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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

2.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis perbandingan dan pembahasan dalam penelitian yang 

dilakukan terhadap data transaksi piutang ekspor PT “X” belum jatuh tempo per 1 

November 2010 mengenai metode hedging, yaitu forward contract hedge dan money 

market hedge dan pelaksanaan open position, maka dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Dengan menggunakan forward contract hedge perusahaan akan memperoleh 

keuntungan dalam pembayaran piutang ekspor apabila terjadi selisih lebih 

kecil antara kurs aktual dengan kurs forward yang telah disetujui. Dengan 

forward contract hedge nilai total transaksi ekspor yang diterima perusahaan 

adalah sebesar Rp 4.335.663.637,29. 

2. Penggunaan teknik money market hedge memanfaatkan perbedaan suku 

bunga deposito valas dan suku bunga pinjaman (interest rate differential). 

Dengan money market hedge nilai total transaksi ekspor yang diterima 

perusahaan adalah sebesar Rp 4.259.831.244,60. 

3. Pelaksanaan open position adalah posisi perusahaan terbuka terhadap 

transaction exposure sehingga open position terhadap piutang ekspor lebih 

baik dilakukan apabila menurut peramalan diperoleh bahwa kurs valuta asing 

akan terdepresiasi. Dengan open position nilai total transaksi ekspor yang 

diterima perusahaan adalah sebesar Rp 4.087.619.364,12. 

4. Perbandingan antara kedua teknik hedging, yaitu forward contract hedge dan 

money market hedge, dengan open position memberikan hasil bahwa money 
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market hedge memberikan nilai total piutang ekspor lebih besar dibanding 

open position. Disamping itu, teknik yang memberikan nilai piutang ekspor 

yang terbesar adalah forward contract hedge. 

 

2.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

  Transaksi yang melibatkan valuta asing hendaknya ditangani dengan 

menggunakan metode hedging, walaupun belum tentu memberikan jaminan 

akan terbebas dari transaction exposure. Sehingga, perusahaan sebaiknya 

melakukan peramalan sebelum melakukan hedging dengan metode apapun. 

2. Bagi peneliti berikutnya 

  Penelitian mengenai teknik hedging forward market hedge dan money market 

hedge dengan open position hendaknya diteliti lebih lanjut, dengan 

memperbanyak jumlah data transaksi valuta asing. 

 

 

 

 

 

 

 

 


