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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Capital Structure atau struktur modal merupakan suatu elemen 

penting dalam perusahaan. Elemen ini digunakan untuk melihat komposisi 

hutang terhadap ekuitas dalam suatu perusahaan, dengan cara membandingan 

hutang jangka panjang dengan ekuitas atau modal sendiri. Menurut Riyanto 

(2016: 296), struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara 

modal asing (jangka panjang) dengan modal sendiri. Atau dalam artian lain 

yaitu berapa besar modal sendiri dan berapa besar hutang jangka panjang 

yang akan digunakan sehingga bisa maksimal. Menurut Sheikh & Qureshi 

(2017), capital structure merupakan strategi pemenuhan pendanaan yang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menurunkan biaya modal dengan 

menggunakan kombinasi dari hutang dan ekuitas. Struktur modal juga bisa 

diartikan sebagai bauran pendanaan yang terdiri dari hutang, saham preferen, 

dan saham biasa (Ardiansyah & Srimindarti, 2018). Struktur modal 

merupakan bagian dari struktur keuangan. Struktur modal merupakan hasil 

atau akibat dari keputusan pendanaan (financing decision) (Marusya & 

Magantar, 2016).  



2 
 
 

 

 

 

 

Kemajuan perekonomian Indonesia saat ini yang berkembang begitu 

pesat mendorong ketatnya persaingan antar perusahaan. Hal ini membuat 

setiap perusahaan juga dituntut untuk berkembang dan melakukan ekspansi 

demi menjaga persaingan dan untuk dapat terus mengembangkan kegiatan 

bisnis yang dijalankannya. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu 

perusahaan tidak terlepas dari masalah pendanaan yang digunakan untuk 

menunjang kelancaran aktivitas perusahaan tersebut. Secara umum kebutuhan 

dana perusahaan dapat diperoleh dari sumber internal dan eksternal, tetapi 

pada dasarnya modal dapat dibagi dalam dua tipe, yaitu equity dan debt. 

Modal sendiri (equity) yaitu modal yang dihimpun dari dalam perusahaan 

sendiri, sedangkan modal asing (debt) yaitu seluruh hutang perusahaan atau 

modal yang berasal dari luar perusahaan. 

Masalah struktur modal adalah hal yang penting bagi perusahaan, 

karena posisi financial sebuah perusahaan akan tercermin dari tinggi 

rendahnya capital structure, yang pada akhirnya dapat memperngaruhi nilai 

perusahaan. Keputusan pendanaan yang tidak tepat akan berpengaruh 

langsung terhadap penurunan profitabilitas perusahaan. Keputusan pendanaan 

yang diambil oleh manajer keuangan tidak hanya berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan, tetapi secara langsung dapat berpengaruh terhadap 

besarnya resiko yang ditanggung oleh pemegang saham serta besarnya tingkat 
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keuntungan yang diharapkan (Brigham & Houston, 2014: 155). Hal ini 

menujukkan bahwa keputusan manajer mampu untuk meminimalisir biaya 

modal yang akan ditanggung perusahaan dan juga dapat memaksimalkan nilai 

dari perusahaan. Oleh karena itu, seorang manajer keuangan dituntut untuk 

mampu menciptakan srtuktur modal yang optimal yang berguna untuk 

menyeimbangkan penggunaan hutang terhadap modal sendiri.  

Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal 

yang dapat meminimalkan biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-

rata sehingga akan memaksimalkan nilai perusahaan (Harjito dan Martono, 

2012). Menurut Kanita (2017), struktur modal yang optimal merupakan 

campuran antara hutang dan ekuitas yang dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2014: 171), struktur modal yang 

optimal merupakan struktur yang akan memaksimalkan harga saham 

perusahaan, dan struktur ini pada umumnya meminta rasio hutang yang lebih 

rendah daripada rasio yang memaksimalkan EPS yang diharapkan. Dalam 

menentukan struktur modal yang optimal, suatu perusahaan perlu 

mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Salah satu 

alasannya karena variabel tersebut merupakan dasar untuk menentukan 

struktur modal (Ayunda & Prasetiono, 2013). 
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Terdapat banyak teori tentang bagaimana struktur modal yang 

optimal, akan tetapi masing-masing teori tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Penentuan struktur modal akan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang berasal dari internal perusahaan. Beberapa faktor tersebut diantaranya 

adalah profitabilitas, likuiditas, pembayaran deviden, firm size, stabilitas 

penjualan, tangibility, operating leverage, growth opportunity, pengendalian 

dan sikap manajemen. Pada umumnya perusahaan yang besar memiliki 

tingkat profitabilitas yang tinggi, stabilitas penjualan yang baik, atau tingkat 

pertumbuhan yang tinggi cenderung akan memakai hutang dengan proporsi 

yang lebih banyak karena perusahaan tersebut akan lebih mudah untuk 

mendapatkan pinjaman dari para kreditur. Meskipun sesungguhnya 

perusahaan yang besar tidak memerlukan terlalu banyak dana dari pihak luar, 

karena perusahaan tersebut memiliki sumber dana dari dalam yang berupa 

laba yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dananya. 

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya (laba). 

Salah satu proxy dari rasio profitabilitas adalah Return On Asset (ROA), 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat 
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keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan 

tersebut dari segi penggunaan aset (Sawir, 2005: 18).  

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukan hubungan antara 

kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio 

Likuiditas digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban 

jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Semakin besar 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya menandakan 

semakin besar pula rasio likuiditasnya. Salah satu proxy dari rasio likuiditas 

adalah Current Ratio, di mana rasio ini dihitung dengan membagi aktiva 

lancar (curent asset) dengan utang lancar (current liability) (Anita & Gio 

Asona Sembiring, 2016). 

Growth opportunity merupakan kesempatan yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan untuk melakukan ekspansi atau pengembangan diri dalam pasar, 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan memiliki lebih 

banyak kapasitas ekspansi proyek, lini produk baru, akuisisi perusahaan lain, 

pemeliharaan dan penggantian aset yang ada. Semakin besar growth 

opportunity akan memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan struktur 

modal perusahaan (Setyawan, et al, 2016). 
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Firm size atau ukuran perusahaan adalah besarnya aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan besar apabila memiliki total 

asset yang besar. Perusahaan dengan total asset yang besar dapat dengan 

mudah mendapatkan modal asing (external). Firm size dapat dihitung dengan 

menggunakan ln yang merupakan natural logaritma dari total asset.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Profitability, Growth 

Opportunity, Liquidity, Dan Firm Size Terhadap Struktur Modal Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Dengan Analisis Data 

Panel”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan pada penelitian ini adalah:  

1. Apakah Profitability berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan analisis data panel? 

2. Apakah Growth Opportunity berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan analisis data panel? 

3. Apakah Liquidity berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan analisis data panel? 
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4. Apakah Firm Size berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan analisis data panel? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas 

maka dapat menjelaskan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitability terhadap struktur modal pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan analisis data panel. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Growth Opportunity terhadap struktur 

modal pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan analisis 

data panel. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Liquidity terhadap struktur modal pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan analisis data panel. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Firm Size terhadap struktur modal pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI dengan analisis data panel. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka dapat disimpulkan manfaat 

penelitian yang dilakukan, diantaranya: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi baru dan menjadi acuan dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya.  

b. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan 

tambahan referensi atau informasi tambahan khususnya yang 

berkaitan dengan pengaruh Profitability, Growth Opportunity, 

Liquidity, Firm Size terhadap Struktur Modal. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada perusahaan agar dapat menggunakan hasil penelitian sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sumbangan 

pemikiran dalam menentukan kebijaksanaannya guna kemajuan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para investor sebagai salah 

satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi, 

terutama pada penanaman modal pada kelompok perusahaan 

Manufaktur di Indonesia. 

c. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat sebagai 

masukan kepada pihak manajemen perusahaan atas faktor-faktor 



9 
 
 

 

 

 

 

yang penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

atas struktur modal suatu perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah rangkuman penyajian mengenai 

penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini, sehingga pembaca akan 

memperoleh gambaran jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh 

penulis, tulisan ini terdiri dari 5 bab diantaranya: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah tentang pengaruh 

variabel Profitability, Growth Opportunity, Liquidity, dan Firm 

Size terhadap Struktur Modal, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian antara lain 

tentang struktur modal, teori struktur modal, penjelasan dan 

masing-masing variabel Profitability, Growth Opportunity, 

Liquidity, dan Firm Size yang berpengaruh terhadap Struktur 

Modal, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai variabel penelitian yaitu Struktur 

Modal sebagai variabel dependen dan Profitability, Growth 

Opportunity, Liquidity, dan Firm Size sebagai variabel independen, 

penggunaan populasi dan sampel. Jenis dan sumber data, serta 

metode analisis penelitian yang akan digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mendekripsikan obyek penelitian yang digunakan yaitu 

perusahaan manufaktur. Analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian dari pengaruh Profitability, Growth Opportunity, 

Liquidity, dan Firm Size terhadap Struktur Modal. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan penelitian dan saran dari penulis yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi dari 

penulis untuk pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian 

ini. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 


