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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi persaingan era globalisasi saat ini setiap perusahaan 

dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap fungsi-fungsi penting 

yang ada dalam perusahaan secara efektif dan efisien sehingga perusahaan 

dapat lebih unggul dalam persaingan yang dihadapi. Tujuan utama perusahaan 

yang mencari keuntungan biasanya mengutamakan keuntungan bagi 

pemiliknya atau pemegang saham. Pemegang saham dengan membeli saham 

berarti mengharapkan return tertentu dengan resiko minimal. Dengan 

tingginya tingkat return yang diperoleh pemegang saham maka para 

pemegang saham akan tertarik dan harga saham semakin tinggi, sehingga 

kesejahteraan pemegang saham akan meningkat. Disamping itu juga bertujuan 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan melakukan 

pengembangan usahanya.  

Pada prinsipnya, perusahaan tidak akan terlepas dengan permasalahan 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana 

yang akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. 

Sumber dana perusahaan bagi perusahaan dapat diperoleh dari sumber dana 

internal dan eksternal perusahaan. Sumber dana internal artinya dana yang 

diperoleh dari hasil kegiatan operasi perusahaan, yang terdiri atas laba yang 

tidak dibagi (laba ditahan) dan depresiasi. Sedangkan sumber dana eksternal 



merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yang terdiri dari 

hutang (pinjaman) dan modal sendiri. Apabila perusahaan dalam pemenuhan 

kebutuhan modalnya semakin meningkat sedangkan dana yang dimiliki telah 

digunakan semua, maka perusahaan tidak ada pilihan lain selain menggunakan 

dana yang berasal dari luar yaitu dalam bentuk hutang maupun dengan 

mengeluarkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modalnya.  

Salah satu tugas dari seorang manajer keuangan dalam mencapai 

tujuannya adalah mengambil keputusan pendanaan perusahaan. Dana sangat 

terkait dengan manajemen pendanaan. Manajemen pendanaan pada 

hakekatnya menyangkut keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. 

Pemilihan susunan dari aktiva akan menentukan struktur kekayaan 

perusahaan, sedangkan pemilihan dari pasiva akan menentukan struktur 

financial (struktur pendanaan) dan struktur modal perusahaan (Bambang 

Riyanto, 1995).  

Struktur modal merupakan perbandingan atau imbangan pendanaan 

jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang 

jangka panjang terhadap modal sendiri. Pemenuhan kebutuhan dana 

perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, 

dan cadangan. Dalam pemenuhan kebutuhan dana, perusahaan harus mencari 

alternatif-alternatif pendanaan yang efisien. Pendanaan yang efisien akan 

terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur 

modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat 

meminimalkan biaya penggunaan modal secara keseluruhan atau biaya modal 

rata-rata (Martono dan Agus, 2007).  



Struktur modal merupakan masalah penting dalam pengambilan 

keputusan mengenai pembelanjaan perusahaan. Keputusan struktur modal 

secara langsung berpengaruh terhadap besarnya risiko yang ditanggung 

pemegang saham serta besarnya tingkat pengembalian atau keuntungan yang 

diharapkan (Brigham dan Houston, 2001). Merupakan tugas dari manajer 

keuangan untuk menentukan komposisi struktur modal perusahaan. Manajer 

keuangan harus mengusahakan agar perusahaan memperoleh dana yang 

diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling 

menguntungkan.  

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan 

menjadi hal yang penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan 

komposisi struktur modal perusahaan. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi komposisi struktur modal perusahaan diantaranya stabilitas 

penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, risiko bisnis, tingkat 

pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, ukuran 

perusahaan, dan fleksibilitas keuangan (Brigham dan Houston, 2001). Dalam 

penelitian ini, peneliti hanya membatasi beberapa faktor yang akan diteliti 

yang diduga berpengaruh terhadap struktur modal diantaranya profitabilitas, 

struktur aktiva, resiko bisnis dan ukuran perusahaan.  

Untuk mengukur struktur modal digunakan rasio struktur modal yang 

disebut rasio Leverage. Rasio Leverage merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang apabila 

pada suatu saat perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Martono dan Agus 



(2007) mendefinisikan rasio leverage merupakan rasio yang mengukur 

seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang.  

Sofiati (2001) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa profitabilitas 

mempengaruhi struktur modal secara positif signifikan dan juga menyatakan 

bahwa utang mempengaruhi ekuitas secara positif signifikan. Penelitian 

Nguyen, Tran Dinh Khoi dan Neelakantan Ramachandram (2006) meneliti 

tentang struktur modal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada 

perusahaan ukuran kecil dan sedang di Vietnam. Hasilnya adalah adanya 

pengaruh pertumbuhan, risiko bisnis, ukuran perusahaan jejaring, hubungan 

dengan bank terhadap struktur modal. Sedangkan profitabilitas tidak ada 

pengaruhnya terhadap struktur modal. 

Sedangkan Yuke Prabansari dan Hadri Kusuma (2002), dalam 

penelitiannya tentang factor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

perusahaan manufaktur yg go publik di BEJ menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan, pertumbuhan aktiva, profitabilitas dan struktur kepemilikan 

berpengaruh positif, sementara resiko bisnis berpengaruh negative terhadap 

struktur modal secara signifikan. Hasa Nurrohim (2008) dalam penelitiannya 

mengenai pengaruh profitabilitas, fixed asset ratio, control kepemilikan dan 

struktur aktiva terhadap struktur modal mendapatkan hasil bahwa secara 

bersama-sama variabel tersebut berpengaruh signifikan terhada struktur 

modal, secara parsial hanya profitabilitas dan kontrol kepemilikan yang 

berpengaruh signifikan,dan profitabilitas yang paling signifikan pengaruhnya 

terhadap struktur modal.  



Ozkan (2001 dalam Muhammad Rizal, 2002) menemukan bahwa 

profitability, liquidity dan growth mempunyai pengaruh yang negatif terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian yang dilakukan satu peneliti kadang tidak 

konsisten dengan penelitian serupa yang dilakukan peneliti lainnya. Hal ini 

dapat terjadi dimungkinkan karena perbedaan sampel, waktu penelitian, dan 

populasi yang diteliti.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat bahwa keputusan struktur 

modal merupakan keputusan yang sangat penting dalam kelangsungan 

hidup perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR  YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Apakah risiko bisnis 

(bussines risk), struktur aktiva (tangibility of assets), profitabilitas 

(profitability) dan ukuran perusahaan (firm size) berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

baik secara parsial maupun simultan? 

 

C. Batasan Masalah 

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  



1. Jenis industri adalah industri manufaktur yang terdaftar di BEI. Analisis 

dengan berdasarkan satu industri ini dilakukan dengan alasan bahwa 

masing-masing industri memiliki kebijakan yang berbeda terhadap 

kebijakan struktur modalnya, dan setiap industri memiliki sistem akuntansi 

yang kemungkinan berbeda dengan industri lainnya. Serta diharapkan 

memiliki konsistensi hasil penelitian. 

2. Data yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

yang terdiri dari neraca tahun 2005, 2006, dan, 2007 dan laporan laba rugi 

tahun 2005, 2006, 2007. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh : risiko bisnis (bussines 

risk), struktur aktiva (tangibility of assets), profitabilitas (profitability) dan 

ukuran perusahaan (firm size) terhadap struktur modal, baik secara parsial 

maupun simultan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:  

1. Perusahaan 

Meskipun penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, 

namun penulis berharap semoga penelitian ini memberi manfaat bagi 

perusahaan manufaktur sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur 



pemikiran dalam menyusun suatu struktur modal yang optimum dengan 

harapan melalui pembentukan struktur modal yang maksimum, nilai 

perusahaan dapat ditingkatkan. 

2. Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi manajer dan investor 

dalam menentukan alternatif pendanaan dan aspek-aspek yang 

mempengaruhinya, serta sebagai salah satu masukan mengenai kinerja 

perusahaan sehingga mempertimbangkan kebijakan calon investor dalam 

menanamkan modalnya. 

3. Pembaca dan pihak-pihak lainnya 

Menambah referensi bukti empiris sebagai rekomendasi penelitian yang 

dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang  

4. Peneliti sendiri untuk menambah pengetahuan tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan teori keuangan dan aplikasinya di lapangan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penullisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB I       PENDAHULUAN 

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA 



Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori dan literatur-literatur 

yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas 

masalah, meliputi struktur modal perusahaan, teori struktur modal, 

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, keputusan 

struktur modal, metode yang digunakan dalam pemilihan struktur 

modal, kerangka pikir dan hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode penelitian, populasi dan sampel, 

teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, identifikasi variabel, definisi operasional 

variabel dan pengukurannya, analisis data, dan pengujian hipotesis. 

BAB IV   HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat menjelaskan tentang analisa data deskriptif, analisa 

data terhadap pengujian hipotestis serta pengujian asumsi klasik, 

dan pembahasan secara teoritik baik secara kuantitatif dan statistik. 

BAB V  PENUTUP 

Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, saran atas penelitian ini, serta implikasi. 

Dengan keterbatasan penelitian diharapkan penelitian ini dapat 

disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

 


