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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang berskala nasional maupun internasional sangat 

membutuhkan modal yang besar untuk menjaga kelangsungan usahanya. 

Dalam usaha meningkatkan modal dengan menarik dana dari luar, perusahaan 

akan mempertimbangkan masalah jumlah dana dan jangka waktu untuk 

memperolehnya. Disamping itu jenis dana yang ditarik tidak kalah penting 

pula untuk jadi pertimbangan. Apakah dana yang ditarik itu berasal dari 

pinjaman atau modal sendiri (equity).  

Modal merupakan salah satu elemen terpenting dalam peningkatan 

pelaksanaan perusahaan disamping sumber daya manusia, mesin dan metode. 

Perusahaan sering kali menghadapi masalah-masalah yang timbul dikarenakan 

kesulitan dalam hal-hal permodalan baik dalam hal pembelanjaan maupun 

dalam mengalokasikan modal. Merupakan tanggung jawab manajer keuangan 

dalam pengelolaan modal suatu perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan 

dalam pengelolaan modal sangat tergantung pada bagaimana seorang manajer 

keuangan dalam hal pembelanjaan dan pengalokasian modal perusahaan. 

Pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh manajer tidak hanya terbatas pada 

penentuan jumlah modal yang dibutuhkan dan mengusahakan modal tersebut, 

melainkan sekaligus menentukan cara bagaimana modal yang telah diperoleh 
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tersebut dialokasikan secara tepat, serta mengawasinya sedemikian rupa 

sehingga diperoleh suatu kombinasi penggunaan modal yang seimbang.  

Secara garis besar struktur modal suatu perusahaan itu terdiri dari dua 

hal yaitu hutang jangka panjagn (long term debt) dan modal sendiri yang 

terdiri atas saham preferen (preferen stock) dan saham biasa (common stock). 

Manajer keuangan harus berusaha untuk menentukan suatu kombinasi struktur 

modal yang optimal agar kebutuhan modal perusahaan dapat terpenuhi dan 

tidak terjadi ketimpangan. Menurut J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham 

(1984:474) “Perusahaan juga harus mempertimbangkan factor-faktor sebagai 

berikut yang besar pengaruhnya pada pemilihan target struktur modal yaitu, 

stabilitas penjualan (sales stability), struktur aktiva (asset structure), elastisitas 

operasi (operating leverage), tingkat pertumbuhan (growth rate), profitabilitas 

(profitability), pajak (taxes), kendali (control), sikap manajemen (management 

attitudes), sikap kreditur, sikap pasar (market condition), kondisi internal 

perusahaan (firm internal condistion). Perusahaan yang sudah go publik dapat 

memperoleh dana melalui pasar modal yang berupa pinjaman yaitu dengan 

menjual obligasi atau sekuritas kredit, maupun dana equity yaitu dengan 

menjual saham. Sebelum  adanya pasar modal sumber pembiayaan 

perusahaan-perusahaan pada waktu itu adalah berasal dari bank-bank 

pemerintah. Karena pada waktu itu bank-bank pemerintah memegang peranan 

penting dalam pembiayaan perusahaan.  

Adanya pasar modal di Indonesia memberikan kesempatan kepada 

perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengatasi masalah yang paling sering 
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dihadapi oleh mereka, yaitu struktur modal yang sangat timpang. Pasar modal 

menyediakan fasilitas pemindahan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan 

dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal menyediakan dana 

yang diperlukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang 

membutuhkan dana tersebut tanpa harus terlibat langsung di pasar modal. 

Setelah adanya pasar modal memungkinkan perusahaan Indonesia untuk 

memiliki modal yang lebih besar dari hutang.  

Perkembangan Bursa Efek Jakarta memiliki pengaruh ganda dalam 

pembangunan nasional. Dampak pengerahan dana masyarakat ke sektor 

produktif akan meningkatkan produksi, memperluas kegiatan lembaga yang 

terkait seperti akuntan publik, notaris, lembaga keuangan perbankan dan 

perdagangan efek. Selain itu dengan perkembangan Bursa Efek Jakarta 

diharapkan menghilangkan monopoli sumber modal dan monopoli 

kepemilikan perusahaan. Melalui Bursa Efek Jakarta diharapkan dapat menata 

kembali struktur modal lebih baik.  

Struktur modal sangat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, maka 

akan sangat penting sekali untuk dapat mengetahui struktur modal. Mengingat 

pentingnya masalah struktur modal perusahaan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN - 

PERUSAHAAN GO PUBLIK DI INDONESIA”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Apakah tingkat pertumbuhan penjualan dan struktur aktiva berpengaruh 

secara signifikan terhadap struktur modal?  

2. Faktor mana yang paling dominant mempengaruhi keputusan struktur 

modal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah tingkat pertumbuhan penjualan dan struktur 

aktiva berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal.  

2. Untuk mengetahui faktor yang pling dominan yang mempengaruhi 

struktur modal.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Bagi para praktisi (perusahaan)  

Diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang seharusnya 

dipertimbangkan dalam menentukan struktur modal (laverage). Hal ini 

dirasa perlu mengingat konsekuensi yang harus ditanggung apabila terjadi 
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kekeliruan dan peluang yang mungkin dapat menentukan komposisi yang 

mendekati optimal.  

2. Bagi akademisi 

Diharapkan semua temuan beserta analisisnya dapat digunakan sebagai 

referensi ilmu pengetahuan, khususnya manajemen keuangan dan dapat 

dijadikan pembanding bagi studi yang dilakukan oleh peneliti lain 

mengenai masalah yang sama.  

3. Bagi penulis  

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai manajemen keuangan pada 

umumnya dan teori struktur modal pada khususnya.  

 

E. Identifikasi Variabel dan Pengukurannya 

Dalam penelitian ini terdapat variable independent dan variable 

dependen, variabel – variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Variabel tidak bebas (dependent variabel) 

Dalam penelitian ini variabel tidak bebas (dependent variable) yang 

digunakan adalah rasio hutang (leverage), sampel penelitian dapat dilihat 

dalam lampiran 1. Leverage merupakan perbandingan antara hutang (dept) 

dengan total aktiva (assets) atau dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Leverage = 
aktivaTotal

Panjang Jangka Hutang  

2. Variabel bebas (independent variable) 

a. Tingkat pertumbuhan (Growth Rate) yaitu tingkat perubahan penjualan 

dari tahun ke tahun. Semakin tinggi tingkat pertubuhannya, suatu 
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perusahaan akan lebih banyak mengandalkan pada modal eksternal. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung akan 

lebih banyak menggunakan hutang (obligasi) dibanding dengan 

perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lambat. 

Besarnya prosentase tingkat pertumbuhan penjualan dapat dihitung 

dengan cara menselisihkan besarnya penjualan tahun yang dihitung 

dengan penjualan tahun sebelumnya. 

b. Struktur aktiva (assets structure) yaitu harta kekayaan yang dimiliki 

oleh perusahaan yang dinyatakan dengan satuan uang. Aktiva 

dikelompokkan menjadi dua macam yaitu aktiva lancer dan aktiva 

tidak lancer. Struktur aktiva dalam penelitian ini digunakan untuk 

membandingkan aktiva tetap dan total aktiva yang ada dalam 

perusahaan (AT/TA). Perusahaan memiliki aktiva yang besar 

khususnya pada perusahaan yang permintaan akan outputnya relatif 

stabil maka perusahaan tersebut mudah mendapatkan pinjaman 

(hutang) untuk jangka panjang. Jadi semakin besar aktiva tetap yang 

dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar atau tinggi 

kemungkinan menggunakan hutang yang lebih besar. 

Struktur Aktiva = 
aktivaTotal
Tetap Aktiva  
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F. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah dan 

sistematis, maka pembahasan akan dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

  Yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pengukuran 

Variabel.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Yang berisi Tujuan dan Fungsi Pasar Modal, Teori Struktur 

Modal, Keputusan Pembelajaan Perusahaan, Faktor – 

Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Yang berisi Identifikasi Variabel, Hipotesa Penelitian, 

Metode Penelitian, Metode Analisis Data, Sampel. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Gambaran umum obyek penelitian analisis statistik 

diskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

  Yang berisi Kesimpulan dari penelitian, dan Saran yang 

diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 


