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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang begitu besar dewasa 

ini menimbulkan persaingan dalam dunia usaha yang sangat kompetitif. 

Salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh manajer (keuangan) dalam 

kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusaan 

pendanaan atau keputusan struktur modal, yaitu suatu keputusan keuangan 

yang berkaitan dengan komposisi utang, saham preferen dan saham biasa 

yang harus digunakan oleh perusahaan. Manajer harus mampu menghimpun 

dana baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan 

secara efisien, dalam arti keputusan pendanaan tersebut merupakan 

keputusan pendanaan yang mampu meminimalkan biaya modal yang harus 

ditanggung perusahaan. Biaya modal yang timbul dari keputusan pendanaan 

tersebut merupakan konsekuensi yang secara langsung timbul dari 

keputusan yang dilakukan manajer. Keputusan pendanaan yang dilakukan 

secara tidak cermat akan menimbulkan biaya tetap dalam bentuk biaya 

modal yang tinggi, yang selanjutnya dapat berakibat pada rendahnya 

profitabilitas perusahaan. 

Keputusan struktur modal secara langsung juga berpengaruh 

terhadap besarnya risiko yang ditanggung pemegang saham serta besarnya 

tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan (Brigham 
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dan Houston, 2001;17). Keputusan struktur modal yang diambil oleh 

manajer tersebut tidak saja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, 

tetapi juga berpengaruh terhadap risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. 

Risiko keuangan tersebut meliputi kemungkinan ketidakmampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban- kewajibannya dan kemungkinan 

tidak tercapainya laba yang ditargetkan perusahaan. Berdasarkan penjelasan 

di atas, tampak bahwa keputusan struktur modal merupakan keputusan yang 

sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam 

menentukan struktur modal perusahaan. Menurut Brigham dan Houston 

(2001;6) faktor-faktor: risiko bisnis, posisi pajak, fleksibilitas keuangan dan 

konservatisme atau agresivitas manajemen merupakan faktor-faktor yang 

menentukan keputusan struktur modal, khususnya pada struktur modal yang 

ditargetkan (target capital structure). Secara lebih umum, faktor- faktor 

yang berpengaruh terhadap keputusan struktur modal adalah: stabilitas 

penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, 

profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi 

pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas 

keuangan (Brigham dan Houston, 2001; 39).  

Prabansari dan Handri Kusuma (2002), dalam penelitiannya tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur 

yang go publik di Bursa Efek Jakarta menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan (Size), pertumbuhan aktiva (Asset Growth), profitabilitas 
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(Profitability) dan struktur kepemilikan (Ownership Structure) berpengaruh 

positif, sementara resiko bisnis (Business Risk) berpengaruh negative 

terhadap struktur modal secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Setyawan dan Sutapa (2006)  tentang analisis faktor penentu struktur modal 

pada emiten syariah di Bursa Efek Jakarta tahun 2001-2004 menyimpulkan 

bahwa profitabilitas (Profitability) dan ukuran perusahaan (Size) 

berpengaruh positif, sementara pertumbuhan aktiva (Asset Growth), 

kepemilikan pemerintahan dan kepemilikan asing berpengaruh secara 

negative terhadap struktur modal secara signifikan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ghosh et. al. (2000) dalam Prabansari dan Handri Kusuma 

(2002) terhadap faktor-faktor penentu struktur modal pada 500 perusahaan 

manufaktur di AS menunjukkan bahwa variabelvariabel growth of assets, 

fixed asset ratio, R&D expenditure berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. 

Mengingat keputusan pendanaan merupakan keputusan penting yang 

secara langsung akan menentukan kemampuan perusahaan untuk dapat 

bertahan hidup dan berkembang, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada 

perusahaan manufaktur dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka, perumuskan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

“Apakah ukuran perusahaan (size), risiko bisnis (business risk), pertumbuhan 

aktiva (growth of assets), profitabilitas (profatibility), dan struktur 

kepemilikan (ownership structure) berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?” 

C. Batasan Masalah 

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Jenis industri adalah industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Analisis dengan berdasarkan satu industri ini 

dilakukan dengan alasan bahwa masing-masing industri memiliki 

kebijakan yang berbeda terhadap kebijakan struktur modalnya. Setiap 

industri memiliki sistem akuntansi yang kemungkinan berbeda dengan 

industri lainnya dan diharapkan memiliki konsistensi hasil penelitian. 

2. Data yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah : 

“Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan (size), risiko bisnis 

(business risk), pertumbuhan aktiva (growth of assets), profitabilitas 

(profatibility), dan struktur kepemilikan (ownership structure) terhadap 
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struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 

E. Manfaat  Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi emiten dan calon emiten, khususnya perusahaan yang bergerak di 

bidang manufaktur, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

gambaran tentang struktur modal di dalam menentukan kebijakan 

perusahaan seperti keputusan investasi dan pembagian deviden yang 

dapat mempengaruhi harga saham. 

2. Bagi investor dan calon investor, diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk membeli 

atau menjual saham dengan melihat beberapa faktor yang 

mempengaruhi struktur modal. 

3. Bagi para akademisi dan penelitian yang akan datang, diharapkan 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian 

yang akan dilakukan pada bidang kajian yang sama. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai acuan pembandingan untuk membahas masalah yang 

diteliti meliputi : pengertian struktur modal, teori-teori struktur 

modal, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, hasil 

penelitian terdahulu, formulasi hipotesis dan kerangka pikir. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan definisi operasional variabel serta 

pengukurannya. 

BAB IV  ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang  analisa terhadap pengujian hipotesis 

maupun pengujian asumsi klasik dan pembahasan secara teoritik 

baik secara kuantitatif dan statistik. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, saran atas penelitian ini, serta implikasi. Dengan 

keterbatasan penelitian diharapkan penelitian ini dapat 

disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 

 




