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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, ukuran 

perusahaan dan kesempatan tumbuh terhadap kebijakan hedging pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015-2018. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif didapatkan gambaran mengenai 

kebijakan hedging dengan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1 serta nilai 

mean sebesar 0,50 dan nilai standar deviasi 0,505. Leverage memiliki nilai 

minimum 0,11 dan nilai maksimum 34,06 serta nilai mean sebesar 2,0805 dan 

nilai standar deviasi 4,51471. Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 

12,70 dan nilai maksimum 28,82 serta nilai mean sebesar 19,0705 dan nilai 

standar deviasi 3,70766. Kesempatan tumbuh memilki nilai minimum 2,45 

dan nilai maksimum 2700000000,00 serta nilai mean sebesar 7779235,0349 

dan nilai standar deviasi 34065806,85768.   

2. Leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kebijakan 

hedging. Hal ini disebabkan karena peningkatan leverage dapat menyebabkan 

penurunan hedging, begitu juga sebaliknya jika leverage mengalami 

penurunan dapat mengakibatkan peningkatan terhadap hedging. 
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3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kebijakan 

hedging.  Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan memiliki aktivitas 

operasional yang cukup luas sehingga dapat lebih berisiko. Oleh karna itu 

perusahaan cenderung akan melakukan kebijakan hedging. 

4. Kesempatan tumbuh berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kebijakan hedging. Hal ini karena semakin tinggi kesempatan tumbuh maka 

kesempatan perusahaan untuk tumbuh semakin inggi, sehingga perusahaan 

memerlukan dana dengan jumlah besar. Pendanaan yang digunakan alternatif 

hutang sehingga memiliki risiko yang bisa diminimalisir dengan kebijakan 

hedging. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, penelitian 

ini masih banyak kekurangan, sehingga banyak yang harus diperbaiki untuk 

penelitian selanjutnya. Adapun saran peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Bagi perusahaan yang akan melakukan kebijakan hedging diharapkan 

dapat menganalisis dampak maupun pengaruh yang akan terjadi pada 

risiko yang akan dihadapi terhadap ukuran perusahaan. 

b. Bagi perusaahaan yang akan melakukan kebijakan hedging diharapkan 

untuk memikirkan dampak dari leverage dan kesempatan tumbuh sebab 

pada penelitian ini kedua variabel tidak memiliki pengaruh signifikan 
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2. Bagi Investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan yang 

melakukan kebijakan hedging diharapkan untuk mempelajari secara 

mendalam dampak ataupun pengaruh dari adanya kebijakan hedging. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menggunakan faktor-faktor lainnya yang kemungkinan mempengaruhi 

Kebijakan Hedging selain Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kesempatan 

Tumbuh seperti Profitabilitas, Likuiditas, dan Kebijakan Deviden. 

b. Menggunakan periode waktu yang terbaru dan waktu penelitian yang lebih 

lama untuk mengetahui kondisi kebijakan hedging yang sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


