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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Rupiah merupakan salah satu mata uang yang mempunyai volatilitas yang 

tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari pergerakan nilai Rupiah pada tanggal 2 

Januari 2015 dimana masih berada pada level 12.542,5 kemudian nilai mata uang 

Rupiah terus melemah dimana pada 4 Januari 2016 berada pada level 13.917,5 

atau turun sekitar +11% dalam waktu satu tahun. Bahkan pada tanggal 5 

November 2015 sempat menyentuh level 14.495 yang merupakan level terendah 

yang dialami oleh Indonesia sejak tahun 1998. Penurunan sebesar +11 % dalam 

waktu 1 tahun merupakan penurunan yang cukup tajam. Pelemahan nilai Rupiah 

dapat terus terjadi apabila kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia tidak 

membaik. 

 

 

Sumber: Reuters 2016  

 

Gambar 1Pergerakan Kurs Rupiah terhadap Rupiah awal 2015 s/d awal 2016 

 

 Penyebab turunnya nilai tukar Rupiah terhadap USD secara umum 

disebabkan oleh 2 faktor utama yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

eksternal adalah adanya kebijakan The Federal Reserve yang menaikkan The Fed 

Rate dan kebijakan devaluasi Remimbi oleh Bank of China pada tanggal 11 

Agustus 2015. Faktor internal disebabkan oleh adanya 2 faktor utama yaitu posisi 

utang luar negeri dan posisi neraca pembayaran. Posisi utang luar negeri 

Indonesia semakin tinggi khususnya yang dilakukan oleh swasta dimana telah 

melebihi pemerintah. Posisi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2015 adalah 

USD 310,722 milyar dimana posisi utang swasta adalah USD 167,713 milyar dan 

posisi utang pemerintah sebesar USD 143,009 milyar. Hal tersebut menyebabkan 

rasio utang luar negeri terhadap productdomestic bruto (PDB) menjadi 32,9%. 

Utang luar negeri Indonesia terus meningkat dari tahun-tahun sebelumya 

khususnya dalam 5 tahun terakhir dimana per akhir tahun 2010 adalah USD 

202,413 milyar, tahun 2011 naik menjadi sebesar USD 225,375 milyar, tahun 

2012 terus naik menjadi USD 252,364 milyar, tahun 2013 menjadi USD  266,109 
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milyar dan tahun 2014 menjadi USD 293,770 milyar. Selain itu, Indonesia 

ternyata mempunyai neraca pembayaran yang negatif selama 3 tahun dari tahun 

2012 sampai tahun 2014 kecuali tahun 2015. Pada tahun 2012 terdapat neraca 

pembayaran negatif sebesar USD1,699 milyar, tahun 2013 masih terdapat negatif 

neraca pembayaran sebesar USD 4,076 milyar dan tahun 2014 terjadi negatif 

neraca pembayaran sebesar USD 1,886 milyar. Neraca pembayaran mulai 

membaik pada akhir 2015 dimana terdapat nilai positif sebesar USD 7,587 milyar. 

 Penurunan nilai tukar Rupiah yang tajam dapat mendatangkan kerugian 

bagi perusahaan khususnya yang memiliki liabilities valuta asing dimana terjadi 

peningkatan nilai kewajiban secara signifikan. Salah satu contohnya adalah:“PT. 

PLN (Persero) mengalami rugi bersih sebesar Rp 27,4 triliun pada triwulan III-

2015, salah satunya akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tahun 

lalu pada periode yang sama PLN catat laba Rp 15,3 triliun. Jadi ada penurunan 

kinerja sebesar 279% di akhir September secara year on year (yoy). Salah satu 

penyebabnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) listrik ini mengalami rugi 

selisih kurs sebesar Rp 45,7 triliun.” (PLN 2014) 

Dampak negatif dari penurunan nilai tukar lainnya adalah:“Pelemahan 

nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) memukul kinerja PT 

Lippo Karawaci Tbk. Hingga akhir September lalu, emiten dengan kode saham 

LPKR ini harus rela mencetak penurunan laba bersih hingga 93,7%. Sepanjang 

sembilan bulan pertama tahun 2015, Lippo Karawaci mencetak laba bersih Rp 

66,4 miliar. Pada periode sama tahun lalu, laba bersih Lippo Karawaci sebesar Rp 

1,06 triliun. Itu artinya, laba bersih LPKR anjlok hingga 93,7%.” (Prasetyo 2014) 

 Gejolak mata uang Rupiah juga dapat menimbulkan dampak negatif pada 

industri telekomunikasi mengingat industri ini merupakan salah satu industri 

padat modal yang banyak memerlukan mata uang asing. Industri telekomunikasi 

harus menyediakan dana yang sangat besar untuk melakukan bisnis pada area 

yaitu Copper Wires, Coaxial Cable, Fibre Optics, 3G Connectivity, Wi-Fi da 

WiMax(Dorselaerdan Breazeale 2011). Di Indonesia, sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk yang semakin meningkat maka perusahaan-perusahaan telekomunikasi 

berlomba-lomba mengingkatkan kualitas layanan misalnya dengan peningkatan 

kualitas dari 3G ke 4G. Untuk itu, mereka mendatangkan berbagai perlengkapan 

elektronik pendukung seperti fibre optics, BTS (base transfer stasion), PC, Wi-

Max dan lain-lain termasuk berbagai software pendukung yang hampir semua 

komponen tersebut harus diimpor. Selain itu, untuk membiayai aktifitas bisnis 

tersebut, banyak perusahaan melakukan pinjaman jangka panjang dalam valuta 

asing. Hal-hal tersebut mengakibatkan kebutuhan mata uang asing semakin 

meningkat. Di sisi lain, pendapatan perusahaan dalam mata uang Rupiah sehingga 

jika nilai mata uang Rupiah melemah maka dapat berakibat negatif pada kinerja 

keuangan. 

 Untuk memitigasi risiko akibat gejolak mata uang maka alternatifnya 

adalah menggunakan hedging. Hedging merupakan langkah untuk mengurangi 

potensi risiko yang ada dengan menghilangkan eksposur pergerakan harga dalam 

suatu aset(Goyal 2009). Berdasarkan beberapa penelitian diketahui bahwa 

hedging mempunyai dampak tertentu terhadap perusahaan. Hedging dapat 

memberikan dampak positif antara lain tercermin dari penelitian Allayannis 

(1996) dimana penggunaan derivatif mata uang berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.Hedgingforeign currency dan interest rate meningkatkan nilai 
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perusahaan yang signifikan di Inggris. (Belghitaret al.2008).Penggunaan derivatif 

mata uang asingberpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. (Clark 

danMefteh2010).  Beberapa tipe hedging dapat mengurangi risiko tertentu yang 

pada akhirnya menimbulkan value creationdan hedging meningkatkan nilai 

perusahaan. (Nova et al. 2015).  Namun demikian, hedging dapat memberikan 

dampak negatif kepada perusahaan.  Hal ini tercermin antara lain dari penelitian 

Fauver (2000) dimana penggunaan derivatif berdampak negatif terhadap 

perusahaan yang mempunyai diversifikasi bisnis. Hedging tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan (Jindan Jorion 2006). Serta penelitian Guo (2013) dimana ketika 

suku bunga naik dan volatile maka hedging dapat menimbulkan unexpected 

interest rate losses dan kinerja keuangan REIT (Real Estate Investment Trust) 

yang lebih rendah. 

 Penelitian tentang hedging di Indonesia belum banyak khususnya terkait 

dengan nilai perusahaan. Beberapa penelitian tentang hedging antara lain 

dilakukan oleh Lantara (2012) dimana meneliti faktor-faktor yang menyebabkan 

perusahaan menggunakan transaksi derivatif dan hasilnya menunjukkan bahwa 

firm size, revaluasi nilai buku saham, hubungan dengan bank dan keterlibatan 

dalam bisnis dengan pihak asing mempunyai hubungan positif dengan keputusan 

penggunaan transaksi derivatif sedangkan likuiditas perusahaan mempunyai 

hubungan negatif terhadap  keputusan penggunaan transaksi derivatif. Penelitian 

lain oleh Guniarti (2014) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

aktivitas hedging dengan instrumen derivatif valuta asing dimana hasilnya 

menunjukkan bahwa variabel leverage, liquidity, firm sizedan financial distress 

berpengaruh signifikan terhadap prediksi probabilitas aktivitashedgingsedangkan 

variabel firm value dan growthopportunity berpengaruh tidak signifikan. 

Mempertimbangkan hal-hal diatas maka peneliti merasa perlu untuk 

melakukan penelitian terkait penggunaan hedging sebagai alternatif mitigasi atas 

risiko mata uang khususnya pada perusahaan telekomunikasi. Peneliti ingin 

mengkaji dampak hedging terhadap perusahaan telekomunikasi di Indonesia 

mengingat industri telekomunikasi terpapar risiko mata uang dan secara teoritis 

hedgingdapat dianggap sebagai tools guna memitigasi risiko tersebut. Penelitian 

ini dapat menjadi penelitian awal tentang hedging yang dikaitkan dengan nilai 

perusahaan.  Selanjutnya untuk memperkaya khasanah keilmuan penelitian ini 

diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan penelitian-penelitan lain yang serupa.   

 

 
Perumusan Masalah 

 Di Indonesia terdapat 6 perusahaan telekomunikasi yaitu: PT 

Telekomunikasi Indonesia,Tbk; PT. Indosat,Tbk; PT Smartfren Telecom,Tbk; PT. 

XL Axiata,Tbk;  PT Hutchison 3 Indonesia dan PT. Bakrie Telecom, Tbk. Namun 

demikian, sebagian besar pangsa pasar telekomunikasi atau 85% dikuasai oleh 

tiga perusahaan publik yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk; PT. Indosat, Tbk 

dan PT. XL Axiata, Tbk. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan 

perusahaan yang mempunyai pangsa pasar tertinggi yaitu 47% secara nasional dan 

khusus di luar pulau Jawa menguasai pangsa pasar sebesar 60%.  

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tidak melakukan hedgingdimana hal 

ini mungkin disebabkan oleh besarnya pendapatan yang mencapai Rp 31 trilyun 
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sedangkan pinjaman valas hanya sebesar equivalen Rp 3 trilyun dan biaya capital 

expenditure valas sekitar equivalen Rp 4 trilyun. Perusahaan mungkin merasa 

tidak perlu melakukan hedging atas kewajiban valas mengingat hal tersebut 

dianggap tidak signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan. Nilai perusahaan ini 

secara umum tetap membaik setiap tahun walaupun tidak melakukan hedging. 

Dalam menganalisa dampak hedging, peneliti melihat terdapat dua 

perusahaan yang melakukan hal tersebut yaitu PT. Indosat, Tbk dan PT. XL 

Axiata, Tbk. Hedging dilakukan mengingat adanya gap antara aset dalam valuta 

asing dengan liabilitas valuta asing. Secara teoritis dampak hedging terhadap 

kedua perusahaan diperkirakan tidak berbeda jauh namun demikian perbedaan 

profit/loss ke dua perusahaan cukup besar walaupun nominal transaksi hedging 

yang dilakukan relatif tidak berbeda jauh.  

 

Tabel 1Data Keuangan per Desember 2015 (USD) 

Perusahaan PT. XL Axiata, Tbk PT. Indosat, Tbk 

Hutang Valas 430,000,000 432,000,000 

Capital expenditure Valas 92,600,000 729,700,000 

CCS 100,000,000 138,000,000 

Forward --------- 340,000,000 

CallSpread 300,000,000 ------ 

Cash on bank & 3rd party 34,495,000 14,647,000 

Deposit & DOC 85,000,000 79,000,000 

Piutang Valas 24,739,000 197,910,000 

Profit/loss       - Rp 630 milyar - Rp 1,7 trilyun 
Sumber: Laporan Keuangan 2015 PT. XL Axiata, Tbk dan PT. Indosat, Tbk 

 

 Memperhatikan data tersebut maka peneliti berkeinginan untuk 

mengetahui sejauhmana dampak hedging terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan telekomunikasi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka peneliti 

merumuskan permasalahan menjadi berikut: 

a.Bagaimana hedgingyang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi? 

b.Bagaimana pengaruh hedging terhadap nilai perusahaan telekomunikasi? 

 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah: 

a.Menggambarkan penerapan hedging di perusahaan telekomunikasi 

b. Menganalisa dampak hedging terhadap nilai perusahaan telekomunikasi 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian tentang hedging belum banyak dilakukan Indonesia sehingga 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan. Selanjutnya 

penelitian ini diharapkan dapat mendorong penelitian-penelitian selanjutnya guna 

menambah referensi di bidang keuangan khususnya terkait hedging dan nilai 

perusahaan. 
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal-hal antara lain: 

a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan 

pertimbangan dalam melakukan strategi strategi manajemen keuangan 

khususnya dalam pengelolaan risiko mata uang. 

b. Bagi regulator, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dalam mengkaji berbagai ketentuan terkait mata uang asing 

dan hedging. Pengelolaan hedging yang baik pada akhirnya yang pada 

akhirnya akan berdampak positif terhadap pengelolaan moneter.  

c. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong 

munculnya penelitian-penelitian sejenis lainnya. 

 

Ruang Lingkup 

 Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia diketahui bahwa terdapat 5 

perusahaan publik yang bergerak di bidang telekomunikasi dan tercatat 3 

perusahaan yang telah melakukan hedging yaitu PT. Indosat, Tbk dan PT. XL 

Axiata, Tbk dan PT. Bakrie Telecom, Tbk. Namun demikian, PT. Bakrie Telecom, 

Tbk sejak tahun 2011 tidak melakukan transaksi hedging dan sejak tahun 2014 

telah meyatakan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)atau secara 

teknis dapat dikatakan “pailit”. Untuk itu, dalam penelitian ini dianalisis data dari 

dua perusahaan yang telah melakukan hedging yaitu PT. Indosat, Tbk dan PT. XL 

Axiata, Tbk. 

 Data yang dianalisa antara lain laporan tahunan perusahaan dan laporan 

keuangan triwulanan untuk periode tahun 2006 sampai dengan 2015 atau 10 tahun 

terakhir. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Foreign Exchange Exposure 

Setiap perusahaan mempunyai risiko atas underlying asset yang 

dimilikinya sehingga jika terjadi fluktuasi underlying asset maka akan 

berpengaruh terhadap nilai aset. Dalam hal, perusahaan mempunyai underlying 

asset dalam mata uang asing maka fluktuasi nilai mata uang lokal akan 

berpengaruh terhadap nilai aset perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut terekpos risiko mata uang asing.  

Hal-hal yang dapat mempengaruhi eksposur terhadap foreign exchange 

adalah transactions exposure, operating/economic exposuredan translation 

exposure.(Madura 2010). 

Transaction Exposure 

Transaction exposure mengukur pengaruh perubahan nilai tukar terhadap 

kewajiban yang timbul sebelum terjadi perubahan nilai tukar, tetapi 

penyelesaiannya dilakukan setelah terjadi perubahan nilai tukar.Transaction 

exposure terjadi bukan karena ekspektasi, melainkan adanya kewajiban/kontrak. 

Perubahan nilai tukar menyebabkan adanya mismatch penerimaan dan 
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