor volatilitas 

arus kas terhadap keputusan lindung nilai, terdapat perbedaan hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh Dr. Rashid Ameer (2010) yang menyatakan bahwa volatilitas 

arus kas memiliki pengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Muhammed Altuntas dkk (2017) menyatakan bahwa 

volatilitas arus kas memiliki pengaruh negative terhadap keputusan lindung nilai. 
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Faktor selanjutnya yang memengaruhi keputusan lindung nilai adalah 

likuiditas. Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendeknya (Sofyan, 2015:301). Perusahaan yang likuid adalah 

perusahaan yang mampu membayar kewajiban jangka pendeknya sebelum jatuh 

tempo. Perusahaan yang likuid cenderung merupakan perusahaan yang memiliki 

dana besar untuk membayar utang jangka pendeknya. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan faktor likuiditas 

sebagai faktor dilakukannya keputusan lindung nilai oleh perusahaan, terdapat 

perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Tri Bodroastuti, dkk (2019) yang 

menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai 

dan Talat Afza dan Atia Alam (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilai. 

Alasan peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Struktur 

modal, Profitabilitas, Volatilitas arus kas, dan Likuiditas Terhadap 

Keputusan Lindung nilai pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018” adalah karena adanya perbedaan hasil 

dari penelitian terdahulu. Sehingga dengan peneliti melakukan penelitian dengan 

judul serupa, diharapkan mampu mencari variasi hasil yang dapat dihasilkan. Selain 

itu penelitian ini penting dilakukan karena peneliti ingin melihat perusahaan sektor 

manufaktur yang melindungi asetnya dari perubahan kurs melalui keputusan 

lindung nilai.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, dapat dibuat 

menjadi rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai? 

3. Apakah volatilitas arus kas berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai? 

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap keputusan lindung nilai. 

2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap keputusan lindung nilai. 

3. Untuk menguji pengaruh volatilitas arus kas terhadap keputusan lindung 

nilai. 

4. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap keputusan lindung nilai. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka manfaat 

penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer investasi perusahaan 

untuk memberikan pertimbangan terkait dengan keputusan lindung nilai 
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yang akan dilakukan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan dalam 

melakukan perdagangan internasional dari perubahan nilai kurs yang 

dilakukan perusahaan di kemudian hari. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau tambahan rujukan 

bagi investor dalam menentukan perusahaan mana yang cocok untuk 

diberikan tambahan dana sebagai tambahan modalnya. Sebagai bahan 

pertimbangan adalah kemampuan perusahaan dalam melindungi aset yang 

dimiliki.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang menggunakan topik yang sama.  

4. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 

pembaca terkait dengan keputusan lindung nilai yang dilakukan oleh 

perusahaan.  

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang saling 

berkaitan. Adapun penyusunan sistematika penulisan proposal skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu, landasan 

teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab metode penelitian berisi tentang rancangan penelitian, 

batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi, sample dan teknik pengambilan 

sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis 

yang digunakan. 

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai objek penelitian serta 

analisis data dan pembahasan mengenai hasil atau permasalahan 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh atas hasil-hasil 

penelitian yang didapatkan, keterbatasan pada penelitian ini, serta 

saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


