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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini dunia usaha sangat tergantung sekali dengan masalah 

pendanaan, beberapa pakar sepakat bahwa keluar dari krisis ekonomi ini sektor 

riil harus digerakkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun demikian 

banyak hambatan yang dialami oleh dunia usaha, salah satunya yang sangat 

krusial adalah masalah pendanaan ini. Dunia usaha mengalami kemunduran yang 

diakibatkan oleh kemacetan  kredit - kredit yang diberikan kedunia usaha tanpa 

memperhitungkan batas maksimum pemberian kredit dimasa lalu oleh perbankan 

dan masalah  kelayakan kredit yang disetujui. Oleh karenanya baik itu pihak 

manajemen maupun pihak kreditor sudah seharusnya mengetahui faktor-faktor 

yang berhubungan dengan masalah pendanaan ini. Dengan mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal diharapkan bisa menjadi bahan 

pertimbangan bagi evaluasi manajemen. 

Struktur modal perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental dalam 

operasi perusahaan. Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebijakan 

pembelanjaan (financing policy) dari manajer keuangan yang senantiasa 

dihadapkan pada pertimbangan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif 

yang mencakup tiga unsur penting, yaitu (Harnanto, 1995:306 dalam Kartika 

2009) 
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1. Keharusan untuk membayar balas jasa atas penggunaan modal kepada 

pihak yang menyediakan dana tersebut, atau sifat keharusan untuk 

pembayaran biaya modal.  

2. Sampai seberapa jauh kewenangan dan campur tangan pihak penyedia 

dana itu dalam mengelola perusahaan.  

3. Resiko yang dihadapi perusahaan.  

 

Fungsi keuangan merupakan salah satu fungsi penting bagi perusahaan 

dalam kegiatan perusahaan. Dalam mengelola fungsi keuangan salah satu unsur 

yang perlu diperhatikan adalah seberapa besar perusahaan mampu memenuhi 

kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan 

usahanya. Pemenuhan dana ini bisa bersumber dari dana sendiri, modal saham 

maupun dengan hutang, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka 

panjang.  

Struktur modal dikatakan optimal yaitu saat risiko dan pengembalian 

seimbang dan memaksimumkan harga saham (Brigham dan Houston, 2011) 

(dalam Wahyuni dan Suryantini 2012). Struktur modal dapat dipengaruhi 

beberapa faktor yaitu penjualan, struktur aktiva, operating leverage, growth, 

profitabilitas, tax, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, 

kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, fleksibilitas keuangan (Brigham dan 

Houston, 2011 (dalam Wahyuni. dan Suryantini 2012). 

Struktur modal diukur dan dinyatakan berdasarkan jumlah dari berbagai 

sumber permodalan. Mengenai jumlah dan komposisi tiap-tiap jenis sumber 
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permodalan yang diperlukan masing-masing perusahaan saat ini tidak ada aturan 

yang pasti karena struktur dipengaruhi oleh sifat, jenis dan kondisi serta biaya 

modal dari masing-masing komponen sumber permodalan. Struktur modal 

haruslah dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menjamin stabilitas financial 

agar perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu 

perusahaan harus menetapkan struktur modal yang optimal. Sejauh ini, penelitian 

mengenai struktur modal, bertujuan untuk menentukan model atau teori struktur 

modal yang dapat menjelaskan perilaku keputusan pendanaan perusahaan.  

Masalah pendanaan merupakan bagian yang sangat penting bagi dunia 

usaha, karena berkaitan dengan kepentingan banyak pihak, seperti kreditur, 

pemegang saham, serta pihak manajemen perusahaan sendiri. Pendanaan dapat 

berasal dari internal perusahaan atau ekternal. Pendanaan internal dapat berupa 

laba di tahan serta depresiasi. Sedangkan dana yang diperoleh dari sumber 

ekternal adalah dana yang berasal dari para kreditur, pemegang surat utang dan 

pemilik perusahaan. 

Yusralaini dan Dwiani (2009), dalam penelitiannya tentang analisis fator-

faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, struktur kepemilikan memiliki pengaruh 

positif, sementara struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal 

secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009) tentang factor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang GO 

Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2006 menyimpulkan bahwa risiko 
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bisnis dan profitabilitas berpengaruh negatif, sementara struktur aktiva dan ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal secara signifikan.  

Mengingat keputusan pendaan merupakan keputusan yang penting secara 

langsung akan menentukan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan hidup 

dan berkembang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

factor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur dengan 

judul “ Pengaruh Risiko Bisnis, Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2014”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka, perumuskan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah risiko bisnis (business risk) berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2010-2014? 

2. Apakah profitabilitas (profitability) berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perushaaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2010-2014? 

3. Apakah struktur aktiva (current lialibilities structure) berpengaruh 

terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2010-2014? 
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4. Apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2010-2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2010-2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas  terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2010-2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2010-2014.  

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2010-2014. 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari hasil penelitian : 

1. Bagi emiten dan calon emiten, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran tentang struktur modal di dalam kebijakan 

perusahaan seperti keputusan investasi dan pembagian deviden dapan 

juga mempengaruhi harga saham. 



6 
 

 
 

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

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk membeli 

atau menjual saham dengan melihat beberapa factor yang 

mempengaruhi struktur modal. 

3. Bagi akademisi atau penelitian yang akan dating, diharapkan penelitian 

ini digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian yang akan 

dilakukan pada bidang kajian yang sama. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika pemulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I            : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang akan 

digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah 

yang diteliti meliputi : pengertian struktur modal, teori-teori 

struktur modal, risiko bisnis, profitabilitas, struktur kepemilikan, 

hasil penelitian terdahulu, formulasi hipotesis dan kerangka 

pikiran. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 
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Dalam bab ini akan menjelaskan tentang populasi dan sampel, 

tekhnik pengambilan sampel, jenis data dan sumber data, tekhnik 

pengumpulan data, dan definisi operasional variable serta 

pengukurannya.  

BAB IV :  ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap pengujian 

hipotesis maupun pengujian asumsi klasik dan pembahasan secara  

teoritik baik secara kuantitatif dan statistic. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, saran atas penelitian, serta implikasi. Dengan 

keterbatasan penelitian diharapkan penelitian ini dapat 

disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya 

 

 

 


