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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan dunia usaha saat ini semakin pesat. Pesatnya dunia usaha 

diikuti oleh pesatnya persaingan. Persaingan tersebut menyebabkan setiap 

perusahaan yang didirikan harus memiliki tujuan agar perusahaan terus dapat 

beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan perusahan dapat 

tercapai apabila perusahan dikelola dengan baik. Pada umumnya tujuan 

perusahaan adalah memaksimalkan labanya, oleh karena itu perusahaan perlu 

mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu terhadap apa yang 

telah dicapai perusahaan pada masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan 

datang sehingga diperlukan suatu tindakan korektif yang mengarah pada 

tujuan perusahaan (Setiana, 2012, 34). 

 Struktur keuangan merupakan cara aktiva – aktiva dibiayai , hal ini 

seluruhnya merupakan bagian kanan neraca, sedangkan struktur modal 

merupakan pembiyaan pembelanjaan permanen, terutama hutang jangka 

panjang, saham preferen dan modal saham biasa, tetapi tidak semua masuk 

kredit jangka pendek (Brigham,2013,106). Keseimbangan financial tercermin 

dari struktur modal. Keputusan struktur modal dalam perusahaan merupakan 

hal penting. Pentingnya struktur modal ini karena adanya pilihan kebutuhan 

antara memaksimalkan return (meminimalkan biaya modal ) dengan 

kemampuan perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis yang 
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kompetitif. Struktur modal perusahaan adalah kombinasi dari saham – saham 

yang berbeda (saham biasa dan saham preferen) atau bauran seluruh sumber 

pendanaan jangka panjang  (equitas dan hutang) yang digunakan. Struktur 

modal yang optimal adalah salah satu hal yang dapat memaksimalkan nilai 

pasar saham perusahaan yang beredar.  

 Pada dasarnya kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu tingkat 

hasil kerja yang dicapai suatu organisasi dalam suatu periode operasional 

yang dibandingkan dengan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Marinda, 2014, 3). Untuk mengukur keberhasilan atau kinerja 

manager dalam menentukan keputusan struktur modal dan mengelola 

perusahaan tercermin dari Rasio Profitabilitas. Rasio profitabilitas bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama 

periode tertentu dan juga untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen 

dalam menjalankan operasional perusahaan. Hasil tersebut dapat dijadikan 

evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara 

efektif atau tidak (kasmir,2010, 196). Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

tinggi akan melaksanakan ekspansi usahannya sehingga membuka investasi 

yang baru, hal ini akan meningkatkan jumlah maupun harga saham 

perusahaan. Profitabilitas merupakan variabel yang mempengaruhi struktur 

modal.  

 Berbagai literatur banyak dibahas tentang pentingnya pemahaman dua 

konsep penting yaitu mengenai kinerja keuangan dan struktur modal. Struktur 

modal merupakan salah satu barometer kepercayaan investor perusahaan. 
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Semakin baik struktur modal yang dimiliki maka investor akan semakin 

banyak menanamkan investasinya, tetapi sebaliknya  semakin lemah struktur 

modal yang dimiliki maka investor akan mempertimbangkan pengambilan 

keputusan dalam penanaman investasinya. Dengan mengetahui faktor – faktor 

yang mempengaruhi struktur modal perusahaan, maka diharapkan manajemen 

lebih berhati – hati dalam membiayai investasi – investasi yang akan 

dilakukan pada masa yang akan datang, serta lebih memahami resiko yang 

akan timbul akibat dari keputusan pembiayaan yang akan diambil. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul ”PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP 

STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 

JAKARTA ISLAMIC INDEX”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh Gross profit terhadap struktur modal pada 

Perusahaan yang terdaftar di JAKARTA ISLAMIC INDEX? 

2. Apakah ada pengaruh Net Profit terhadap struktur modal pada 

Perusahaan yang terdaftar di JAKARTA ISLAMIC INDEX ? 

3. Apakah ada pengaruh Return on Assets terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan yang terdaftar di JAKARTA ISLAMIC INDEX ? 

4. Apakah ada pengaruh Return On Equity terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan yang terdaftar di JAKARTA ISLAMIC INDEX ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang 

ada sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Gross Profit terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan yang terdaftar di JAKARTA ISLAMIC INDEX. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Net Profit terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan yang terdaftar di JAKARTA ISLAMIC INDEX. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Return On Assets terhadap Struktur Modal 

pada Perusahaan yang terdaftar di JAKARTA ISLAMIC INDEX. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity terhadap Struktur Modal 

pada Perusahaan yang terdaftar di JAKARTA ISLAMIC INDEX. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu 

ekonomi sebagai sumber bacaan atau referensi yang akan memberikan 

informasi mengenai Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Struktur 

Modal dan menambah sumber pustaka yang telah ada. 

2) Manfaat Praktis 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan 

dan kontribusi sebagai berikut: 
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a. Bagi calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi calon investor yang akan berinvestasi di Jakarta Islamic 

Index(JII). 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagiperusahaan dalam mempertimbangkan variabel-variabel 

penelitian ini untuk meningkatkan Struktur Modal perusahaan dan 

sebagai bahan mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja 

manajemen ke depannya. 

c. Bagi pihak lain 

Memberikan bahan acuan bagi penelitian lebih lanjut untuk 

menyempurnakan hasil penelitian ini.  

d. Bagi penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga 

untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di FEB UMS. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII). Aspek yang diteliti yaitu bagaimana pengaruh 

kinerja keuangan terhadap struktur modal. 
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F. Sistematika 

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini pada dasarnya memuat latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka memuat teori-teori yang 

digunakan, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian berisi tentang rancangan 

penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

variabel penelitian dan definisi operasional, 

instrument penelitian dan analisis data. 
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BAB IV  :  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab pembahasan dan hasil penelitian berisi tentang 

uraian karakteristik masing-masing variabel, hasil 

pengujian hipotesis, dan pembahasan atas temuan 

penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab penutup memuat 3 hal pokok, yaitu 

kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


