
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pendirian sebuah  perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan 

tersebut terdiri dari beberapa hal yang sudah ditetapkan sejak awal berdirinya 

perusahaan. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan atau laba 

sebanyak-banyaknya. Tujuan lainnya adalah memakmurkan pemilik 

perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, dalam era 

globalisasi ini setiap perusahaan dituntut untuk memaksimalkan fungsi dan 

kemampuan perusahaanya dengan baik agar dapat bertahan dan bersaing 

dengan perusahaan lain. Untuk mewujudkan tujuan perusahan dan 

mempertahankan perusahaan dalam persaingan bisnis,  diperlukan berbagai 

upaya dalam kegiatan operasionalnya. Salah satunya adalah memperhatikan 

manajemen keuangan dalam perusahaan tersebut yaitu ketentuan mengenai 

struktur modal perusahaan.   

Manajemen keuangan merupakan hal penting dalam perusahaan, 

pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar perusahaan dapat 

berkembang dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Manajemen 

keuangan berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan dana yang akan digunakan perusahaan. Keputusan pendanaan 

tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai.  
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Struktur modal perusahaan terdiri dari modal sendiri perusahaan atau 

utang dari pihak luar. Modal sendiri merupakan modal dari pemilik 

perusahaan  dan keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Apabila modal 

sendiri dari perusahaan tidak cukup untuk melakukan perluasan atau 

pengembangan usaha, maka dapat menggunakan modal dari pihak luar atau 

utang.  Modal dari pihak luar atau  utang   merupakan utang yang jangka 

waktunya panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun. Namun demikian, 

modal dari pihak luar atau utang tersebut harus dipertimbangkan secara 

matang, karena perusahaan akan menanggung biaya bunga dari utang 

tersebut. 

Capital structure (struktur modal) yang optimal adalah suatu kondisi 

dimana sebuah perusahaan dapat menggunakan kombinasi utang dan ekuitas 

secara ideal, yaitu menyeimbangkan nilai perusahaan dan biaya  atas struktur 

modalnya. Struktur modal yang optimal dapat berubah sepanjang waktu, yang 

dapat mempengaruhi biaya modal tertimbang (weighted average cost of 

capital). Selanjutnya, perubahan biaya modal akan mempengaruhi keputusan 

anggaran modal dan akhirnya akan mempengaruhi harga saham perusahaan. 

(Firnanti, 2011). 

Perusahaan pada umumnya mempelajari situasi, mengambil 

kesimpulan tentang struktur yang optimal, dan menentukan suatu sasaran 

struktur modal (target capital structure). Sasaran struktur modal (target 

capital structure) merupakan kombinasi utang, saham preferen, dan ekuitas 
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biasa yang akan menjadi dasar penghimpunan modal oleh perusahaan. 

Brigham dan Houston (2011:155) 

Menurut (Riyanto,2016:297) struktur modal suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu  susunan aset, kadar risiko dari aset, 

sifat manajemen, besarnya suatu perusahaan, dan lainnya. Pengambilan 

keputusan mengenai struktur modal dapat dipengaruhi oleh karakteristik 

perusahaan dan risiko bisnis pada saat itu. Karakteristik perusahaan tersebut 

meliputi pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan 

struktur aset. Risiko bisnis yang dimaksud adalah risiko yang dihadapi 

perusahaan dalam menjalankan bisnis. 

Sales growth (pertumbuhan penjualan) merupakan jumlah 

peningkatan penjualan dari tahun ke tahun pada perusahaan. Pertumbuhan 

penjualan dalam perusahaan akan mempengaruhi dana yang dibutuhkan 

perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional nya. Apabila pertumbuhan 

penjualan meningkat, maka keputusan pendanaan untuk kegiatan operasional 

juga akan bertambah. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Yusintha dan Suryandari (2010) , Eviani (2015), Putri dan Fadhlia (2014), 

serta Setyawan, et al.(2016)  menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan 

penjuaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Sedangkan hasil penelitian Ismaida dan Saputra (2016), menunjukkan 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

Firm size (ukuran perusahaan) dibedakan dalam beberapa kategori 

yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Ukuran 
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aset digunakan sebagai pengukur besarnya perusahaan. Perusahaan yang 

semakin besar membutuhkan modal yang lebih besar, karena biaya 

operaionalnya semakin tinggi. Besar kecilnya perusahaan dapat 

mempengaruhi tingkat kemudahan perusahaan tersebut untuk memperoleh 

modal. Sehingga firm size dapat mempengaruhi keputusan capital structure. 

Hasil penelitian Ismaida dan Saputra (2016) menunjukkan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Penelitian ini juga didukung 

oleh peneitian yang dilakukan Setyawan,et al.(2016) yang menunjukkan 

bahwa variabel firm size memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur 

modal. 

Firm age (umur perusahaan) sebuah perusahaan dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan pengalaman perusahaan. 

Perusaaan yang sudah lama berdiri dapat bertahan dari berbagai kondisi 

ekonomi sehingga menunjukkan stabilitas dalam sebuah perusahaan. Semakin 

lama umur perusahaan akan mempengaruhi keputusan struktur modal 

perusahaan. Penelitian  sebelumnya yang dilakukan oleh Setyawan,et al. 

(2016) dan Nugroho (2014) menujelaskan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. 

Tangibility asset (struktur aset) merupakan gambaran mengenai 

jumlah aset perusahaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan perusahaan 

untuk mengembalikan modal dari pihak luar atau utang. Perusahaan yang 

memiliki jaminan dalam jumlah besar untuk menggunakan utang akan 

meningkatkan kepercayaan investor karena perusahaan akan membayar utang 
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dengan aset tetap yang dimiliki jika perusahaan bangkrut. Tangibility asset 

yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi struktur modal perusahaan 

tersebut. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

beberapa peneliti terdahulu yaitu Putri dan Fadhlia (2014), Setyawan, et 

al.(2016) serta Pertiwi dan Darmayanti (2018) yang menunjukkan bahwa 

struktur aset (tangibility asset)  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

struktur modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Eviani 

(2015) yang menunjukkan Struktur aktiva tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap struktur modal 

Business risk merupakan ketidak pastian yang melekat dalam proyeksi 

tingkat pengembalian aset di masa depan yang dihadapi oleh perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi akan menyadari 

penggunaan utang sebagai sumber dana akan lebih berisiko daripada 

menggunakan ekuitas sebagai sumber dana. Tingginya rsiko bisnis dapat 

meningkatkan kemungkinan kebangkrutan. Sehingga risiko bisnis akan 

mempengaruhi perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai struktur 

modal. Hasil penelitian yang dilakukan Ahmadimousaabad, et al. (2013) 

menunjukkan bahwa risk memiliki hubungan dengan Capital Structure. Hasil 

penelitian Ardhianto dan Azlina (2014), serta Setyawan, et al. (2016) juga 

menunjukkan bahwa variabel risiko bisnis (business risk) berpengaruh 

terhadap capital structure. 

Penelitian ini akan dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.  Berdasarkan latar 
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belakang di atas mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi struktur 

modal yang terdiri dari sales growth, firm size, firm age, tangibility asset dan 

business risk  serta beberapa ketidak konsistenan penelitian terdahulu, maka 

dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan, Tangibility Asset dan Business Risk terhadap 

Capital Structure Perusahaan (Studi pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018).” Objek 

penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit dari perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. 

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Apakah sales growth berpengaruh terhadap capital structure perusahaan ? 

2. Apakah firm size berpengaruh terhadap capital structure perusahaan ? 

3. Apakah firm age berpengaruh terhadap capital structure perusahaan ? 

4. Apakah tangibility asset berpengaruh terhadap capital structure 

perusahaan ? 

5. Apakah business risk berpengaruh terhadap capital structure perusahaan ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris  pengaruh sales 

growth terhadap capital structure perusahaan. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris  pengaruh firm size 

terhadap capital structure perusahaan. 
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3. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris  pengaruh firm age 

terhadap capital structure perusahaan. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris  pengaruh tangibiity 

asset terhadap capital structure perusahaan. 

5. Menganalisis dan memberikan bukti secara empiris  pengaruh business 

risk terhadap capital structure perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tangibility Asset dan 

Business Risk terhadap Capital Structure Perusahaan. 

2. Bagi Manajer 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi ilmiah 

bagi manjer mengenai Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Tangibility 

Asset dan Business Risk terhadap Capital Structure Perusahaan, sehingga 

dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Serta 

meningkatkan kinerja perusahaan terutama dalam Manajemen Keuangan. 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan yang akan dilakukan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang 

digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis 

penelitian, populasi, sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai data yang dilakukan dalam penelitian, hasil 

pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang diharapkan 

pengguna dan relevan bagi penelitian selanjutnya. 

 


