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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia bisnis telah memasuki era globalisasi yang mendorong

persaingan menjadi semakin ketat. Setiap perusahaan dituntut untuk mampu

meningkatkan produksi dan berinovasi secara lebih efektif dan efisien bila ingin

memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain.

Perkembangan ekonomi yang tidak stabil dan krisis yang terus menerus terjadi

baik di dalam maupun di luar negeri turut memberi dampak terhadap eksistensi

perusahaan di Indonesia. Perusahaan menjadi kesulitan untuk dapat tumbuh dan

mengembangkan usahanya dalam upaya mencapai tujuannya, yaitu

memaksimumkan nilai perusahaan.

Manajemen keuangan (financial management) dalam hal ini berkaitan

dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan

umum yang melatarbelakanginya (Van Horne dan Wachowicz, 2012). Dalam

sebuah perusahaan, manajer keuangan memiliki tanggungjawab dalam melakukan

pengelolaan dan pengambilan keputusan struktur modal yang berkaitan dengan

urusan pembiayaan atau pendanaan untuk segala aktifitas operasional maupun

investasi. Salah satu keputusan penting yang dihadapi manajer dalam kaitannya

dengan aktivitas operasi perusahaan adalah keputusan keuangan mengenai

komposisi penggunaan modal sendiri, modal saham, maupun hutang jangka

pendek dan atau jangka panjang oleh perusahaan. Mengidentifikasi faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi struktur modal dapat membantu manajer dalam

membuat keputusan dengan lebih tepat karena didukung banyak masukan

informasi.

Struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang

jangka panjang dan modal pemegang saham saja. (Alom, 2013) menuturkan
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dalam penelitiannya bahwa salah satu dari sekian banyak tujuan manajer

keuangan adalah untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, terlebih untuk

memenuhi kepentingan para pemegang saham. Demi memaksimalkan nilai

perusahaan sebagaimana upaya menekan biaya yang dikeluarkan untuk

melakukan pendanaan, seorang manajer harus mengatur komposisi struktur modal

yang optimal. Oleh karena itu manajemen harus dapat menentukan struktur modal

yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada

teori yang dengan pasti dapat menentukan komposisi struktur modal yang

optimal. Apabila diamati ada perusahaan yang memiliki hutang relatif besar dan

sebagian lainnya memiliki hutang yang relatif kecil. Maka kemudian hal ini

menyangkut tentang bagaimana manajer mengidentifikasi beberapa faktor yang

dapat mempengaruhi keputusan penetapan komposisi yang optimal dalam

penggunaan hutang dan ekuitas secara tepat dengan harapan dapat memberikan

mereka keuntungan dan memaksimalkan nilai perusahaan. Keputusan manajemen

keuangan untuk menggunakan sumber pendanaan dari pihak eksternal dengan

jumlah proporsi tertentu dalam struktur modal pastilah diambil melalui

pertimbangan yang matang. Alternatif pilihan ini diambil karena sumber

pendanaan dari pihak internal dinilai tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan

untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan atau perbandingan biaya

yang dikeluarkan untuk pengadaan dana eksternal justru dinilai dapat memberikan

keuntungan lebih bagi perusahaan (Alom, 2013). Masalah struktur modal

merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan, karena baik buruknya

struktur modal perusahaan akan mempunyai dampak secara langsung terhadap

posisi financial perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal

yang tidak baik akan mempunyai hutang yang sangat besar dan memberikan

beban yang sangat berat bagi perusahaan (Lutfiyana, 2016).

Besarnya struktur modal pada perusahaan tergantung dari banyaknya

sumber dana yang diperoleh dari internal perusahaan maupun pihak eksternal

perusahaan, berupa modal sendiri dan hutang. Menurut packing order theory

perusahaan cenderung menggunakan sumber dana internal, apabila sumber dana
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internal masih belum mencukupi, maka perusahaan akan menggunakan sumber

dana eksternal. Alternatif terakhir dari sumber dana ini adalah ekuitas karena

biayanya yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam rangka menentukan sumber

dana yang dipilih, perusahaan harus mempertimbangkan dampak positif atau

negatif agar dapat diperoleh kombinasi struktur modal yang terbaik.

Adapun keuntungan pemilihan pendanaan dengan hutang, yaitu : Pertama,

utang menyediakan manfaat pajak karena pengeluaran bunga dapat merededuksi

pajak. Kedua, utang bisa mendorong manajer untuk lebih disiplin dalam pilihan-

pilihan investasi mereka. Ketiga, utang tidak memberikan pihak pemegang surat

utang (debtholder) hak suara, sehingga tidak terjadi pergeseran pengendalian

perusahaan. Tetapi hutang pun memiliki resiko yang tinggi yaitu : Pertama, utang

dapat meningkatkan risiko karena kemungkinan perusahaan tidak mampu

memenuhi pembayaran tetapnya bahkan dapat juga berujung pada risiko

kebangkrutan. Kedua, utang akan meningkatkan potensi konflik antara 5 pemberi

utang (kreditor) dan agen (dalam hal ini diwakili oleh manajer). Ketiga, utang

menyebabkan perusahaan kehilangan beberapa fleksibilitas berkaitan dengan

pembiayaan di masa mendatang, karena adanya rambu-rambu perjanjian (debt

covenant) yang ditetapkan pada awal pinjaman dilakukan.

Sistem pendanaan dari hutang menjadi pemilihan pendanaan yang menarik

di Indonesia terbukti setiap tahun hutang Indonesia meningkat terus menerus.

Sejak 2006-2015 utang luar negeri Indonesia telah meningkat 144 persen menjadi

US$ 310 miliar, atau rata-rata 9,9 persen per tahun. Dalam enam bulan pertama

2016, utang luar negeri juga telah naik 4,4 persen menjadi US$ 323,8 miliar atau

sekitar Rp 4.209,3 triliun dengan kurs Rp 13.000 per dolar Amerika.

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir Juli 2017

terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik,

gas dan air bersih (LGA). Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total

ULN swasta mencapai 76,3 persen.
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Bila dibandingkan dengan posisi Juni 2017, pertumbuhan ULN pada sektor

industri pengolahan dan sektor LGA tercatat mengalami penurunan. Sementara itu,

ULN pada sektor keuangan dan sektor pertambangan masih mengalami kontraksi

pertumbuhan. ( http://mediaindonesia.com )

Industri pertambangan memiliki pertumbuhan yang sangat buruk. Hingga

triwulan III-2016, sektor pertambangan mengalami kemunduran dibanding

periode yang sama pada 2015. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan

pada sektor pertambangan -0,24 persen. Pertumbuhan terendah dicapai pada

triwulan II yang mencapai -0,72 persen. Hal ini menggambarkan pertumbuhan

sektor pertambangan masih jauh dari target APBN-P 2016 yaitu sebesar 0,2

persen.

Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan struktur modal

yang secara umum terdiri dari faktor stabilitas penjualan, struktur aktiva, tingkat

pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, leverage

operasi, sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas, kondisi

pasar, kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas keuangan (Brigham dan

Houston, 2011:39) dalam (Ferdian Pardosi, 2013). Dalam penelitian ini tidak

akan dibahas semua faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal

perusahaan, hanya beberapa faktor yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu

antara lain : Likuiditas, Peluang pertumbuhan, Profitabilitas dan Ukuran

perusahaan.

Likuiditas menunjukkan jumlah modal yang tersedia untuk diinvestasikan

atau digunakanan untuk membiayai pengeluaran perusahaan (Alkhatib, 2012).

Likuiditas merupakan faktor yang diperkirakan mempengaruhi penggunaan

hutang perusahaan. Current Ratio merupakan analisis yang menggambarkan

sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka

pendeknya, Current Ratio diukur dengan membagi assets lancar yang dimiliki

perusahaan dengan hutang jangka pendek.
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Peluang pertumbuhan dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mampu

membaca sinyal-sinyal yang diberikan oleh pasar. Alat ukur dalam variabel ini

menggunakan Price to Book Value / Market to Book. Menurut (Van Horne dan

Wachowiez, JR, 2012;375) PBV adalah ekuitas pemegang saham, total aktiva

dikurangi total kewajiban dan saham preferen seperti tercantum dalam neraca,

dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Dalam penelitiannya, (Alom,

2013) mengatakan apabila harga pasar ekuitas menunjukkan nilai yang relatif

lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya, maka sesungguhnya pada saat itulah

pasar mengisyaratkan bahwa perusahaan memiliki peluang untuk dapat

bertumbuh.

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan dan

sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut (Kasmir, 2015). Rasio ini juga

memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen dalam

melaksanakan kegiatan operasinya. Alat ukur profitabilitas perusahaan yang

sering digunakan adalah Return On Asset (ROA). Return On Asset merupakan

pengembalian atas aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bersih

perusahaan. Sehingga semakin besar ROA maka semakin efisien penggunaan

aktiva perusahaan dan ini akan meminimalkan resiko terjadinya kesulitan

keuangan.

Ukuran perusahaan menjadi faktor terakhir yang dibahas dalam penelitian

ini. Ukuran perusahaan dibagi kedalam kelompok besar dan kecil yang diukur

melalui kepemilikan aset perusahaan. Alat ukur dalam variabel ini menggunakan

log total aset karena untuk memudahkan penelitian yag disebabkan oleh jumlah

total aktiva perusahaan mencapai puluhan triliyun sedangkan variabel dependen

maupunondependen menggunakan skala pengukuran rasio dan total aset bersifat

jangka panjang dibandingkan dengan penjualan. Semakin besar perusahaan, maka

tingkat transparansinya semakin tinggi. Segala hal yang berkaitan dengan kinerja

dan aktivitas keuangan perusahaan menjadi lebih mudah diakses. Hal ini
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menimbulkan kecenderungan perilaku perusahaan menjadi lebih tertarik untuk

menerbitkan sahamnya dari pada menambah hutang (Alom, 2013).

Berikut ini adalah fenomena dalam data rata-rata Current Ratio, Market to

Book, Return On Asset, Size dan Debt to Equity Ratio Industri Pertambangan

periode 2012-2016, dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Rata-Rata Current Ratio, Market to Book, Return On Asset, dan Size Industri

Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016

No Variabel Tahun Trend

2012 2013 2014 2015 2016

1 Current

Ratio
247,1% 238,9% 225,7% 263,3% 265,6%

NAIK

2 Market to

Book
2,622 2,023 1,999 1,357 1,916

TURUN

3 Return On

Asset
6,375 4,068 2,143 -2,387 1,701

TURUN

4 Size 14,98 15,26 15,38 15,49 15,37 NAIK

5 Debt to

Equity

Ratio

1,615 1,581 1,443 1,438 1,346

TURUN

Sumber : Data Sekunder, Diolah (2017)

Berdasarkan pada data tabel 1.1, rata-rata Current Ratio pada industri

pertambangan dari tahun 2012-2016 mengalami fluktuatif tetapi cenderung

meninkat. Tetapi pada rata-rata Debt to Equity Ratio pada industri pertambangan

dari tahun 2012-2016 mengalami penurunan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan

teori yang dinyatakan oleh Wuryaningrum (2015), dimana semakin tinggi nilai
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Current Ratio berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi

kewajiban jangka pendeknya dan akan mendapatkan kepercayaan dari kreditur

untuk menerbitkan utang dalam jumlah yang lebih. Begitu pula sebaliknya,

apabila CR turun maka DER pun turun, tetapi pada kondisi ini peningkatan CR

tidak diikuti oleh peningkatan DER sehingga bertolak belakang dengan teori yang

ada.

Rata-rata Market to Book pada industri pertambangan dari tahun 2012-

2016 mengalami fluktuatif tetapi cenderung menurun. Tetapi pada rata-rata Debt

to Equity Ratio pada industri pertambangan dari tahun 2012-2016 mengalami

penurunan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Alom

(2013), dalam market timing theory apabila peluang pertumbuhan perusahaan baik

yang diwakili oleh rasio Market-to-book cukup tinggi, perusahaan cenderung

lebih tertarik untuk menerbitkan saham dari pada menambah hutang. Begitu pula

sebaliknya, apabila Market-to-book turun maka DER pun meningkat, tetapi pada

kondisi ini penurunan Market-to-book tidak diikuti oleh peningkatan DER

sehingga bertolak belakang dengan teori yang ada.

Rata-rata Return On Asset pada industri pertambangan dari tahun 2012-

2016 mengalami fluktuatif tetapi cenderung menurun. Tetapi pada rata-rata Debt

to Equity Ratio pada industri pertambangan dari tahun 2012-2016 mengalami

penurunan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh (Ni

Komang, 2017) yang sesuai dengan pecking order theory yang menyiratkan

bahwa lebih menguntungkan jika perusahaan lebih memilih menggunakan dana

internal dibandingkan menggunakan utang dalam struktur modal mereka. Maka

dapat disimpulkan bahwa jika tingkat ROA meningkat maka DER akan

mengalami penurunan. Begitu pula sebaliknya, apabila Return On Asset turun

maka DER pun meningkat, tetapi pada kondisi ini penurunan Return On Asset

tidak diikuti oleh peningkatan DER sehingga bertolak belakang dengan teori yang

ada.
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Rata-rata Size pada industri pertambangan dari tahun 2012-2016

mengalami fluktuatif tetapi cenderung peningkatan. Tetapi pada rata-rata Debt to

Equity Ratio pada industri pertambangan dari tahun 2012-2016 mengalami

penurunan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan (Rajan

dan Zingales, 1995) dalam (Alom, 2013) menemukan bahwa rasio hutang

pendanaan bertambah seiring dengan ukuran perusahaan. Begitu pula sebaliknya,

apabila Size turun maka DER pun turun, tetapi pada kondisi ini penurunan Size

tidak diikuti oleh penurun DER sehingga bertolak belakang dengan teori yang

ada.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil

judul:

“Pengaruh Likuiditas, Peluang Pertumbuhan, Profitabilitas dan Ukuran

Perusahaan Leverage pada Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia Pada Periode Tahun 2012-2016”

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka

pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap Leverage pada perusahaan sektor

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?

2. Apakah peluang pertumbuhan berpengaruh terhadap Leverage pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2012-2016?

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Leverage pada perusahaan

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2016?
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4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Leverage pada

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2012- 2016?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya melihat variabel-variabel yang berpengaruh pada

industri Pertambangan, karena masih jarang diteliti pada periode 2012-2016 yang

terdaftar di BEI (perusahaan industri pertambangan), dengan kelengkapan data

dan masih aktif di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya dalam

penelitian, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh likuiditas terhadap

Leverage pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia tahun 2012-2016.

2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh peluang

pertumbuhan terhadap Leverage pada perusahaan sektor pertambangan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas

terhadap Leverage pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan

terhadap Leverage pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
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1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada :

1. Perusahaan

Khususnya untuk perusahaan garment dan tekstil diharapkan hasil

penelitian ini dapat di jadikan sebagai tolak ukur dalam mengoptimalkan

kinerja perusahaan dalam pengelolaannya.

2. Manajemen perusahaan

Di harapkan mampu lebih transparan dalam melaporkan seluruh laporan

keuangan perusahaan. Karena manajemen perusahaan adalah pihak yang

dipercaya oleh para pemegang saham dalam mengelola perusahaan.

3. Calon investor

Di harapkan dapat menerapkan faktor-faktor penentu kinerja perusahaan

sebagai dasar pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi.

4. Penulis

Hasil penelitian di harapkan akan dapat menambah wawasan penulis dan

sebagai sarana untuk membandingkan ilmu dalam praktek yang

sebenarnya dengan mengacu kepada teori-teori yang telah di pelajari

semasa kuliah berlangsung.

5. Peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi untuk penelitian

selanjutnya.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang memiliki kelengkapan data

secara berturut-turut setiap tahun 2012 sampai dengan 2016 yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipublikasikan melalui situs isternet yaitu

www.idx.co.id

1.7 Sistematika Penulisan
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Dalam penelitian skripsi ini, akan dibahas berbagai hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menampilkan

landasan pemikiran secara garis besar baik dalam teori maupun fakta yang

menjadi alasan dilakukan penelitian ini. Perumusan masalah berisi

mengenai pernyataan tentang keadaan, fenomena yang memerlukan

jawaban melalui penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan hal

yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang masalah,

perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Pada bagian terakhir dari

bab ini yaitu sistematika penulisan, diuraikan mengenai ringkasan materi

yang akan dibahas pada setiap bab yang terdapat dalam skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori, yang berisi jabaran teori-teori

dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam hasil

penelitian. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan

oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kerangka pemikiran merupakan skema yang dibuat untuk menjelaskan

secara singkat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Serta

hipotesis yang merupakan pernyataan yang disimpulkan dari tinjauan

pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas permasalahan dalam

penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian yang

digunakan dalam penelitian sekaligus mendefinisikan secara operasional.

Penentuan populasi dan tekhnik sampling yang berkaitan dengan variabel

penelitian. Jenis dan sumber data merupakan gambaran tentang jenis data

yang akan digunakan untuk variabel penelitian. Operasionalisasi variabel
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merupakan pengelompokkan variabel dependen dan independen dalam

penelitian. Serta metode analisis mengungkapkan bagaimana gambaran

model analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dari penelitian dalam bentuk data.

Selain dengan uraian, data penelitian dapat juga disajikan sebagai ilustrasi

(gambar, foto, diagram, grafik, tabel, dll). Pembahasan berarti

membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil riset peneliti

sebelumnya yang sudah dipublikasikan. Kemudian, menjelaskan implikasi

data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya. Temuan

atau informasi yang diperoleh akan dikaitkan dengan hasil dari penelitian

atau dibandingkan dengan hasil penelitian peneliti sebelumnya yang telah

dipublikasikan, sebagaimana diuraikan dalam bagian tinjauan pustaka.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari

pembahasan. Saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan

merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang

memiliki kepentingan dalam penelitian.


