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Penelitian ini merupakan survey pada Bursa Efek Jakarta dengan judul “Pengujian Atas 

Eksposur Operasi Yang di tanggung Perusahaan otomotif Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta 

periode 2001-2005”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan otomotif 

yang tercatat di Bursa Efek Jakarta menanggung eksposur operasi. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil hipotesis yaitu perusahaan otomotif yang tercatat di 

Bursa Efek Jakarta menanggung eksposur operasi. Data yang digunakan adalah data laporan 

keuangan triwulan yang berakhir pada bulan Maret, Juni, September dan Desember mulai tahun 

2001-2005 perusahaan otomotif yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan data kurs Rp/US$ Bank 

Indonesia. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil perhitungan analisis 

regresi linier sederhana menunjukkan bahwa besarnya koefisien (b) untuk masing-masing sampel 

berfariasi mulai dari -7,353 sampai dengan 1,986. Tanda positif (negatif) berarti bahwa 

perubahan aliran kas cenderung naik (turun), jika rupiah mengalami apresiasi.  

Hasil analisis determinasi (R2) menunjukkan rata-rata dari enam sampel adalah 17%, yang 

artinya bahwa perubahan kurs mempunyai pengaruh terhadap perubahan cash flow sebesar 17%. 

Uji t dari tiga sampel diperoleh thitung < ttabel, yang artinya bahwa perusahaan otomotif tidak 

menanggung eksposur operasi yaitu PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, PT Good Year Tbk, 

dan PT Astra Internasional Tbk. Tiga sampel lainnya menunjukkan thitung > ttabel yang artinya 

perusahaan otomotif menanggung eksposur operasi yaitu PT Andhi Candra Automotive Tbk, PT 

Indospring Tbk dan PT Gajah Tunggal Tbk. 

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa perusahaan otomotif yang 

tercatat di Bursa Efek Jakarta sebagian menanggung eksposur operasi dan sebagian lagi tidak 

menenggung eksposur operasi. Berdasarkan kesimpulan penulis mengimplikasikan bahwa 

manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan investasi perlu mempertimbangkan adanya 

eksposur operasi, karena kecenderungan perusahaan otomotif menanggung eksposur operasi 

adalah 50%. Pihak manajemen perusahaan juga harus memperhatikan kondisi perekonomian 

suatu negara, misalnya tingkat inflasi, resiko politik yang dapat mempengaruhi aktivitas 

perusahaan. 

 


