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ABSTRAK 

 

RESTI MARDIANTI. Pengaruh Tingkat Likuiditas, Growth Opportunities, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Lindung Nilai dengan Komponen Derivatif Kontrak 

Forward. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat likuiditas, growth 

opportunities, dan ukuran perusahaan terhadap lindung nilai dengan komponen 

derivatif kontrak forward. Tingkat likuiditas, growth opportunities, dan ukuran 

perusahaan digunakan sebagai variabel independen yang diduga memberikan 

pengaruh terhadap lindung nilai yang diproksikan dengan kontrak forward. Periode 

dalam penelitian ini selama 5 tahun, 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder berupa laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan diperoleh 6 

perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda dengan tingkat signifikansi 5%. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dan growth opportunities 

berpengaruh terhadap lindung nilai. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap lindung nilai pada perusahaan manufaktur periode 2011-2015. 

 

Kata kunci: growth opportunities, kontrak forward, likuiditas, lindung nilai, ukuran 

perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

RESTI MARDIANTI. The Influence of Liquidity, Growth Opportunities, and Firm 

Size on Hedging with Derivative Component. Faculty Economic, Universitas Negeri 

Jakarta, 2017. 

 

The research aims to analyze the influence between liquidity, growth opportunities, 

and firm size on hedging with derivative component. Liquidity, growth opportunities, 

and firm size were used as an independent variable which were assumed have an 

impact to hedging proxy by forward contract. Period used are five years, from 2011-

2015, using secondary data such as financial statement by Bursa Efek Indonesia 

(BEI). The techniques used for sampling is purposive sampling, hence 6 companies. 

The data analytical techniques in this research is multiple linear regression analysis 

at a significance level of 5%. 

 

The result of this research was liquidity and growth opportunities had a significant 

impact to hedging. Meanwhile, firm size had no significant influence to hedging in 

manufactur companies listed in BEI 2011-2015.   

 

Keyword: growth opportunities, forward contract, liquidity, hedging, ukuran firm 

size. 
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