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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perusahaan merupakan suatu kegiatan bisnis yang sangat penting di 

dalam suatu perekonomian perusahaan yang dibangun dengan tujuan 

memperoleh keuntungan yang dapat dimanfaatkan juga di masa yang akan 

datang. Dewasa ini perusahaan selalu melakukan pengembangan dalam upaya 

untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat. Upaya  yang dilakukan 

tersebut  merupakan  permasalahan  tersendiri  bagi  perusahaan,  karena 

menyangkut  pemenuhan  dana  yang  diperlukan  untuk  melakukan 

pengembangan  perusahaan.  Apabila  suatu  perusahaan  dalam  memenuhi 

kebutuhan  dananya  mengutamakan  sumber  dari  dalam  perusahaan  sendiri, 

maka  perusahaan  akan  sangat  mengurangi  ketergantungannya  kepada  

pihak luar dalam mengatasi masalah pendanaan. 

Tetapi perusahaan dalam beroperasi selalu membutuhkan modal atau 

dana yang akan digunakan untuk membiayai biaya produksi, operasi maupun 

pembelian aktiva tetap, sehingga pengusaha harus dapat berfikir darimana 

sumber dana dapat diperoleh. 

Modal atau dana perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber yaitu dari 

sumber internal perusahaan, seperti modal sendiri (MS) yang berbentuk setoran 
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modal pemilik atau saham dan laba ditahan. Adapun yang bersumber dari  

eksternal perusahaan seperti modal asing (MA) yang berbentuk hutang (Suad 

Husnan & Enny Pudjiastuti, 2004). 

Menurut Setiawan (2006) dalam Joni dan Lina (2008),keputusan 

pendanaan merupakan keputusan pendanaan mengenai seberapa besar tingkat 

penggunaan utang dibanding dengan equitas dalam membiayai investasi 

perusahaan. Tujuan keputusan pembelanjaan adalah untuk menentukan tingkat 

struktur modal yang optimal, yaitu tingkat baruan utang dan equitas yang dapat 

memaksimumkan nilai perusahaan. Komposisi pemilihan atas pendanaan 

tersebut disebut sebagai stuktur permodalan. Dana yang tersedia pada struktur 

permodalan tersebut akan digunakan untuk mendanai investasi perusahaan atas 

berbagai macam jenis pilihan investasi yang tersedia. Oleh karena itu, struktur 

modal akan menentukan sejauh mana bagaimana nilai diciptakan yang akan 

tercermin dari laba dan harga saham perusahaan. 

Kebijakan perusahaan dalam menentukan struktur modal apakah 

dengan menggunakan modal sendiri atau menggunakan modal hutang 

merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga 

pemilik perusahaan menjadi bertambah kaya atau makmur. 

Secara teoritis nilai perusahaan diformulasikan sebagai hasil 

penjumlahan antara modal sendiri dengan modal hutang. Berarti apabila salah 

satu dari unsur modal mengalami perubahan maka besarnya nilai perusahaan 

akan ikut berubah pula. Jika berubahnya struktur modal bisa berdampak positif 

pada nilai perusahaan, tentunya pemilik perusahaan akan merasa senang karena 
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bertambah kaya. Namun, jika berubahnya struktur modal berdampak negative 

pada nilai perusahaan, tentunya hal ini tidak diharapkan oleh pemilik 

perusahaan. 

Pecking Order Theory (Myers  1984 dalam Joni dan Lina 2010) 

menyatakan bahwa perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan yang 

berasal dari internal daripada eksternal perusahaan. Penggunaan dana internal 

lebih didahulukam dibandingkan dengan penggunaan dana yang bersumber 

dari eksternal. Hal ini disebabkan pendanaan internal tidak menimbulkan biaya 

modal. 

Perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis 

sumber-sumber dana yang ekonomis guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan 

investasi serta kegiatan usahanya. Untuk itu perusahaan mempertimbangkan 

berbagai variabel yang mempengaruhinya. Beberapa variabel yang 

mempengeruhi struktur modal perusahaan 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). 

Dengan  mengetahui  apa  dan  bagaimana  faktor-faktor  yang  paling 

mempengaruhi struktur modal perusahaan, dapat membantu  khususnya  pihak  

manajemen  perusahaan  yang  ada  dalam  perusahaan tersebut  dalam  

menentukan  bagaimana  seharusnya  pemenuhan  dana  untuk  mencapai 

struktur  modal  yang  optimum.  Struktur  modal  yang  optimum  adalah  
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struktur  modal yang dapat meminimumkan biaya penggunaan rata-rata (Hasa, 

2008). 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas sebagai salah 

satu faktor struktur modal memberikan hasil yang berbeda-beda antara lain 

hasil penelitian Hasa Nurrohim KP(2008) menunjukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan penelitian Seftianne dan Ratih Handayani (2011) 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi struktur modal. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap struktur modal 

juga menunjukan hasil penelitian yang berbeda-beda antara lain hasil penelitian 

Seftianne dan Ratih Handayani (2011) menyatakan bahwa likuiditas tidak 

mempengaruhi struktur modal. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan 

penelitian Muhammad Syahril dan Isnurhudi (2013) menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh negative dan signifikan terhadap struktur modal. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh resiko bisnis terhadap struktur 

modal juga menunjukan hasil penelitian yang berbeda-beda antara lain hasil 

penelitian  Joni dan Lina(2010) menyatakan bahwa resiko bisnis tidak memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal. Hasil ini berbeda dengan Muhammad 

Syahril dan Isnarhudi (2013) menyatakan bahwa resiko bisnis berpengaruh 

negative dan signifikan terhadap struktur modal.  

Hasil penelitian mengenai pengaruh Growth terhadap struktur modal 

juga menunjukan hasil penelitian yang berbeda antara lain hasil penelitian Joni 

dan Lina(2010) menyatakan bahwa growth memiliki pengaruh positif terhadap 
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struktur modal. Hasil ini berbeda dengan Sarsa Meta Nugraini (2012) 

menyatakan bahwa Growth berpengaruh positif dan tidak dapat diterima. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh struktur asset terhadap struktur modal juga 

menunjukan hasil penelitian yang berbeda-beda antara lain hasil penelitian 

Hasa Nurrohim KP (2008) menunjukan bahwa struktur asset berpengaruh 

secara signifikan terhadap struktur modal. Hasil ini berbeda dengan Seftianne 

dan Ratih Handayani (2011) menyatakan bahwa struktur asset tidak 

mempengaruhi struktur modal. 

Dari beberapa penelitian terdahulu masih terjadi perbedaan hasil 

penelitian (research gap) mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

struktur modal. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor apakah 

yang berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2012. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah profitabilitas, Growth, resiko bisnis, likuiditas dan struktur asset. 

Oleh karena itu, perusahaan dalam menentukan struktur modal perlu 

dipahami dan dilakukan analisis terlebih dahulu agar nilai perusahaan dapat 

diperoleh nilai yang dapat memuaskan para pemegang saham atau pemilik 

perusahaan.  

Dari fenomena dan teori yang diungkapkan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang Struktur Modal. Penelitian ini membatasi 

penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi Struktur modal, yaitu 

profitabilitas, likuiditas, resiko bisnis, Growth, struktur aktiva. Penelitian ini 

mengambil sampel dari perusahaan Telekomunikasi di BEI. Itulah yang yang 
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menjadi alasan dasar mengapa Penulis mengambil judul dalam penyusunan 

penelitian ini “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGARUH STRUKTUR 

MODAL (Studi Empiris pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012)”. 

 

B. Perumusan Masalah  

1. Apakah variable profitabilitas berpengaruh terhadap Struktur Modal 

perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012 ? 

2. Apakah variable likuiditas berpengaruh terhadap Struktur Modal perusahaan 

Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012 ? 

3. Apakah variable resiko bisnis berpengaruh terhadap Struktur Modal 

perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012 ? 

4. Apakah variable Growth berpengaruh terhadap Struktur Modal perusahaan 

Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012? 

5. Apakah variable struktur aktiva berpengaruh terhadap Struktur Modal 

perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012 ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis apakah variable profitabilitas berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012. 

2. Menganalisis apakah variable likuiditas berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012. 

3. Menganalisis apakah variable resiko bisnis berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012 

4. Menganalisis apakah variable Growth berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2012. 

5. Menganalisis apakah variable struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2012. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis, penelitian ini sebagai aplikasi dari teori-teori yang diperoleh 

selama perkuliahan ke dalam perusahaan atau lembaga, serta untuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang 

manajemen ekonomi. 



8 

 

2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

yang dapat menambah informasi dalam pengambilan keputusan untuk 

menentukan struktur modal. 

3. Bagi Peneliti Lanjutan, penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teori 

untuk melakukan penelitian lanjutan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi  

Dalam penyusunan 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 ada yang menjadi alasan dibuatnya 

penelitian ini. Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan 

tentang keadaan, fenomena dan atau konsep yang memerlukan 

jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian yang 

merupakan hal yang diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar 

belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang 

diajukan. Pada bagian terakhir dari bab ini yaitu sistem penulisan, 

diuraikan mengenai ringkasan materi yang akan dibahas pada 

setiap bab yang ada dalam skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

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

dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu 
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dalam analisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran adalah 

skema yang dibuat untuk menjelaskan secara singkat 

permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis adalah pernyataan 

yang disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban 

sementara atas masalah penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan variabel penelitian dan definisi 

operasional dimana diskripsi terhadap variabel yang digunakan 

dalam penelitian akan dibahas sekaligus melakukan pendefinisian 

secar operasional. Penentuan sampel berisi mengenai masalah 

yang berkaitan dengan jumlah populasi, jumlah sampel yang 

diambil dan metode pengambilan sampel. Jenis dan sumber data 

adalah gambaran tentang jenis data yang digunakan untuk 

variabel penelitian. Metode analisis mengungkapkan bagaimana 

gambaran model analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan tentang diskripsi obyektif objek penelitian 

yang berisi penjelasan singkat obyek yang digunakan dalam 

penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian 

merupakan bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan 

mudah diinterpretasikan meliputi diskripsi objek penelitian, 
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analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan. Hasil 

penelitian mengungkapkan interpretasi untuk memakai implikasi 

penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi 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.  


