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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketidakstabilan kegiatan ekonomi dan banyaknya perusahaan baru

yang muncul merupakan sebagian dari permasalahan ekonomi suatu

negara.Perekonomian tidak selalu berkembang secara stabil dari setiap

periode, begitu juga dengan adanya perkembangan sektor industri baru yang

menimbulkan persaingan antar perusahaan.Perkembangan ini mengalami

masa naik turun, adakalanya perkembangan ekonomi yang sangat pesat

berdampak pada kenaikan harga (Sukirno, 2008).Perusahaan tidak hanya

berfokus pada perkembangan perusahaan saja, tetapi persaingan antar

perusahaan juga menjadi salah satu hambatan bagi perusahaan untuk

berkembang.Persaingan menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja,

menjaga tingkat profitabilitas, dan mengubah strategi bisnis dengan

melakukan inovasi baru guna mencapai tujuan perusahaan.Tujuan

perusahaan yang ingin dicapai adalah kemakmuran pemilik perusahaan serta

kualitas dari berkembang atau tidaknya perusahaan yang dikelola.Akan

tetapi perkembangan suatu perusahaan tergantung pada masalah pendanaan.

Aktivitas pendanaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan

memenuhi kegiatan operasional dan untuk mengembangkan

perusahaan.Perusahaan harus mampu mengambil keputusan yang tepat

dalam penggunaan sumber dana. Perusahaan yang lebih mengutamakan

memenuhi penggunaan dana dari sumber internal akan mengurangi

ketergantungan terhadap pinjaman dari pihak luar serta meminimalisir risiko

yang akan terjadi dimasa mendatang.

Keputusan pendanaan merupakan keputusan penggunaan pinjaman

jangka panjang dibanding penggunaan modal sendiri dalam membiayai

investasi perusahaan (Amiriyah dan Andayani, 2014). Tujuan dilakukannya

proses keputusan pendanaan adalah untuk memperoleh struktur modal

optimal. Akan tetapi, struktur modal optimal dapat berubah sewaktu –

waktu, ini menjadi sebuah tantangan bagi manajemen untuk memiliki target

struktur modal yang lebih baik.
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Struktur modal merupakan kombinasi antara pinjaman dan ekuitas

yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasiperusahaan secara

keseluruhan (Hasan et al, 2014).Struktur modal adalah keputusan keuangan

yang dianggap penting karena secara langsung berhubungan dengan tingkat

risiko perusahaan. Manajemen keuangan harus bijaksana dalam membuat

keputusan struktur modal, karena kesalahan yang mungkin timbul dalam

penentuan struktur modal akan berdampak luas. Semakin besar hutang

perusahaan, maka perusahaan akan memiliki beban yang semakin besar

(Safitri dan Wahyuati, 2015).

Penggunaan struktur modal dengan keputusan yang tepat merupakan

kombinasi dari sumber dana perusahaan untuk membiayai kegiatan

operasional perusahaan dan melakukan investasi dalam bentuk modal

(Khan, 2012). Struktur modal yang semakin besar berakibat pada semakin

besar pinjaman jangka panjang yang dimiliki perusahaan.Besarnya pinjaman

jangka panjang yang digunakan dalam struktur modal mengakibatkan

meningkatnya cost of capital, yang pada akhirnya menurunkan laba bersih

yang diperoleh perusahaan (Amiriyah dan Andayani, 2014).Alat ukur yang

digunakan untuk menentukan struktur modal adalah dengan Debt to Equity

Ratio (DER).Rasio ini lebih biasanya dipakai untuk mengukur tingkat

solvabilitas perusahaan.DER menunjukkan perbandingan besarnya hutang

dan ekuitas.Rasio ini berkaitan dengan keputusan pembiayaan dan

menghitung besarnya modal yang dijadikan jaminan untuk memenuhi

hutang (Riyanto, 2001).Nilai DER yang tinggi menunjukkan adanya hutang

yang semakin besar dibanding dengan ekuitas, maka berdampak pada

semakin besar beban yang ditanggung oleh perusahaan.

Perusahaan harus bisa mengambil keputusan penggunaan pinjaman,

karena dari struktur modal investor dapat mengetahui tingkat risiko

bisnis.Semakin besar sumber pendanaan eksternal yang dimiliki perusahaan,

maka semakin tinggi tingkat risiko bisnis yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan dituntut untuk bisa menyediakan dana untuk memenuhi

kewajiban yang ditanggung perusahaan, karena stabilitas pendapatan dan

biaya operasional dapat menentukan tingkat risiko bisnis (Amiriyah dan
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Andayani, 2011). Semakin tingginya risiko bisnis yang dihadapi oleh

perusahaan memungkinkan perusahaan mengalami kebangkrutan.

Kondisi ekonomi perusahaan juga dipengaruhi oleh kondisi

makroekonomi yang bersumber dari inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan

ekonomi (Jubaedah dan Yulivan, 2015).Salah satu kondisi ekonomi yang

menjadi permasalahan dari kinerja keuangan perusahaan adalah

inflasi.Inflasi berpengaruh terhadap naiknya harga produk, biaya tenaga

kerja, biaya bahan baku, dan tingkat kemakmuran masyarakat. Inflasi

akanmeningkat apabila tidak segera diatasi.Adanya ketidakpastian atas

inflasi dapat menghambat investasi di masa depan (Oleka, et al, 2015).

Era globalisasi mendorong perusahaan untuk terus melalukan

perkembangan di dunia industri demi keberlangsungan perusahaan jangka

panjang.Upaya peningkatan perkembangan perusahaan diperlukan untuk

meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan hasil dari

proses perusahaan dalam melakukan aktivitas produksi barang dan jasa.

Informasi mengenai kinerja keuangan tertuang pada laporan keuangan

perusahaan yang dijadikan dasar oleh para stakeholder dalam pengambilan

keputusan.Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan alat analisis rasio

keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan diantaranya Return On

Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan

Tobin’s Q.

Return On Assets merupakan alat ukur kinerja keuangan untuk

mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam memperoleh profit yang

dihasilkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki

perusahaan. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan adanya tingkat efisiensi

manajemen dalam mengelola perusahaan.ROA merupakan

perbandinganlaba bersih terhadap total asset.

Return On Equity (ROE) memfokuskan pada berapa besar laba yang

diperoleh perusahaan dalam pemanfaatan ekuitas.Semakin besar ROE yang

dihasilkan menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan.Rasio ini

merupakan tolok ukur bagi perusahaanuntuk menghasilkan laba bagi

pemilik perusahaan.Semakin tinggirasio yang diperoleh maka semakin kuat

posisi pemilik perusahaan.
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Earning Per Share (EPS) merupakan alat ukur laba perusahaan

terhadap banyaknya saham yang beredar dimasyarakat.Apresiasi harga

saham berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengelola

pendapatan.Para investor memiliki minat yang besar dengan saham yang

bernilai EPS tinggi karena dianggap lebih menguntungkan.

Adapun ukuran lain dari kinerja keuangan perusahaan adalah Tobin’s

Q. Rasio inimerupakan rasio yang memberikan informasi penting tentang

kualitas nilai perusahaan. Perhitungan Tobin’s Q menggunakanseluruh

unsur hutang dan modal yang meliputi saham biasa, ekuitas pemegang

saham, dan seluruh aset perusahaan (Dewi et al, 2014).

Penelitian mengenai struktur modal dan beberapa variabel yang

berpengaruh layak menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk

menginvestasikan modalnya. Penelitian oleh Salim dan Yadav (2012)

menemukan adanya pengaruh antar struktur modal dengan kinerja keuangan

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Malaysia tahun

1995 – 2011, sampel perusahaan sebesar237 perusahaan. Hasil penelitian

memberikan hasilbahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap ROA,

ROE, sedangkan EPS dan struktur modal berpengaruh secara positif

terhadap Tobin’s Q.

Penelitian yang juga dilakukan Vatavua (2015) menemukan hubungan

antara struktur modal dan kinerja keuangan di perusahaan manufaktur yang

terdaftar di bursa efek Romanian tahun 2003 – 2010 dengan menggunakan

sampel 196 perusahaan.Hasil penelitian memberikan hasil bahwa struktur

modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, ROE, dan

tangibility, tax, risiko bisnis, liquidity, dan inflasi berpengaruh secara positif

terhadap ROA dan ROE.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2014) menemukan

adanya hubungan struktur modal dan kinerja keuangan perusahaan

Bangladesh tahun 2007 – 2012 dengan menggunakan 36 sampel

perusahaa.Hasil menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh

secara negatif dan tidak signifikan terhadap ROA, ROE, EPS, dan Tobin’s

Q.
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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilakukakan

oleh Vatavua (2015), dengan judul penelitianThe Impact of Capital

Structure on Financial Performance in Romanian Listed

Companies.Penelitian memberikan hasil bahwa struktur modal tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, ROE dan tangibility, tax,

risiko bisnis, liquidity, dan inflasi berpengaruh secara positif terhadap ROA,

ROE. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah:

a. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek

penelitian dalam penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Bucharest.

b. Penelitian ini menambahkan dua variabel dependen, yaitu: Earning

per share (EPS) dan Tobin’s Q. Peneliti menambahkan dua variabel

dependen karena variabel tersebut dianggap berpengaruh terhadap

struktur modal, inflasi, dan risiko bisnis.

Penelitian mengenai struktur modal, kondisi ekonomi (inflasi), dan

risiko bisnis telah banyak dilakukan dan memberikan hasil yang menarik

untuk diteliti kembali.Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah

diuraikan, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Struktur

Modal, Kondisi Ekonomi (Inflasi), dan Risiko Bisnis  Terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2011 - 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah adalah:

1. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan?

2. Bagaimana pengaruh kondisi ekonomi (inflasi) terhadap kinerja

keuangan?

3. Bagaimana pengaruh risiko bisnis terhadap kinerja keuangan?

C. Tujuan Penelitian



6

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan

penelitian adalah:

1. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan.

2. Menganalisis pengaruh kondisi ekonomi (inflasi) terhadap kinerja

keuangan.

3. Menganalisis pengaruh risiko bisnis terhadap kinerja keuangan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis dan

teoritis bagi berbagai pihak yang berhubungan dengan penelitian ini,

diantaranya:

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa

bukti empiris mengenai Pengaruh Struktur Modal, Kondisi Ekonomi

(Inflasi), dan Risiko Bisnis Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 –

2015.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapatdigunakansebagai bahan

pertimbangan dan memberikan tambahan pemikiran kepada

perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

E. Sistematika Penelitian

Secara garis besar, dalam penelitian ini diruangkan menjadilima bab

pembahasan, adapun sistematika penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan,

tujuan, manfaat , dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu yang

memperkuat penelitian, pengembangan hipotesis dan

kerangka teoritis.
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian singkat dari desain penelitian, objek

penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data,

teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi

operasional, serta tehnik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjabaran mengenai deskripsi objek

penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan

penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan,

keterbatasan penelitian, dan saran.


