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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 Nadya Asandimitra (2019) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh leverage, 

likuiditas, nilai pasar terhadap nilai buku, kesulitan keuangan, 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 dependen yang digunakan keputusan lindung nilai, 

sedangkan variabel independen menggunakan leverage, likuiditas, nilai pasar 

terhadap nilai buku, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan. Sampel yang 

digunakan adalah 24 perusahaan sektor industri barang konsumen di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2016 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Angga Tri Aditya dan Nadya 

Asandimitra menunjukkan bahwa leverage diproksikan dengan rasio ekuitas 

hutang, nilai pasar ke nilai buku yang dihitung menggunakan perbandingan nilai 

pasar dan nilai buku, dan ukuran perusahaan yang diperoleh dari total aset 
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pinjaman tidak berpengaruh terhadap keputusan lindung nilai. Likuiditas yang 

diproksi dengan rasio lancar memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

keputusan lindung nilai, yang terakhir adalah, kesulitan keuangan 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 variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen leverage, likuiditas, nilai 

pasar terhadap nilai buku, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan yang 

menjelaskan pengaruh terhadap keputusan lindung nilai. Perbedaan antara peneliti 

sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada penggunaan sampel yaitu periode 

2011-2016. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

 

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

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan lindung nilai perusahaan. Pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan keputusan lindung nilai, sedangkan variabel 

independen menggunakan peluang pertumbuhan, likuiditas, ukuran perusahaan, 

kesulitan keuangan, leverage, dan kepemilikan manajerial. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur non-finansial yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. 



11 

 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Bodroastuti, Ekayana Sangkasari 

Paranita, dan Lia Ratnasari menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan 

berpengaruh negatif terhadap keputusan lindung nilai perusahaan, sementara 

likuiditas, ukuran perusahaan, kesulitan keuangan, leverage, dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap keputusan lindung nilaiperusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen peluang pertumbuhan, 

likuiditas, ukuran perusahaan, kesulitan keuangan, leverage, dan kepemilikan 

manajerial yang menjelaskan pengaruh terhadap keputusan lindung nilai. 

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

penggunaan sampel yaitu periode 2011-2015. Sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2018. 

 

3. Hilda Utami, Sriyanto, dan Intan Purbasari (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh ukuran 

perusahaan, leverage, pertumbuhan peluang dan profitabilitas pada keputusan 

lindung nilai dengan instrumen derivatif pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. Pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan keputusan lindung nilai, sedangkan variabel 

independen menggunakan ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan peluang dan 

profitabilitas. Sampel yang digunakan adalah 34 perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2016 dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilda Utami, Sriyanto, dan Intan 

Purbasari menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan peluang pertumbuhan 

memiliki pengaruh positif signifikan pada keputusan lindung nilai. Leverage dan 

profitabilitas tidak mempengaruhi keputusan lindung nilai di perusahaan 

manufaktur Indonesia. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, 

leverage, pertumbuhan peluang dan profitabilitas yang menjelaskan pengaruh 

terhadap keputusan lindung nilai. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti 

terdahulu terletak pada penggunaan sampel yaitu periode 2011-2016. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

 

4. Elita. W. R, Sylvia Christina, dan Hastutie Noor (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara 

empiris masalah yang berkaitan dengan pengaruh peluang pertumbuhan, leverage, 

ukuran perusahaan, rasio kas likuiditas dan rasio lancar terhadap probabilitas 

aktivitas lindung nilai dalam pengambilan keputusan. Pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan keputusan lindung nilai, sedangkan variabel 

independen menggunakan peluang pertumbuhan, leverage, ukuran perusahaan, 
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rasio kas likuiditas dan rasio lancar. Sampel yang digunakan adalah 33 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 

dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elita. W. R, Sylvia Christina, dan 

Hastutie Noor menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan, leverage, current ratio 

berpengaruh negatif terhadap probabilitas pengambilan keputusan lindung nilai. 

Sedangkan ukuran perusahaan dan rasio kas berpengaruh positif terhadap 

probabilitas pengambilan keputusan lindung nilai. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen peluang pertumbuhan, 

leverage, ukuran perusahaan, rasio kas likuiditas dan rasio lancar yang 

menjelaskan pengaruh terhadap keputusan lindung nilai. Perbedaan antara peneliti 

sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada penggunaan sampel yaitu periode 

2011-2015. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

 

5. Chin Kar Seng dan Hassanudin Mohd Thas Thaker (2018) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji penentu utama praktik 

lindung nilai pada perusahaan di Malaysia. Sampel yang digunakan adalah 50 

perusahaan dari 4 sektor ekonomi yang berbeda periode 2010-2011 dengan teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chin Kar Seng dan Hassanudin 

Mohd Thas Thaker menunjukkan bahwa utang secara signifikan dan positif terkait 

dengan praktik lindung nilai perusahaan, kepemilikan manajerial secara signifikan 

dan negatif terkait dengan praktik lindung nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan model regresi linier yang digunakan untuk 

menganalisis penentu utama praktik lindung nilai perusahaan 

. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

penggunaan sampel yaitu periode 2010-2011. Sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2018. 

 

6. Ni Putu Candra Krisdian dan Ida Bagus Badjra (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh tiap-tiap 

variabel terhadap keputusan lindung nilai pada perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia periode 2012-2015. Pada penelitian ini variabel dependen yang 

digunakan keputusan lindung nilai, sedangkan variabel independen menggunakan 

ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan kesulitan keuangan. Sampel yang 

digunakan adalah 74 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Candra Krisdian dan Ida 

Bagus Badjramenunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan 
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tidak signifikan terhadap keputusan lindung nilai, sedangkan tingkat hutang dan 

kesulitan keuangan masing-masing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

keputusan lindung nilai. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, 

tingkat hutang, dan kesulitan keuangan yang menjelaskan pengaruh terhadap 

keputusan lindung nilai. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

terletak pada penggunaan sampel yaitu periode 2012-2015. Sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2014-2018. 

 

7. Maria Josephine Widya Arshita Kussulistyanti dan Mahfudz (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Debt to Equity 

Ratio (DER), Interest Coverage Ratio (ICR), likuiditas, peluang pertumbuhan, 

ukuran perusahaan, utang luar negeri, dan kepemilikan manajerial atas keputusan 

lindung nilai menggunakan derivatif mata uang asing. Pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan keputusan lindung nilai, sedangkan variabel 

independen menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), Interest Coverage Ratio 

(ICR), likuiditas, peluang pertumbuhan, ukuran perusahaan, utang luar negeri, dan 

kepemilikan manajerial. Sampel yang digunakan adalah 93 perusahaan non-

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 dengan 

teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Josephine Widya Arshita 

Kussulistyanti dan Mahfudz menunjukkan bahwa ICR, peluang pertumbuhan, 

ukuran perusahaan, dan utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan lindung nilai menggunakan derivatif mata uang asing. 

Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan lindung nilai 

menggunakan mata uang asing turunannya. Sedangkan DER dan kepemilikan 

manajerial tidak mempengaruhi keputusan lindung nilai menggunakan derivatif 

mata uang asing. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen Debt to Equity Ratio 

(DER), Interest Coverage Ratio (ICR), likuiditas, peluang pertumbuhan, ukuran 

perusahaan, utang luar negeri, dan kepemilikan manajerial yang menjelaskan 

pengaruh terhadap keputusan lindung nilai. Perbedaan antara peneliti sekarang 

dan peneliti terdahulu terletak pada penggunaan sampel yaitu periode 2011-

2014.Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

 

8. I Gusti Putu Agung Widyagoca dan Putu Vivi Lestari (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

secara parsial leverage, growth opportunities, current ratio, dan cash ratio 

Terhadap Penggunaan Instrumen Derivatif Valuta Asing sebagai Pengambilan 

keputusan lindung nilai PT. Indosat Tbk periode 2004 - 2014. Pada penelitian ini 
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variabel dependen yang digunakan keputusan lindung nilai, sedangkan variabel 

independen menggunakan leverage, growth opportunities, current ratio, dan cash 

ratio. Sampel yang digunakan adalah 44 sampel data kontrak instrumen derivatif 

swap PT. Indosat, Tbk. pada periode 2004 - 2014 dengan dengan teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi linear berganda.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Putu Agung Widyagoca dan 

Putu Vivi Lestari menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap keputusan lindung nilai, growth opportunities dan cash ratio 

berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap keputusan lindung 

nilaisedangkan current ratio berpengaruh positif namun tidak signifikan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen leverage, growth 

opportunities, current ratio, dan cash ratio yang menjelaskan pengaruh terhadap 

keputusan lindung nilai. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

terletak pada penggunaan sampel yaitu periode 2004-2014. Sedangkan penelitian 

saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2014-2018. 

 

9. Na’imatul Hidayah dan Prasetiono (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh debt to 

equity ratio,rasio cakupan bunga, peluang pertumbuhan, ukuran perusahaan, rasio 
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saat ini, kewajiban asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional 

pada keputusan lindung nilai. Pada penelitian ini variabel dependen yang 

digunakan keputusan lindung nilai, sedangkan variabel independen menggunakan 

debt to equity ratio, rasio cakupan bunga, peluang pertumbuhan, ukuran 

perusahaan, rasio saat ini, kewajiban asing, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional. Sampel yang digunakan adalah 82 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 dengan 

teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Na’imatul Hidayah dan Prasetiono 

menunjukkan bahwa variabel rasio hutang terhadap ekuitas, rasio cakupan bunga, 

peluang pertumbuhan, ukuran perusahaan, rasio saat ini dan kepemilikan 

institusional secara signifikan mempengaruhi keputusan lindung nilai, sedangkan 

variabel kewajiban asing dan kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan lindung nilai. Kemampuan variabel debt to equity 

ratio, rasio cakupan bunga, peluang pertumbuhan, ukuran perusahaan, rasio saat 

ini, kewajiban asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional dalam 

menjelaskan kemungkinan penggunaan derivatif lindung nilai sebesar 32% dan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen debt to equity ratio, rasio 

cakupan bunga, peluang pertumbuhan, ukuran perusahaan, rasio saat ini, 

kewajiban asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional yang 
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menjelaskan pengaruh terhadap keputusan lindung nilai. Perbedaan antara peneliti 

sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada penggunaan sampel yaitu periode 

2011-2014. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

 

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

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh ukuran 

perusahaan, peluang pertumbuhan, leverage dan likuiditas pada keputusan lindung 

nilai dengan instrumen derivative. Pada penelitian ini variabel dependen yang 

digunakan keputusan lindung nilai, sedangkan variabel independen menggunakan 

ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, leverage dan liquiditas. Sampel yang 

digunakan adalah 106 perusahaan atau 424 pengamatan dalam waktu 4 tahun 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 dengan 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 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, peluang 

pertumbuhan dan likuiditas positif dan Signifikan mempengaruhi keputusan 

lindung nilai dengan instrumen derivatif mata uang asing , sedangkan leverage 

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 variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 
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yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen ukuran perusahaan, 

peluang pertumbuhan, leverage dan likuiditas yang menjelaskan pengaruh 

terhadap keputusan lindung nilai. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti 

terdahulu terletak pada penggunaan sampel yaitu periode 2012-2015. Sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

 

11. 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 dependen yang digunakan keputusan lindung nilai, 

sedangkan variabel independen menggunakan leverage, liquidity, firm size dan 

financial distress. Sampel yang digunakan adalah 77 perusahaan yang memiliki 

eksposur transaksi dan memiliki kelengkapan data untuk diteliti dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fay Guniarti menunjukkan bahwa 

variabel leverage, liquidity, firm size dan financial distress berpengaruh signifikan 

terhadap prediksi probabilitas aktivitas hedging dengan tingkat signifikansi 5%, 

sedangkan variabel firm value dan growthopportunity berpengaruh tidak 

signifikan. 
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Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen leverage, liquidity, firm 

size dan financial distress yang menjelaskan pengaruh terhadap keputusan lindung 

nilai. Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada 

penggunaan sampel yaitu periode 2010-2012. Sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2018. 

 

12. Renno Reynaldi Repie dan Ida Bagus Panji Sedana (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji underinvestment 

hypothesis yang memprediksi adanya hubungan positif antara peluang 

pertumbuhan dengan keputusan lindung nilai. Pada penelitian ini variabel 

dependen yang digunakan keputusan lindung nilai, sedangkan variabel 

independen menggunakan peluang pertumbuhan. Sampel yang digunakan adalah 

23 perusahaan sektor aneka industri di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 

dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Renno Reynaldi Repie dan Ida Bagus 

Panji Sedana menunjukkan bahwa variabel market to book value of equity 

(MBVE) memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap 

aktivitas lindung nilai, sedangkan variabel capital expenditure to book value of 

assets (CAPBVA) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara 

statistik terhadap aktivitas lindung nilai. 



22 

 

 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen peluang pertumbuhan 

yang menjelaskan pengaruh terhadap keputusan lindung nilai. Perbedaan antara 

peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada penggunaan sampel yaitu 

periode 2010-2013. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan sampel 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk 

kepentingannya sendiri, dimana pemegang saham memfokuskan terhadap hasil 

keuangan dari perusahaan untuk peningkat investasinya, sedangkan agen 

menerima hasil yang berupa kompensasi keuangan namun beserta syarat-

syaratnya. Teori agensi merupakan suatu hubungan atau kontrak antara principal 

dan agent. Teori ini diasumsikan kepentingan dari masing-masing individu 

sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. 

Munurut Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori agensi 

menghubungkan aspek dari perilaku manusia, teori ini mengasumsikan bahwa 

pemilik modal (prinsipal) maupun pengelola (agen) merupakan pihak yang 

rasional serta memiliki kepentingan masing-masing. Pihak yang memiliki sifat 

rasional tentunya akan memaksimalkan kepentingan pribadinya. Jika kedua belah 

pihak tersebut dalam hubungan adalah pemaksimal utilitas, maka terdapat alasan 
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yang cukup kuat untuk dipercaya bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi 

kepentingan terbaik dari prinsipal. 

Timbulnya hubungan agensi dikarenakan adanya kontrak hubungan kerja 

antara pihak yang memberikan wewenang yaitu investor (principal) dengan pihak 

yang menerima wewenang yaitu manajer (agen). Hubungan kerja ini dapat 

menyebabkan timbulnya konflik kepentingan karena adanya sifat opportunistik 

manajer. Untuk meminimalisir risiko, manajer dengan sifat opportunistiknya akan 

melakukan keputusan lindung nilai. Dengan sifat opportunistik manajer, tetunya 

manajer lebih cenderung tidak menyukai risiko sehingga manajer seringkali 

meminta kompensasi tambahan untuk meminimalisir risiko tersebut. Melalui 

keputusan lindung nilai, maka perusahaan dapat mengurangi risiko yang 

terdampak pada manajernya dengan penambahan kompensasi ekstra. 

 

2.2.2 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen  

perusahaan yang memberikan petunjuk kepada para investor tentang bagaimana  

cara manajemen memandang suatu prospek perusahaan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai perusahaan dan prospek perusahaan dimasa yang akan 

datang. Informasi yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan merupakan hal yang 

sangat penting, karena pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan investasi 

oleh pihak diluar perusahaan. Manajer pada umumnya termotivasi untuk 

menyampaikan informasi yang baik tentang prospek perusahaannya ke publik, 
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tetapi pihak diluar perusahaan tidak mengetahui mengenai kebenaran dari 

informasi yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. 

Teori sinyal mengasumsikan bahwa para manajer perusahaan memiliki 

informasi yang lebih akurat mengenai prospek perusahaan yang tidak banyak 

diketahui oleh pihak luar (investor). Jika perusahaan memberikan informasi yang 

luas mengenai lindung nilai pada laporan keuangan tahunan maka akan lebih 

menarik para pemegang saham, karena dengan adanya informasi yang luas dan 

akurat maka para pemegang saham atau pemangku kepentingan akan mengetahui 

kondisi atau prospek dari perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan yang 

melakukan keputusan lindung nilai dengan memberikan sinyal kepada pihak 

eksternal atau para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kredibilitas 

perusahaan. 

 

2.2.3 Lindung nilai (hedging) 

Lindung nilai merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

melindungi assetnya terhadap risiko fluktuasi mata uang asing atau perubahan 

harga dimasa depan. Salah satu strategi lindung nilai yaitu dengan menggunakan 

instrumen derivatif melalui kontrak forward, kontrak berjangka (future contract), 

opsi mata uang, dan swap mata uang. Repie dan Sedana (2014) menyatakan 

bahwa instrumen derivatif digunakan sebagai salah satu strategi hedging untuk 

meminimalisir risiko dalam transaksi-transaksi keuangan tertentu. Derivatif 

keuangan merupakan instrumen derivatif, di mana variabel-variabel yang 

mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan, yang dapat berupa saham, 
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obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang (currency), tingkat suku bunga 

dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Dengan keputusan lindung nilai maka 

perusahaan dapat meminimalisir timbulnya risiko, namun tetap memperoleh laba.  

Berkaitan dengan nilai tukar mata uang, lindung nilai dengan 

menggunakan instrumen derivatif sangat bermanfaat bagi perusahaan yang 

melakukan transaksi menggunakan mata uang asing. Lindung nilai untuk fluktuasi 

mata uang asing dapat dilakukan dengan portofolio menggunakan instrumen 

derivatif yang memungkinkan perusahaan dapat menjual atau membeli mata uang 

asing tetapi dengan jumlah yang telah ditentukan, hal ini dilakukan agar dapat 

meminimalisir risiko atau kerugian akibat perubahan kurs karena adanya 

perdagangan internasional yang dilakukan perusahaan. Timbulnya risiko 

disebabkan oleh adanya keadaan yang tidak pasti yang berasal dari fluktuasi mata 

uang asing. Aktivitas perdagangan internasional seperti ekspor dan impor dapat 

mengakibatkan timbulnya risiko fluktuasi mata uang asing. Permintaan dan 

penawaran mata uang yang tidak seimbang dapat menimbulkan fluktuasi nilai 

tukar yang mengakibatkan timbulnya risiko kurs. Aktivitas perdagangan yang 

dilakukan oleh perusahaan tentunya tidak terlepas dari pasar internasional. Dalam 

hal ini, perusahaan akan mengalami dampak dari aktivitas luar negeri yang 

mengakibatkan timbulnya risiko fluktuasi mata uang asing. Risiko tersebut 

tentunya dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan yang menjalankan fungsi-

fungsi manajemen risiko dengan baik, salah satunya yaitu dengan keputusan 

lindung nilai. Apabila perusahaan dapat mengelola risiko fluktuasi mata uang 

asing dengan baik, maka perusahaan tidak mengalami dampak dari aktivitas pasar 
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internasional dan dapat meminimalisir adanya kerugian karena fluktuasi mata 

uang asing. 

 

2.2.4 Ukuran perusahaan (firm size) 

Ukuran perusahaan (firm size) merupakan besar kecilnya perusahaan yang 

dilihat dari total asset, rata-rata total penjualan asset, dan rata-rata total aktiva. 

Menurut Gatot dan Ahmad (2015), ukuran perusahaan adalah besar atau kecilnya 

ukuran suatu perusahaan yang terlihat dari seberapa besar nilai ekuitas, nilai 

penjualan dan nilai total aktiva. Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur dari 

besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang sedang mengalami 

perkembangan dapat dijadikan indikator untuk suatu ukuran perusahaan yang 

besar dan besar kecilnya ukuran perusahaan bisa dinilai dari nilai total aset yang 

tertulis di neraca perusahaan.  

Menurut Elita & Hastutie (2018), ukuran perusahan merupakan salah satu 

indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan sejak didirikan. 

Semakin besar sebuah perusahaan maka kegiatan operasionalnya juga akan 

semakin besar begitupun risiko pada perusahaan tersebut juga akan semakin besar 

pula. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya total asset yang dimiliki 

perusahaan dan menunjukkan bahwa asset yang besar akan memperoleh 

keuntungan atau pertumbuhan perusahaan yang stabil. Besar kecilnya ukuran 

perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat 

dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jika perusahaan memiliki 

total asset yang besar, maka manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan 

asset yang ada diperusahaan tersebut.  Ada tiga kateori pengklasifikasian ukuran 
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perusahaan. Yang pertama yaitu dengan tipe perusahaan yang besar (large firm), 

dimana perusahaan ini tentunya memiliki total asset yang cukup besar pula. 

Perusahaan yang masuk ke kategori perusahaan besar merupakan perusahaan 

besar yang telah go public di pasar modal atau pasar internasional. Perusahaan 

dengan ukuran yang lebih besar tentunya memiliki aktivitas operasional yang 

berkaitan dengan pasar internasional akan lebih berisiko karena adanya aktivitas 

yang melibatkan transaksi menggunakan mata uang asing.Variabel Firm size 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                          

 

2.2.5 Peluang pertumbuhan (growth opportunity) 

Peluang pertumbuhan (growth opportunity) merupakan indikator 

pengukuran perusahaan dalam mengembangkan peluang bisnisnya dimasa yang 

akan datang. Menurut Repie dan Sedana (2014) menyatakan bahwa perusahaan 

yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi akan lebih banyak membutuhkan 

dana dalam melakukan investasi untuk mengembangkan perusahaannya. Pada saat 

perusahaan tidak mampu mendanai investasi menggunakan dana internalnya, 

maka perusahaan akan mendanai dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang 

memiliki pencapaian untuk pertumbuhan yang cukup tinggi maka akan membuat 

perusahaan itu untuk melakukan ekspansi dalam usahanya serta dana yang akan 

dibutuhkan cukup tinggi pula, namun disisi lain dana internal yang dimiliki 

perusahaan kemungkinan memiliki jumlah yang terbatas sehingga akan 
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mempengaruhi perusahaan dalam keputusan struktur modal atau pendanaannya. 

Variabel peluang pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

     
                                    

             
 

 

2.2.6 Kepemilikan manajerial (managerial ownership) 

Kepemilikan manajerial (managerial ownership) merupakan besarnya 

proporsi saham yang dimiliki oleh manajer atau manajemen suatu perusahaan itu 

sendiri (Sevic, 2012). Komposisi jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

manajer dalam perusahaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan 

lindung nilai perusahaan. Semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajer didalam perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan untuk 

melakukan lindung nilai untuk melindungi asetnya. 

Manajer atau manajemen perusahaan yang sekaligus pemegang saham 

akan meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan adanya peningkatan pada 

nilai perusahaan maka nilai asset atau total kekayaannya sebagai pemegang saham 

akan meningkat pula. Dalam prespektif manajer yang memiliki saham dalam 

perusahaan, mereka berpandangan bahwa jika nilai perusahaan meningkat maka 

akan meningkat pula kekayaan yang dimiliki manajer itu sendiri, terlebih dengan 

proporsi kepemilikan saham yang cukup besar. Variabel kepemilikan manajerial 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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2.2.7 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan lindung nilai 

Ukuran perusahaan (firm size) merupakan tolak ukur perusahaan mengenai 

apakah perusahaan tersebut telah berkembang. Perusahaan yang memiliki skala 

yang besar tentunya lebih mudah untuk mendapatkan akses didalam pasar modal. 

Spric dan Sevic (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan yang besar lebih 

cenderung untuk melakukan lindung nilai karena kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh perusahaan tidak hanya di dalam negeri, tetapi perusahaan juga 

melakukan transaksi dengan luar negeri. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari 

total aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, dengan melihat total aset yang 

dimiliki, perusahaan dapat melakukan keputusan lindung nilai. Perusahaan besar 

cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaannya, sehingga lebih 

banyak untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen risiko dengan cara 

melakukan lindung nilai. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi 

pula risiko kurs valuta asing, sehingga perusahaan cenderung melakukan 

keputusan lindung  nilai, hal ini didukung penelitian terdahulu oleh Maria dan 

Mahfudz (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keputusan lindung nilai. 

Berkaitan dengan teori sinyal, ukuran perusahaan yang besar cenderung 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas dan akurat dalam 

memberikan sinyal kepada para pemegang saham. Perusahaan besar tentunya 

lebih diperhatikan oleh masyarakat terutama para pemegang saham, sehingga 

mereka akan lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangannya, sehingga 

perusahaan akan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi dan 



30 

 

 

prospek perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki aktivitas operasional 

yang lebih luas dan akses yang lebih mudah dipasar modal, serta cenderung 

memiliki risiko yang besar pula dibandingkan dengan ukuran perusahaan yang 

kecil. Dengan adanya akses yang lebih mudah dipasar modal maka perusahaan 

dapat lebih mudah dalam mendapatkan sumber pendanaan dari pihak internal 

maupun pihak eksternal. Hal ini akan membuat perusahaan besar cenderung 

melakukan keputusan lindung nilai karena beberapa perusahaan melakukan 

transaksi mata uang asing sehingga mengalami pergerakan nilai saat dikonversi ke 

dalam mata uang lokal (rupiah) dan akan terdampak risiko mata uang asing. 

Perusahaan yang memberikan informasi tentang lindung nilai pada laporan 

keuangan tahunannya akan lebih menarik para pemegang saham, sehingga para 

pemegang saham dapat mengetahui kondisi perusahaan dan prospek dimasa yang 

akan datang. Dengan begitu, perusahaan yang melakukan keputusan lindung nilai 

dengan memberikan sinyal atau informasi pada pihak eksternal akan 

meningkatkan kesuksesan dan kridibilitas perusahaan itu, serta agar para 

pemegang saham tidak keliru dalam pengambilan keputusan. 

 

2.2.8 Pengaruh peluang pertumbuhan terhadap keputusan lindung nilai 

Perusahaan dengan peluang pertumbuhan (growth opportunities) yang 

lebih tinggi akan cenderung memiliki tingkat penjualan yang lebih besar sehingga 

mereka lebih banyak untuk melakukan transaksi multinasional dan membutuhkan 

pendanaan yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan perusahaannya (Putro 

dan Chabachib, 2012). Menurut Dewi dan Purnawati (2016), menyatakan bahwa 
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perusahaan yang memiliki peluang pertumbuhan lebih tinggi maka mungkinkan 

untuk melakukan lindung nilaidengan instrumen derivatif valuta asing.Namun, 

perusahaan yang masuk pada pasar modal Indonesia dengan peluang pertumbuhan 

yang tinggi akan mengandalkan permodalannya melalui hutang sehingga memiliki 

risiko finansial yang meningkat. Hal ini menyebabkan perusahaan akan 

meminimalkan risiko fluktuasi arus kasnya dengan menerapkan kebijakan lindung 

nilai. Semakin tinggi peluang pertumbuhan perusahaan, maka semakin tinggi pula 

kegiatan operasional diluar negeri, sehingga perusahaan cenderung melakukan 

keputusan lindung  nilai untuk mengurangi dampak dari risiko kurs valuta asing, 

hal ini didukung penelitian terdahulu oleh Gatot dan Ahmad (2015) yang 

menyatakan bahwa peluang pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan lindung nilai. 

Berkaitan dengan teori sinyal, peluang perusahaan yang besar akan lebih 

mengungkapkan informasi yang lebih luas sebagai sinyal bahwa perusahaan 

tersebut memiliki perkembangan yang cukup baik. Dengan adanya pengungkapan 

informasi yang lebih luas maka para pemegang saham dapat memutuskan akan 

melakukan investasi ke perusahaan tersebut atau tidak. Peluang pertumbuhan 

yang baik akan mencerminkan perkembangan perusahaan yang baik pula. Oleh 

karena itu, manajemen akan lebih mengungkapkan informasi atau memberi sinyal 

mengenai pertumbuhan perusahaannya dengan melakukan keputusan lindung 

nilaiagar para pemegang saham tertarik untuk menanamkan modalnya.  

Tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi akan lebih banyak 

membutuhkan dana untuk peningkat investasinya, hal ini akan mengembangkan 
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perusahaan dalam peluang pertumbuhan bisnisnya. Perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan yang cukup pesat akan lebih cenderung memilih hutang yang lebih 

besar sebagai sumber pendanaannya dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki laju pertumbuhan yang lambat. Perusahaan yang memiliki tingkat 

peluang pertumbuhan yang tinggi akan cenderung membutuhkan tambahan modal 

dari pihak eksternal dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya. Pendanaan eksternal tersebut bersumber dari luar negeri sehingga 

dengan begitu akan terdapat risiko perubahan nilai tukar mata uang. Ketika mata 

uang rupiah melemah terhadap mata uang asing maka akan menyebabkan tingkat 

hutang yang akan dibayar dalam mata uang asing akan lebih meningkat. Hal ini 

tentunya akan sangat merugikan perusahaan dalam pembayaran bunga atas 

hutangya. Dengan adanya risiko kurs mata uang asing, maka perusahaan dengan 

peluang pertumbuhan yang tinggi cenderung melakukan lindung nilai untuk 

melindungi perusahaannya dari risiko fluktuasi mata uang asing. Perusahaan yang 

melakukan lindung nilai akan lebih menarik para pemegang saham karena pada 

saat mereka menanamkan modalnya maka akan lebih aman jika perusahaan 

menerapkan keputusan lindung nilai sehingga mereka dapat memperoleh laba dan 

tidak terdampak dari risiko kurs mata uang asing. 

 

2.2.9 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap keputusan lindung nilai 

Konsep kepemilikan manajerial yang menyatakan bahwa jika prosentase 

jumlah kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan lebih besar, maka akan 

cenderung untuk melakukan keputusan lindung nilai. Hal ini dikarenakan lindung 
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nilai dapat meminimalisir risiko yang ada diperusahaan saat terjadinya fluktuasi 

mata uang asing. Dengan kata lain jika semakin besar saham yang dimiliki oleh 

manajer perusahaan maka perusahaan tentunya akan melindungi insentif mereka 

dengan melakukan keputusan lindung nilai. Banyak perusahaan yang menjalankan 

bisnisnya melalui perdagangan internasional, sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwa perusahaan tersebut juga melakukan transaksi luar negeri, 

hal ini yang menyebabkan semakin besarnya risiko foreign exchange exposure 

dan memerlukan lindung nilai untuk meminimalisir risiko. Semakin tinggi 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula 

kecenderungan perusahaan dalam melakukan keputusan lindung nilai dikarenakan 

manajer akan berusaha mengamankan nilai perusahaan terhadap eksposur mata 

uang asing, hal ini didukung penelitian terdahulu oleh Tri dan Lia (2019) yang 

menyatakan bahwa peluang pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan lindung nilai. 

Berkaitan dengan teori keagenan, yang menjelaskan hubungan antara 

agent dan principal, konflik keagenan dapat terjadi karena adanya perbedaan 

kepentingan yang dimiliki oleh manajemen (agent) dan para pemegang saham 

(principal). Konflik keagenan timbul karena adanya pemisahan pengelolaan dan 

kepemilikan di dalam perusahaan. Manajer akan memiliki lebih banyak insentif 

untuk membantu perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengurangi risiko jika 

ada kepemilikan manajerial. Dengan kata lain, mereka akan menghadapi risiko 

yang lebih tinggi pada gaji dan pendapatan pemegang saham mereka jika mereka 

tidak mengelola perusahaan dengan baik, sedangkan para pemegang saham 
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mengharapkan manajer untuk mengelola perusahaannya dengan baik agar mereka 

dapat memperoleh laba atau dividen yang tinggi sebagai peningkat investasinya. 

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan antara manajemen dan 

pemegang saham, sehingga semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajerial 

maka manajemen akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang 

sebenarnya adalah dirinya sendiri, perbedaan kepentingan ini tentunya dapat 

menyebabkan konflik keagenan. Oleh karena itu perusahaan harus memiliki 

pengelolaan yang baik, sehingga konflik antara manajer dan pemegang saham 

akan berkurang dan dengan demikian, biaya agensi juga akan berkurang. 

Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar proporsi 

kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya 

lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah 

dirinya sendiri. Dengan begitu kepemilikan manajerial yang tinggi akan 

meningkatkan sifat opportunistik manajer perusahaan yang cenderung tidak 

menyukai risiko, sehingga perusahaan akan melakukan kebijakan agar terhindar 

dari risiko, salah satunya yaitu dengan melakukan keputusan lindung nilai dalam 

melindungi aset diperusahaan. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah uraikan, 

maka disusunlah kerangka pemikiran teoritis dengan menghubungkan variabel 

independen dengan variabel dependen sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan lindung  nilai 

H2: Peluang pertumbuhan berpengaruh terhadap keputusan lindung  nilai 

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap keputusan lindung  nilai 


