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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat. Persaingan 

tersebut tidak lain karena setiap perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, 

pangsa pasar, serta tingkat penjualan yang tinggi. Ketatnya persaingan bisnis 

saat ini juga terjadi karena terdapat bisnis yang terus menerus berkembang 

dan juga tentunya diiringi dengan banyaknya perusahaan baru yang berdiri. 

Oleh sebab itu, setiap perusahaan akan lebih berusaha untuk tetap menjaga 

eksistensi perusahaan serta mengupayakan kelangsungan hidup perusahaannya.  

Salah satu keputusan yang dianggap penting dan pastinya akan 

dihadapi oleh setiap manajer (keuangan) yang berkaitan dengan kegiatan 

operasional perusahaan adalah mengenai keputusan pendanaan atau 

keputusan struktur modal. Menurut PSAK No. 2 (2018) Aktivitas pendanaan 

(financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Menurut Batubara, et al 

(2017) keputusan struktur modal dapat secara langsung mempengaruhi 

kondisi juga nilai perusahaan, serta turut menentukan kemampuan perusahaan 

untuk tetap bertahan dan berkembang. Pendanaan dalam perusahaan 

merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan perusahaan dengan sangat 

baik dan hati-hati. Perusahaan harus dapat menentukan pilihan jenis sumber 

dana dan juga jumlah dana yang dibutuhkan. Manajer harus mampu 
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menghimpun dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun 

dana yang diperoleh dari luar perusahaan secara efisien agar dapat mencapai 

tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dana internal diperoleh dari hasil 

operasional perusahaan, sedangkan dana eksternal dapat diperoleh dari pihak 

diluar perusahaan, seperti bank dan pasar modal. 

Pada umumnya, perusahaan yang lebih memprioritaskan sumber dana 

internal akan cenderung untuk sangat mengurangi ketergantungan kepada 

pihak diluar perusahaan. Tetapi, apabila kebutuhan dana perusahaan tersebut 

meningkat, dan dana internal perusahaan telah digunakan secara keseluruhan, 

maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari luar 

perusahaan. Sumber dana eksternal didapat melalui utang atau dengan cara 

mengeluarkan saham baru. Biasanya, perusahaan menggunakan dana 

eksternal untuk membelanjai keperluan perusahaan dalam jumlah yang besar. 

Pasar  modal juga menjadi salah satu sarana pendanaan perusahaan, dana 

tersebut dapat digunakan perusahaan untuk pengembangan usaha, ekspansi, 

penambahan modal kerja dan lain sebagainya. Sebelum memutuskan untuk 

berinvestasi, calon investor pasti akan melihat dan menilai kinerja keuangan 

dari perusahaan terlebih dahulu. Dengan adanya teknologi yang semakin 

canggih, para investor akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi 

mengenai pendapatan perusahaan dan secara langsung akan mendorong minat 

para investor untuk berinvestasi sehingga akan berdampak pada sruktur 

modal perusahaan yang semakin baik. 
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Perusahaan yang mampu menggunakan perpaduan antara utang dan 

ekuitas secara ideal, atau dengan kata lain perusahaan yang dapat 

menyeimbangkan nilai perusahaan dan biaya atas struktur modalnya disebut 

sebagai struktur modal yang optimal (Defia, 2014 dalam Prabowo, et al 

2018). Pendanaan yang efisien akan terjadi jika perusahaan yang 

bersangkutan memiliki struktur modal yang optimal. Selain itu, struktur 

modal yang efektif juga diperkirakan akan dapat membuat keuangan 

perusahaan menjadi stabil. 

Dari penjelasan diatas tentunya dapat dilihat bahwa keputusan struktur 

modal merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dengan teliti sehingga 

perusahaan mampu bersaing di masa mendatang. Dengan begitu perlu 

diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dari keputusann 

struktur modal. 

Faktor pertama yang diduga sebagai faktor penentu dari struktur 

modal adalah adalah profitabilitas. Profitabilitas mengukur efektifitas 

manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi serta 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Pada umumnya, 

tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari 

kegiatan operasional perusahaan. Dengan tingginya profitabilitas suatu 

perusahaan, maka perusahaan tersebut dinilai tidak akan kekurangan dalam 

membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Danarwati, et al (2019) 

semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka tingkat penggunaan 
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utangnya akan relatif kecil. Sehingga proporsi struktur modalnya akan 

berkurang. 

Faktor lain yaitu likuiditas juga dipertimbangkan menjadi salah satu 

faktor penentu dari struktur modal. Kemampuan perusahaan dalam membayar 

utang jangka pendek juga perlu diperhatikan karena hal tersebut menjadi 

salah satu pertimbangan kreditur. Penelitian Wulandari, et al (2018) 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal karena 

perusahaan dengan likuiditas yang tinggi dinilai memiliki sumber dana yang 

cukup besar, sehingga perusahaan lebih memilih untuk menggunakan dana 

internal terlebih dahulu untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

Dengan begitu akan berdampak pada menurunnya proporsi struktur modal. 

Faktor selanjutnya adalah total asset turnover atau perputaran aset 

perusahaan juga perlu dipertimbangkan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Sari (2019) 

menyimpulkan terdapat pengaruh antara total asset turnover terhadap struktur 

modal. Penurunan total asset turnover dapat apabila aset digunakan dengan 

tidak efisien yang mengakibatkan lambatnya aset untuk berputar sehingga 

akan menghasilkan sedikit laba, sehingga modal internal tidak dapat 

mencukupi aktivitas operasional perusahaan dan berakibat pada 

meningkatnya struktur modal. 

Faktor lain yang diduga sebagai faktor penentu struktur modal adalah 

struktur aset, yaitu menggambarkan proporsi aset tetap yang dimiliki 

perusahaan dengan total aset perusahaan. Struktur aset yang tinggi 
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mencerminkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Wulandari, 

et al (2018) semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka 

perusahaan akan lebih mendapatkan kepercayaan oleh kreditur karena aset 

tersebut dapat dijadikan jaminan atas utang, dengan begitu akan 

meningkatkan proporsi struktur modal perusahaan. 

Risiko bisnis diduga menjadi salah satu penentu struktur modal. 

Risiko bisnis pasti selalu ada dalam suatu perusahaan. Salah satu risiko yang 

dapat timbul adalah kemungkinan tidak mampunya perusahaan untuk 

membayar kewajibannya sehingga menimbulkan ketidaksanggupan 

perusahaan dalam mencapai target laba. Oleh sebab itu, seorang manajer 

harus selektif dalam mengambil keputusan mengenai pendaaan 

perusahaannya. Dengan tingginya risiko bisnis, maka perusahaan akan 

mempertimbangkan untuk mengurangi penggunaan utang, sehingga berakibat 

pada menurunnya proporsi struktur modal.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tampak bahwa keputusan 

pendanaan sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Karena 

dengan mempertimbangkan pemilihan sumber dana secara matang, maka di 

dapat sumber dana yang tepat sehingga akan menguntungkan perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja operasional serta keuangan perusahaan. Penting 

juga bagi perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal karena hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan komposisi struktur modal yang tepat bagi perusahaannya. 
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Namun dari faktor-faktor yang telah disampaikan diatas, masih 

terdapat perbedaan hasil penelitian atau masih terdapat ketidakkonsistenan, 

sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali. Penelitian 

ini menggunakan tiga tahun pengamatan, yaitu tahun 2016-2018. Sedangkan 

objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016-2018. Alasan memilih perusahaan manufaktur 

dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala 

besar apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya, sehingga dapat 

melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. 

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini meliputi profitabilitas, 

likuiditas, total asset turnover, struktur aset, dan risiko bisnis. Berdasarkan 

uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN RISIKO BISNIS 

TERHADAP CAPITAL STRUCTURE (Studi pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap capital structure? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap capital structure? 

3. Apakah total asset turnover berpengaruh terhadap capital structure? 

4. Apakah struktur aset berpengaruh terhadap capital structure? 

5. Apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap capital structure? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap capital structure. 

2. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap capital structure. 

3. Menganalisis pengaruh total asset turnover terhadap capital structure. 

4. Menganalisis pengaruh struktur aset terhadap capital structure. 

5. Menganalisis pengaruh risiko bisnis terhadap capital structure. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi ataupun rujukan 

pengambangan ilmu di bidang manajemen keuangan mengenai kajian 

struktur modal yang dipengaruhi profitabilitas, likuiditas, total asset 

turnover, struktur aset, dan risiko bisnis. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 

wawasan dan ilmu pengetahuan. 

b. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang diperoleh selama diperkuliahan 

serta membandingkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. 

c. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta bahan pertimbangan bagi 

penelitian yang serupa ataupun penelitian yang lebih luas dimasa yang 

akan datang. 
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3. Manfaat Praktis 

a. Bagi emiten, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam membuat keputusan terhadap kebijakan 

keuangan agar dapat memaksimumkan nilai perusahaan. 

b. Bagi investor, penelitian ini dapat menjadi acuan atau sebagai bahan 

pertimbangan invetor maupun calon investor dalam pengambilan 

keputusan dalam berinvestasi. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat dan mempermudah dalam 

memahami skripsi ini, maka garis besar penyusunan skripsi adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat tentang uraian mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi tentang penjelasan yang mendasari penelitian 

ini, hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan yang berkaitan 

dengan capital structure, profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, 

struktur aset, dan risiko bisnis. Serta terdapat kerangka pemikiran serta 

diuraikan pula pengembangan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan landasan yang digunakan sebagai acuan 

analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian. Pada bagian ini mencakup 

pemilihan sampel, sumber data, variabel penelitian, metode analisis data dan 

pengujian hipotesis. Terdapat pula pembentukan regresi yang digunakan 

untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam hipotesis. Serta 

menjelaskan prosedur dan kriteria data untuk pengujian kelayakan 

penggunaan data yang diambil dalam penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisa data, temuan empiris dalam penelitian, 

hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam penutup berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas dalam bab sebelumnya, keterbatasan serta saran-saran yang dapat 

dijadikan masukan dari pihak berkepentingan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


