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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji secara statistik apakah ada perbedaan kinerja 

perusahaan antara perusahaan pengguna dan non pengguna instrumen derivatif, 

ditinjau dari financial distress cost, return on asset, leverage, dan ukuran 

perusahaan. Kesimpulan yang dicapai dari penelitian ini adalah: 

 Tidak ada perbedaan rata-rata Financial Distress Cost antara perusahaan 

pengguna dan non pengguna instrumen derivatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan tidak harus menggunakan instrumen derivatif. 

 Tidak ada perbedaan rata-rata Return On Asset antara perusahaan 

pengguna dan non pengguna instrumen derivatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan tidak harus menggunakan instrumen derivatif karena 

minimal modal yang harus disetorkan Bursa Berjangka cukup besar  

 Ada perbedaan rata-rata Leverage antara perusahaan pengguna dan non 

pengguna instrumen derivatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

yang menggunakan instrumen derivatif telah menentukan jumlah 

kewajiban yang dibayarkan pada kontrak derivatif tersebut. 

 Ada perbedaan rata-rata Ukuran Perusahaan antara perusahaan pengguna 

dan non pengguna instrumen derivatif.  Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang menggunakan instrumen derivatif telah berukuran besar 

dan menggunakan valuta asing untuk biaya perusahaan nya. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh penulis di atas, maka terdapat 

beberapa saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya, yaitu 

1. Perusahaan menggunakan valuta asing untuk biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dan telah menjadi perusahaan ukuran besar agar 

menggunakan instrumen derivatif. 

2. Para pemegang saham perusahaan ingin mendapatkan capital gain 

yang cepat, sebaiknya menggunakan instrumen derivatif. 

3. Perusahaan ingin mengembangkan bisnis nya agar menggunakan 

instrumen derivatif, karena kontrak-kontrak yang telah 

diperdagangkan akan memberikan hasil dalam waktu singkat. 
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