
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi adalah suatu fenomena dimana antar negara dan manusia

memiliki keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain. Hal ini yang

menyebabkan batas-batas negara mulai menghilang. Menurut Madura (1997:11)

salah satu faktor pendorong globalisasi adalah meningkatnya standarisasi produk

dan jasa di berbagai negara yang memungkinkan sebuah perusahaan untuk

menjual produknya ke negara asing. Salah satu dampak dari adanya globalisasi

dalam bidang perekonomian adalah terciptanya perdagangan bebas. Perdagangan

bebas adalah suatu kegiatan jual beli produk antar negara (ekspor dan impor)

dimana pemerintah tidak lagi memberikan hambatan pada perdagangan jual beli

tersebut.

Indonesia mempunyai berbagai macam bentuk kerjasama perdagangan

bebas, seperti ASEAN-China Free Trade Are (ACFTA), ASEAN-Jepang yang

baru diwujudkan pada tahun 2010 di Indonesia, dan Asean Free Trade Area

(AFTA) yang merupakan wujud dari kesepakatan tiap-tiap negara ASEAN untuk

membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya

saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Hadirnya AFTA juga telah

mempermudah segala aktivitas perdagangan antar negara ASEAN karena sudah

tidak ada lagi hambatan-hambatan tarif (bea masuk 0-5%) ataupun hambatan non

tarif untuk negara–negara anggota ASEAN (www.depkeu.go.id).
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Keuntungan yang dirasakan dengan adanya perdagangan bebas adalah

perusahaan dapat menciptakan peluang bisnis yang semakin besar untuk

mengembangkan usaha baik pada cakupan wilayah maupun segmentasi. Salah

satu pihak yang berperan dalam kegiatan perdagangan bebas adalah perusahaan

multinasional. Madura (1977:2) menyatakan bahwa perusahaan multinasional

adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk bisnis

internasional.

Menurut Park et al (2013) perusahaan multinasional adalah perusahaan

yang mempunyai level of multinationality lebih besar dari 20%. Level of

multinationality adalah tingkat ekspansi perusahaan yang melampaui batas-batas

negara asalnya yang disertai dengan penjualan ke luar negeri (Endo dan Ozaki,

2010; Park et al, 2013). Tujuan utama perusahaan multinasional maupun domestik

yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai

perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan maka pihak manajemen

perlu menentukan keputusan pendanaan atau struktur modal. Menurut Sudana

(2011:6) keputusan pendanaan berkaitan dengan proses pemilihan sumber dana

yang dipakai untuk membelanjai investasi yang direncanakan dengan berbagai

alternatif sumber dana yang tersedia, sehingga diperoleh suatu kombinasi

pembelanjaan yang paling efisien. Hasil dari keputusan pembelanjaan tampak

pada neraca sisi pasiva, yaitu berupa utang lancar, utang jangka panjang, dan

modal.

Modal perusahaan dapat berasal dari sumber dana internal perusahaan

yaitu laba ditahan maupun sumber dana eksternal perusahaan yaitu menerbitkan
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penarikan utang dan penerbitan saham. Data Bursa Efek Indonesia (BEI) dari

tahun 2009 hingga 2013 sebagaimana tampak pada gambar 1.1 menunjukkan

bahwa struktur modal pada perusahaan multinasional dan domestik selama lima

tahun terakhir mengalami tren bertumbuh.

Gambar 1.1

Rata-Rata Struktur Modal Perusahaan Multinasional dan

Domestik per Tahun

Sumber : Laporan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI (Data diolah
2009-2013)

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh

mulinationality terhadap struktur modal. Penelitian Mitto dan Zhang (2008)

menguji pengaruh multinationality terhadap struktur modal pada perusahaan-

perusahaan di Kanada dan Amerika periode 1998-2002. Penelitian Mitto dan

Zhang (2008) variabel multinationality diukur dengan menggunakan variabel

dummy multinationality yang bernilai 1 untuk perusahaan multinasional dan

bernilai 0 untuk perusahaan domestik. Hasil penelitian Mitto dan Zhang (2008)

memberikan bukti empiris bahwa multinationality yang diukur dengan

menggunakan dummy multinationality berpengaruh positif signifikan terhadap
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struktur modal pada perusahaan-perusahaan di Kanada. Hasil ini menunjukkan

bahwa perusahaan multinational mempunyai tingkat utang jangka panjang yang

lebih tinggi dibanding dengan perusahaan domestik untuk sampel perusahaan-

perusahaan di Kanada. Namun demikian, hasil untuk sampel perusahaan-

perusahaan di Amerika menunjukkan bahwa dummy multinationality tidak

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

Penelitian Mitto dan Zhang (2008) profitabilitas berpengaruh negatif

signifikan terhadap struktur modal untuk sampel perusahaan di Kanada periode

1998-2002. Namun hal ini berbeda untuk sampel perusahaan di Amerika dimana

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Selain itu

penelitian Mitto dan Zhang (2008) dalam pengukuran profitabilitas dilakukan

dengan memisah sampel perusahaan multinasional dan perusahaan domestik di

Kanada. Hasil penelitian tersebut menunjukkan profitabilitas pada perusahaan

domestik berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Namun hal ini

berbeda untuk sampel perusahaan multinasional yang menunjukkan profitabilitas

tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

Penelitiannya, Park et al (2013) mengukur variabel multinationality

dengan menggunakan level of multinationality dan dummy multinationality. Level

of multinationality diukur dengan rasio penjualan ke luar negeri terhadap total

penjualan. Dummy multinationality diukur dengan menggunakan variabel dummy

yang bernilai 1 untuk perusahaan yang mempunyai rasio penjualan ke luar negeri

terhadap total penjualan lebih besar dari 20%, dan bernilai 0 untuk lainnya. Hasil

penelitian Park et al (2013) memberikan bukti empiris bahwa multinationality,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI MULTINATIONALITY, PROFITABILITAS DAN 
STRUKTUR MODAL

NUR AINI FITRIA



5

baik yang diukur dengan level of multinationality maupun dummy

multinationality, tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Park et al

(2013) juga memberi bukti bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan

terhadap struktur modal, dikarenakan perusahaan yang mempunyai profitabilitas

tinggi maka potensi sumber dana internalnya besar. Potensi sumber dana internal

yang besar digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan sehingga

perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi cenderung utangnya rendah.

Berdasarkan uraian hasil-hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan

bahwa masih terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh

multinationality terhadap struktur modal. Hal inilah yang membuat peneliti

tertarik untuk melakukan kajian penelitian lebih lanjut tentang pengaruh

multinationality terhadap struktur modal pada perusahaan-perusahaan yang ada di

Indonesia. Selain itu peneliti juga ingin melihat pengaruh variabel moderasi

dummy multinationality pada pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah multinationality yang diukur dengan level of multinationality dan

dummy multinationality berpengaruh terhadap struktur modal?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal?

3. Apakah dummy multinationality memoderasi pengaruh profitabilitas

terhadap struktur modal?

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI MULTINATIONALITY, PROFITABILITAS DAN 
STRUKTUR MODAL

NUR AINI FITRIA



6

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui apakah multinationality yang diukur dengan level of

multinationality dan dummy multinationality berpengaruh terhadap

struktur modal

2. Mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal

3. Mengetahui apakah dummy multinationality memoderasi pengaruh

profitabilitas terhadap struktur modal

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai pertimbangan manajer keuangan perusahaan dalam menentukan

keputusan pendanaan tentang struktur modal baik perusahaan

multinasional maupun perusahaan domestik yang ada di Indonesia.

2. Untuk peneliti, hal ini dapat memberikan pengetahuan khususnya temuan

tentang penentuan struktur modal perusahaan multinasional dan

perusahaan domestik yang ada di Indonesia.
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1.5 Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang

hendak diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan

manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian, serta

sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Secara garis besar bab ini menjelaskan teori-teori yang

digunakan dalam penelitian ini, model analisis, tinjauan

penelitian terdahulu dan hipotesis yang diajukan penulis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang

digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis

dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini,

metode pengumpulan data, prosedur penentuan sampel,

serta teknik analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi

hasil penelitian berkaitan dengan variabel-variabel yang

diteliti, analisis model dan pengujian hipotesis dan diakhiri

dengan pembahasan
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BAB V :SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir skripsi, yang berisi simpulan

dan hasil analisis tentang struktur modal perusahaan

multinasional dan perusahaan domestik. Di dalam bab ini

juga menyajikan saran sebagai masukan bagi perusahaan
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