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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman dewasa ini mempengaruhi system 

perekonomian yang ada. Hal ini ditandai dengan perkembangan dunia 

ekonomi global yang terus maju sehingga menciptakan persaingan bisnis 

yang sangat ketat. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 

semakin mendorong perusahaan untuk meningkatkan produktifitas dan 

inovasi demi bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis yang ada. 

Peningkatkan produktifitas yang dilakukan oleh perusahaan akan 

memunculkan masalah baru, yaitu tentang perusahaan tersebut 

membutuhkan investasi yang besar demi mewujudkan perkembangan 

perusahaan sesuai dengan yang diharapkan, agar perusahaan tersebut 

mampu bersaing dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang 

nantinya dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. 

Perkembangan persaingan bisnis tidak hanya terbatas dalam 

persaingan antar sesama perusahaan tingkat domestik saja, akan tetapi  

juga harus mampu bersaing dengan perusahaan yang berlevel 

internasional. Perusahaan dituntut untuk menyiapkan rencana dan 

kebijakan yang matang dalam bidang keuangan khususnya. Pada bidang 

keuangan untuk mewujudkan peningkatan produkifitas maka diperlukan 

sumber modal baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar 

perusahaan, yaitu dari pinjaman kepada pihak luar. 
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Perbandingan antara jumlah modal dari dalam perusahaan dengan 

modal pinjaman ini akan mencerminkan komposisi sumber modal. 

Komposisi sumber modal membentuk struktur modal perusahaan yang 

akan berpengaruh pada biaya modal dan nilai perusahaan. Komposisi 

dalam pembiayaan yang tepat akan membentuk struktur modal yang 

optimal. Struktur modal yang optimal ini merupakan struktur modal yang 

mempunyai nilai perusahaan yang maksimum dengan biaya modal yang 

minimum. Perusahaan dikatakan tumbuh dan berkembang jika perusahaan 

itu mempunyai presensi dan prestasi yang baik berupa rasio keuangan 

yang dicapainya berupa pengembalian yang diisyaratkan dari modal 

sendiri dan hutang jangka panjang yaitu pendapatan sebelum bunga dan 

pajak ( EBIT ) setelah dikoreksi dengan pajak dibagi biaya modal rata- 

rata tertimbang. 

Manajer keuangan dalam tugasnya mencari sumber dana dan 

mengatur pembelanjaan harus memutuskan berbagai alternatif yang ada, 

sehingga akan diperoleh dana dengan cara yang paling efisien yang dapat 

membiayai investasi perusahaan. Manajer dapat mempertimbangkan 

alternatif sumber modal selain dari pinjaman perbankan yaitu dengan 

melalui pasar modal. 

Melaui pasar modal, perusahaan memperoleh cara lain untuk 

mendapatkan sumber dana dari para investor  dengan memenuhi beberapa 

persyaratan, diantarnya harus terlebih dahulu menyatakan sebagai 

perusahaan yang go public. Husnan (2006:5) berpendapat bagi perusahaan 
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yang belum go public nilai perusahaan merupakam sejumlah biaya yang 

bersedia dikeluarkan oleh calon pembeli jika perusahaan tersebut dijual 

sedangkan bagi perusahaan yang sudah go public  nilai perusahaanya 

dapat dilihat dari besarnya nilai saham yang ada dipasar modal. Nilai 

saham didefinisikan dengan jumlah lembar saham yang dikalikan nilai 

pasar per lembar saham ditambah nilai hutang, dengan asumsi jika nilai 

hutang konstan secara langsung peningkatan nilai saham akan 

meningkatkan nilai perusahaan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam 

menentukan struktur modal perusahaan. Diantaranya menurut Brigham 

dan Houston (2011), faktor- faktor yang mempengaruhi keputusan  

struktur modal perusahaan adalah stabilitas penjualan, struktur aktiva, 

laverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, 

sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi peringkat, 

kondisi pasar, kondisi internal perusahaan. Sedangkan menurut McCue 

dan Ozoan, (1992) srtuktur modal dipengaruhi oleh struktur aktiva, 

pertumbuhan aktiva, kemampuan laba, risiko, ukuran perusahaan dan 

kondisi pasar system pembayaran. Dari penjelasan tersebut, dapat 

diketahui dengan jelas bahwa struktur modal perusahaan merupakan salah 

satu hal yang penting dan utama bagi manajer keuangan dalam 

meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan.  

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan Indonesia memiliki 

potensi besar untuk dapat menjadi pusat bagi perkembangan produk 
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investasi berbasis syariah, baik di tingkat global maupun regional. Dalam 

beberapa tahun terakhir, perkembangan produk investasi syariah, 

khususnya produk pasar modal menunjukkan pertumbuhan cukup 

signifikan. Bahkan, hingga akhir 2015 lalu, pertumbuhan pangsa pasar 

saham syariah lebih dominan dibandingkan dengan non-syariah. Dilihat 

dari sisi produk, jumlah saham syariah tercatat 318 saham atau 61 persen 

dari total kapitalisasi pasar saham Indonesia. Selain itu, jumlah saham 

syariah pada sepanjang tahun 2015 meningkat 34 persen menjadi 318 

saham sejak Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diluncurkan pada 

2011. Kala itu, saham syariah berisi 237 saham. 

Presentase investor syariah terhadap total investor di Pasar Modal 

Indonesia terus mengalami peningkatan dalam jumlah yang signifikan. 

Pada tahun 2014, persentasenya baru mencapai 0,7 persen, maka di 2015 

meningkat menjadi 1,1 persen, dan 2,3 persen di 2016, hingga mencapai 

3,1 persen per Agustus 2017 (2017). Menurut Friderica Widyasari Dewi 

(2016), sejak diluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada 

tahun 2011, jumlah reksa dana syariah mengalami pertumbuhan yang 

menggembirakan, meningkat sekitar 72 persen.  

BEI meluncurkan indeks baru yang disebut dengan Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) yang konstituennya adalah seluruh saham syariah 

yang tercatat di BEI. Pada saat ISSI diluncurkan, jumlah saham 

syariah yang tercatat di BEI sebanyak 214 saham. Keberadaan ISSI 

melengkapi indeks syariah yang sudah ada sebelumnya yaitu Jakarta 
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Islamic Index (JII), sehingga indeks saham syariah yang dimiliki oleh BEI 

saat ini menjadi dua. Dengan demikian, ISSI tidak akan meniadakan 

maupun mempengaruhi keberadaan JII (2011). ISSI di-review setiap 6 

bulan sekali, setiap bulan Mei dan November, mengikuti jadwal penerbitan 

DES oleh Bapepam - LK. Metode perhitungan ISSI sama dengan metode 

yang digunakan untuk menghitung indeks BEI lainnya dengan 

menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan. 

ISSI diluncurkan untuk memberi jawaban kepada masyarakat yang 

ingin mengetahui kinerja seluruh saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI 

akan menjadi indikator dari seluruh saham syariah sehingga 

akan memudahkan bagi pelaku pasar dalam mengukur kinerja saham 

syariah. Selain itu, ISSI juga memberikan peluang untuk fund manager 

yang tertarik untuk mengeluarkan produk investasi berbasis indeks saham 

syariah. 

Selain isu investasi syariah yang sedang berkembang juga banyak 

dibahas tentang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Indonesia mencapai 

presentase tertinggi dalam hal kesiapan dan komitmen dalam implementasi 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal tersebut tertuang dalam 

pemantauan dan evaluasi implementasi cetak biru MEA 2025 dalam 

pertemuan Asean Economic Community Council (AECC) ke-15 yang 

berlansung di Manila, Filipina. Selain itu Menteri Perdagangan 

Enggartiasto Lukita (Jakarta 13/11/2017) menegaskan, Indonesia telah 

memberi bukti kepada ASEAN atas kesiapan dan komitmen dalam MEA. 
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Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Indonesia terhadap MEA melalui 

pencapaian implementasi tertinggi atas Prioritas Tahunan MEA pada 2017 

dibandingkan dengan Negara anggota ASEAN lainnya. 

Penelitian Susanti dan Agustin (2015);  Santika dan Sudiyatno 

(2011); Al Ani & Al Saud (2015) serta Margaretha dan Ramadhan (2010) 

dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan profitabilitas  

berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian Indrajaya dkk 

(2011) dan Nazir dkk (2017) menunjukkan profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap struktur modal. 

Penelitian Al Ani & Al Amri (2015) dan Indrajaya dkk (2011) 

hasil penelitiannya menunjukkan risiko bisnis tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap struktur modal. 

Penelitian Santika dan Sudiyatno (2011) menunjukkan bahwa 

struktur aktiva tidak berpengaruh  terhadap struktur modal. Sedangkan 

Indrajaya dkk (2011) dan Nazir dkk (2017)  hasil penelitian menunjukkan 

struktur aktiva  berpengaruh positif  dan signifikan terhadap struktur 

modal. 

Penelitian Susanti dan Agustin (2015); Al Ani & Al Amri (2015); 

Marghareta dan Ramadhan (2010); Indrajaya dkk (2011) serta Nazir dkk 

(2017) pada penelitiannya menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

Penelitian Margaretha dan Ramadhan (2010) menunjukkan 

likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan Nazir dkk 
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(2017) dari hasil penelitian menunjukkan likuiditas menggunakan CR 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruh penerapan struktur modal terhadap perusahaan go public 

yang masuk dalam daftar Indeks Saham Syariah Indonesia ( ISSI ) periode 

2013-2017 dan juga merupakan kategori perusahaan yang masuk kedalam 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pemilihan objek penelitian ini 

dikarenakan masih sedikit penelitian yang memfokuskan dan membahas 

struktur modal pada indeks saham yang bersifat Syariah. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti adalah : 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Struktur Modal 

perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

periode 2013-2017  ? 

2. Apakah Risiko Bisnis berpengaruh terhadap Struktur Modal 

perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

periode 2013-2017  ? 

3. Apakah Struktur Aktiva berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

periode 2013-2017 ? 

4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Struktur Modal 

perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

periode 2013-2017  ? 
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5. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Struktur Modal perusahaan 

yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia ( ISSI ) periode 

2013-2017  ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini mengarah pada rumusan masalah yang telah 

disebutkan diatas yaitu : 

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur 

Modal perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2013-2017. 

2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Risiko Bisnis perusahan 

terhadap Struktur Modal perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) periode 2013-2017. 

3. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Struktur Aktiva terhadap 

Struktur Modal perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2013-2017. 

4. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Struktur Modal perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2013-2017. 

5. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh Likuiditas terhadap Struktur 

Modal perusahaan yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) periode 2013-2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis. 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

ilmu pengetahuan dan perkembangan ekonomi. Penelitian ini juga 

diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan berguna 

sebagai literatur mengenai pengaruh struktur modal terhadap 

perusahaan yang terdapat pada Indeks Saham Syariah Indonesia. 

b. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

melengkapi dan menambah wawasan hasil penelitian terkait tentang 

hal – hal yang berkaitan dengan struktur modal optimal pada 

perusahaan.  

2. Manfaat praktis. 

Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada para investor mengenai kondisi perusahaan go 

public yang menjual sahamnya di Indek Saham Syariah Indonesia, 

sehingga para investor dapat menganalisis perusahaan mana yang 

akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan 

uraian sebagai berikut: 
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1. BAB I 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan 1penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian 

meliputi pengaruh profitabilitas, risiko bisnis, struktur aktiva, ukuran 

perusahaan, dan likuiditas terhadap struktur modal perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia, 

penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan 

kerangka pemikiran teoritis. 

3. BAB III 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variable, data dan sumber data, metoda pengumpulan data, 

desain pengambilan sampel, perumusan hipotesis, dan metoda analisa 

data. 

4. BAB IV 

Bab ini berisi tentang sejarah singkat, deskriptif data, statistik 

deskriptif, hasil uji instrument penelitian, hasil analisis regresi linier 

berganda dan hasil uji hipotesis dan pembahasan. 

5. BAB V 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran 

yang diberikan untuk pihak terkait. 


