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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Firm Size, Leverage,

Profitability, danAccount Receivable Turnover terhadap keputusan hedging pada

perusahaan perdagangan besar barang produksi yang terdaftar di BEI periode tahun

2012-2016. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan perdagangan besar barang

produksi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012 – 2016.

Sedangkan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh 25

perusahaan yang mana 11 perusahaan melakukan hedging, dan 14 perusahaan tidak

melakukan hedging. Metode pengumpulan data adalah dengan cara documenter study

yaitu diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan dan Catatan atas Laporan Keuangan

perusahaan tahun 2012 sampai 2016 dengan cara mengunduhdari website

www.idx.co.id.  Dalam melakukan analisis digunakan pooled data selama 5 tahun dari

perusahaan yang dijadikan sampel. Data di olah dan dianalisa dengan metode regresi

logistic melalui Eviews.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan diolah dengan regresilogistik,

diperoleh hasil bahwa Firm Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

hedging. Leverage dan Account Receivable Turnover tidak berpengaruh signifikan

terhadap keputusan hedging. Sedangkan profitability berpengaruh negative dan tidak

signifikan terhadap keputusan hedging.

Kata kunci :KeputusanHedging, Firm Size, Leverage, Profitability, Account

Receivable Turnover, dan Perusahaan perdagangan besar barang

produksi.
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