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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

     Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah 

disusun dan diuji pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2014 diperoleh sebanyak 71 perusahaan yang memenuhi kriteria 

sebagai sampel penelitian dan memiliki 143 unit analisis. 

2. Berdasarkan pengujian regresi logistik yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa variabel leverage(DER) tidak berpengaruh terhadap aktivitas instrument 

derivative valuta asing sebagai pengambilan keputusan hedging. Variabel 

leverage menunjukkan koefisien positif sebesar 0,228 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,103 diatas signifikansi 0,05(5%). Hal ini berarti 

keputusan melakukan hedging tidak bergantung dari besar tidaknya hutang 

perusahaan. 

3. Berdasarkan pengujian regresi logistik yang telah dilakukan menunjukkan 

nahwa tingkat kesulitan keuangan atau financial distress(FD) tidak 

berpengaruh terhadap aktivitas instrument derivative valuta asing sebagai 

pengambilan keputusan hedging. Variabel financial distress menunjukkan 

koefisien positif sebesar 0,037 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,531 diatas 
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signifikansi 0,05(5%). Hal ini berarti perusahaan dalam melalukan hedging 

tidak bergantung dari financial distress perusahaan. 

4. Berdasarkan pengujian regresi logistik yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa tingkat likuiditas(CR) berpengaruh terhadap aktivitas instrument 

derivatif valuta asing sebagai pengambilan keputusan hedging. Variabel 

liquidity menunjukkan koefisien negatif sebesar 0,914 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,006 dibawah signifikansi 0,05(5%). Hal ini berarti 

perusahaan dalam melalukan hedging bergantung dari besar tidaknya tingkat 

liquidity perusahaan. 

5. Berdasarkan pengujian regresi logistik yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa tingkat market to book value(MTBV) berpengaruh terhadap aktivitas 

instrument derivative valuta asing sebagai pengambilan keputusan hedging. 

Variabel MTBV menunjukkan koefisien positif sebesar 0,000 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,001 dibawah signifikansi 0,05(5%). Hal ini berarti 

perusahaan dalam melalukan hedging bergantung dari besar tidaknya tingkat 

market to book value perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

5.2.Saran 

       Berdasarkan hasil diatas, maka saran atas yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Pelaku Bisnis 

Bagi pelaku bisnis, agar dapat memperhatian variabel-variabel lain diluar 

penelitian dalam melakukan keputusan hedging untuk dapat melindungi 

perusahaan dan meminimalisir risiko yang akan terjadi. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama, 

sebaiknya melakukan pengamatan dengan penambahan jumlah tahun agar 

dapat melihat kemungkinan penggunaan instrument derivatif sebagai 

pengambilan keputusan hedging dalam jangka panjang dan menambah 

jumlah objek penelitian yang berbeda serta dapat menambah variabel 

penelitian lain agar memiliki hasil penelitian yang lebih akurat.
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