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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia perusahaan dengan kondisi ekonomi global yang semakin 

maju, tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang ketat. Dari persoalan 

tersebut, maka akan mendorong manajer perusahaan dalam meningkatkan  

produktivitas dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kegiatan yang 

berkaitan dengan usaha perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan di tengah 

persaingan ekonomi global, manajemen perusahaan harus dapat memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham. Tentunya dalam hal itu sebagai manajer 

perusahaan harus memerlukan pengambilan keputusan yang tepat dalam 

mengoperasionalkan perusahaannya, yaitu adanya keputusan pendanaan. 

Keputusan pendanaan merupakan keputusan penting yang akan dihadapi 

manajer keuangan dalam kegiatan operasional perusahaan. Fungsi keuangan 

adalah fungsi penting  dalam aktivitas perusahaan, dimana perusahaan mampu 

memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan dalam beroperasi dan 

mengembangkan usahanya. Sumber pendanaan  pada perusahaan diperoleh dari 

dalam perusahaan (internal financing) dan dari luar perusahaan (external 

financing). Dana perusahaan  yang diperoleh dapat bersumber dari sumber modal 

sendiri yang berasal dari modal saham, laba ditahan dan cadangan. Jika terjadi 

defisit dalam perusahaan, maka perlu adanya pendanaan perusahaaan yang berasal 

dari luar yaitu hutrang (debt financial). Keputusan untuk memilih pendanaan pada 
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suatu perusahaan akan mendatangkan dilema bagi manajer keuangan. Manajer 

harus mampu menghimpun dana, baik dana dari dalam perusahaan maupun dari 

luar perusahaan secara efisien. Keputusan perusahaan tersebut merupakan 

keputusan pendanaan yang mampu memaksimalkan biaya modal yang akan 

ditanggung perusahaan. Biaya modal yang timbul dari keputusan pendanaan 

merupakan konsekuensi yang langsung timbul dari keputusan yang dilakukan oleh 

seorang manajer. 

Kebijakan dalam perusahaan untuk menentukan struktur modal apakah 

dengan modal sendiri atau modal hutang merupakan upaya dalam meningkatkan 

nilai perusahaan, maka perusahaan harus mampu membuat struktur modal 

seoptimal mungkin karena dapat berpengaruh terhadap kinerja dan nilai 

perusahaan. Struktur modal yang optimal merupakan struktur modal yang dapat 

meminimalkan biaya penganggaran modal keseluruhan, sehingga dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. Hal tersebut juga menentukan kemampuan 

perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya dan akan berpengaruh terhadap 

risiko perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan meningkatkan hutang (leverage), 

maka dengan sendirinya perusahaan tersebut meningkatkan risiko keuangannya. 

Perusahaan akan mengalami kebangkrutan jika tidak dapat memenuhi kewajiban 

keuangan. Semakin besar modal hutang dengan bunga tetap (termasuk sewa guna 

pembiayaan) dan saham preferen yang dimiliki perusahaan dalam struktur 

modalnya maka semakin besar pengaruh keuangan dan risikonya (Sundjaja dan 

Barlian, 2003). 
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Kebijakan hutang  yang akan diambil oleh suatu perusahaan berkaitan 

dengan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutangnya. Kemampuan 

perusahaan akan meningkatkan kepercayaan para kreditur untuk dapat 

meminjamkan dana kepada perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan sering 

disebut likuiditas perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi berarti 

memiliki aktiva lancar yang cukup untuk mengembalikan hutang lancarnya 

sehingga memberikan peluang untuk mendapatkan kemudahan dalam 

memoperoleh hutang dari investor (Ozkan 2001 dalam  Sumani dan Rachmawati 

2012). Pada saat perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, yaitu pada saat 

perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo, 

perusahaan dengan cepat dan mudah memperoleh external financing dengan biaya 

yang sama dengan pada saat situasi nornal (Husnan, 1998). Manajer perusahaan 

tidak akan sepenuhnya menggunakan modal sendiri (internal financing) untuk 

mendanai perusahaannya tapi juga menggunakan dana melalui hutang, baik 

hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. 

Perusahaan yang mempunyai peluang pertumbuhan tinggi cenderung 

memiliki rasio hutang yang kecil untuk membiayai investasinya, sehingga 

perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba maksimum dan meningkatkan nilai 

perusahaan. Sedangkan perusahaan yang mempunyai peluang pertumbuhan 

rendah, maka cenderung mempunyai rasio hutang yang tinggi untuk membiayai 

investasinya yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar hutang 

juga akan meningkatkan risiko mengelola hutang secara efisien dan akan 

mendorong percepatan di dalam merealisasi pertumbuhgan. Perusahaan yang 
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berukuran besar lebih mudah memperoleh pinjaman jika dibandingkan dengan 

perusahaan kecil (Moeljadi 2006 dalam Sumani dan Rachmawati 2012). 

Dalam permasalahan tersebut, maka perusahaan dalam menentukan 

struktur modal perlu hati-hati dan melakukan analisis terlebih dahulu supaya nilai 

perusahaan dapat tercapai maksimal dan menguntungkan bagi para pemegang 

saham atau pemilik perusahaan. Penelitian tentang struktur modal ini bertujuan 

untuk menentukan model atau teori struktur modal yang dapat menjelaskan 

perilaku keputusan pendanaan perusahaan. Dalam penentuan pertimbangan antara 

hutang dan jumlah modal sendiri yang ada pada struktur modal perusahaan, maka 

manajer keuangan perlu mempertimbangkan adanya berbagai faktor yang 

mempengaruhi struktur modal tersebut. Oleh karena itulah yang  menjadi dasar 

dalam penulisan skripsi ini mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal agar dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Dalam jurnalnya menurut Nurrohim (2008) menyatakan bahwa struktur 

modal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu struktur asset, profitabilitas, kontrol 

kepemilikan dan fixed asset ratio, sedangkan menurut (Indrawati dan Suhendro 

2006 dalam Margaretha dan Ramadhan 2010) faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal adalah size, growth, profitability dan ownership. 

Pada penelitian Nurrohim (2008) hanya mmasukkan  variabel struktur 

asset, profitabilitas, kontrol kepemilikan dan fixed asset ratio, namun tidak 

memasukkan variabel ukuran perusahaan (size) seperti yang dikemukakan oleh  

Indrawati dan Suhendro (2006) dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan 
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(size). Variabel  ukuran perusahaan merupakan variabel yang penting dalam 

menyusun struktur modal. 

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan di atas  dalam 

penelitian ini penulis memasukkan variabel-variabel struktur asset, tingkat 

pertumbuhan, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko bisnis dalam penelitiannya 

mengenai struktur modal dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Struktur Modal Pada Bank Syariah Tahun 2011-2013”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Pada uraian di atas tentang latar belakang masalah, maka dalam 

penulisan skripsi ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel struktur asset berpengaruh secara parsial terhadap struktur 

modal? 

2. Apakah variabel tingkat pertumbuhan berpengaruh secara parsial terhadap 

struktur modal? 

3. Apakah variabel profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap struktur 

modal? 

4. Apakah variabel ukuran perusahaan  berpengaruh secara parsial terhadap 

struktur modal? 

5. Apakah variabel risiko bisnis berpengaruh secara parsial terhadap struktur 

modal? 

6. Apakah variabel-variabel struktur asset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, risiko bisnis berpengaruh secara simultan terhadap struktur 

modal? 
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C.  Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang terkait dengan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis apakah variabel struktur asset berpengaruh secara parsial 

terhadap struktur modal. 

2. Menganalisis apakah variabel tingkat pertumbuhan berpenhgaruh secara parsial 

terhadap struktur modal.  

3. Mengalisis apakah variabel profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap 

struktur modal. 

4. Menganalisis apakah variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial 

terhadap struktur modal. 

5. Menganalisis apakah variabel risiko bisnis berpengaruh secara parsial terhadap 

struktur modal. 

6. Menganalisis apakah variabel-variabel struktur asset, tingkat pertumbuhan, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan risiko bisnis berpengaruh secara simultan 

terhadap struktur modal. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diinginkan penulis dalam sebuah penelitiannya ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis, bahan 

masukan dan menambah informasi dalam menentukan sebuah keputusan pada 

perusahaan untuk menentukan struktur modal seoptimal mungkin. 
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2. Bagi Investor, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan dapat memberikan 

keputusan para investor dalam menentukan penanaman saham atau modal 

pada sebuah perusahaan. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagais wacana, informasi dan 

landasan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian lanjutan 

dengan variabel yang lebih banyak. 

 
E.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman 

rincian secara detail tentang penelitian yang diajukan. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan permasalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan 

pustaka tentang struktur modal, struktur asset, tingkat 

pertumbuhan, profitabilitas, ukuran perusahaan dan risiko bisnis 

serta tinjauan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan 

kerangka pemikiran. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional 

variabel, data dan sumber data, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, metode analisis data,  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, 

pembahasan dan hasil penelitian. 

BAB V           PENUTUP 

 Dalam bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, 

keterbatasan penulis dan saran-saran untuk peneliti selanjutnya. 

 


