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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kondisi perekonomian di Indonesia pada saat ini menurut Legarde (dalam 

Gumelar, 2015) selaku Managing Director IMF sangat mencemaskan. Dalam 

empat tahun terakhir, ekonomi Indonesia telah melambat dan baru-baru ini 

turun menjadi dibawah 5 persen, yang merupakan level terendah untuk 

pertama kalinya sejak krisis keuangan global. 

Melemahnya perekonomian Indonesia mengakibatkan terancamnya 

kelangsungan usaha beberapa perusahaan. Sebagai contoh, di Bekasi 5 

perusahaan mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang gulung tikar tersebut 

antara lain perusahaan yang bergerak di bidang produksi elektronik, keramik, 

dan suku cadang kendaraan. Di tengah kondisi ekonomi yang kian melemah, 

menyebabkan perusahaan harus menghadapi kondisi dan pilihan yang sulit, di 

satu sisi perusahaan harus melunasi kewajiban-kewajibannya, di sisi lain 

perusahaan harus memikirkan masalah peningkatan produktivitas agar tetap 

bisa bersaing di pasar (Nugraha, 2015). 

Melihat permasalahan tersebut, permodalan menjadi hal yang sangat 

penting, karena menurut Riyanto (2001) masalah modal berpengaruh dalam 

membangun, mengembangkan, serta mempertahankan kelangsungan 

perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus mempertimbangkan berapa 

besarnya modal yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan 
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operasionalnya. Untuk kebutuhan modal tersebut perusahaan dapat 

memenuhinya dari berbagai sumber dan jenis modal. 

Menghadapi permasalahan penentuan keputusan tentang modal, 

perusahaan harus mencari dan memilih berbagai alternatif sumber dana. Selain 

itu, perusahaan juga akan memperhatikan tentang perbandingan penggunaan 

modal sendiri dengan modal asing. Menurut Riyanto (2010:294) Setiap 

perusahaan menginginkan dalam keadaan apapun juga jumlah hutang jangan 

lebih besar dari jumlah modal sendiri, sehingga jumlah modal yang dijamin 

tidak lebih besar daripada modal yang menjaminnya. 

Manajer keuangan suatu perusahaan juga harus berusaha agar mampu 

mendapatkan dana yang dibutuhkan perusahaan dengan biaya yang kecil serta 

syarat-syarat yang menguntungkan. Manajer keuangan harus memperhatikan 

dengan cermat sifat dan biaya masing-masing sumber dana yang dipilih 

karena masing-masing sumber modal mempunyai konsekuensi finansial yang 

berbeda-beda (Riyanto, 2010:05). 

Ada banyak perumusan mengenai modal. Biasanya modal dianggap terdiri 

dari uang tunai, kredit, hak membuat dan menjual sesuatu (paten), mesin-

mesin, dan gedung-gedung. Akan tetapi sering istilah tersebut dipergunakan 

untuk menyatakan hak milik total yang terdiri atas jumlah yang ditanam, 

surplus, dan keuntungan-keuntungan yang tidak dibagi (Moekijat, 2000:63). 

Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka 

panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka 

panjang terhadap modal sendiri (Martono dan Harjito, 2010:240). 
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Riyanto (2008:296) menyatakan bahwa struktur modal adalah 

perimbangan atau perbandingan antara modal asing (jangka panjang) dengan 

modal sendiri. Sedangkan menurut Van Horne dan Wachowicz (2007:211) 

Struktur modal merupakan bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka 

panjang yang ditunjukkan oleh hutang, ekuitas saham preferen dan saham 

biasa. 

Teori struktur modal menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur 

modal terhadap nilai perusahaan, kalau keputusan investasi dan kebijakan 

deviden dipegang konstan. Dengan kata lain, seandainya perusahaan 

mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang (atau sebaliknya) apakah 

harga saham akan berubah, apabila perusahaan tidak mengubah keputusan-

keputusan keuangan lainnya. Dengan kata lain jika perubahan struktur modal 

tidak merubah nilai perusahaan, berarti tidak ada stuktur modal yang terbaik. 

Semua struktur modal adalah baik tetapi kalau dengan merubah struktur modal 

ternyata nilai perusahaan berubah, maka akan diperoleh struktur perusahaan 

yang terbaik. Struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan 

adalah struktur modal yang terbaik (Brigham dan Weston, 1997:21).  

Riyanto (2001:297) menjelaskan bahwa baik buruknya suatu struktur 

modal perusahaan akan memberikan dampak secara langsung terhadap posisi 

finansialnya. Struktur modal perusahaan di pengaruhi oleh banyak faktor, 

dimana faktor-faktor yang utama ialah: tingkat bunga, struktur aktiva, resiko 

dari aktiva, besarnya modal yang dibutuhkan, keadaan pasar modal, sifat 
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manajemen dan besarnya suatu perusahaan. Maka dari itu, Masalah struktur 

modal merupakan masalah yang sangat penting bagi perusahaan, 

Struktur modal dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut antara lain: tingkat 

penjualan, struktur aktiva, tingkat pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, 

variabel laba, pelindung pajak, skala perusahaan dan kondisi perusahaan serta 

ekonomi makro (Sartono, 2001:248). 

Brigham dan Houston (2001:42) mengemukakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi keputusan struktur modal antara lain: stabilitas penjualan, 

struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, 

pengendalian, sikap manajemen, pemberi pinjaman dan agen pemberi 

peringkat, kondisi pasar dan kondisi internal perusahaan, serta flesibilitas 

keuangan.  

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil 3 faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. Faktor-faktor tersebut antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

likuiditas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada obyek 

yang diteliti yaitu perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 

serta periode yang diteliti yaitu antara tahun 2010 hingga 2014. Alasan lain 

mengapa penelitian ini dilakukan karena dalam penelitian-penelitian 

sebelumnya variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian 
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kembali untuk mendapatkan hasil yang memadai dari keseluruhan penelitian 

yang dilakukan sebelumya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-

2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang akan dibahas diuraikan sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-

2014? 

2. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-

2014? 

3. Apakah likuiditas mempunyai pengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-

2014? 
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4. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan likuiditas secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap struktur modal perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-2014? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengukur pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-

2014. 

2. Untuk mengukur pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-

2014. 

3. Untuk mengukur pengaruh likuiditas terhadap struktur modal perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 

4. Untuk mengukur pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

likuiditas secara simultan terhadap struktur modal perusahaan makanan 

dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi umum 

a. Bagi Perusahaan, digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

informasi atau masukan dalam pengambilan kepurusan yang berkaitan 
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dengan struktur modal serta sebagai bahan pertimbangan proporsi dan 

besarnya modal yang akan digunakan perusahaan. 

b. Bagi investor, sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi pada perusahaan yang akan ditanamkan 

modalnya dengan melihat struktur modal perusahaan tersebut 

 

2. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan pengetahuan juga untuk menguji pengetahuan yang 

sudah didapatkan selama kuliah untuk dapat diterapkan dalam penelitian 

ini. 

 

3. Bagi kalangan akademik dan praktisi 

Sebagai tambahan referensi untuk rekomendasi dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut di masa yang akan dating. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori mengenai struktur modal, serta faktor 

faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini faktor-faktor 
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tersebut antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

likuiditas. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, desain pengambilan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini memuat deskripsi data penelitian, hasil output dari 

pengolahan data dengan aplikasi spss 16, serta interpretasi dan 

pembahasan hasil analisis. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran. 


