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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki jumlah 

yang cukup banyak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur 

adalah perusahaan yang mengolah bahan baku atau bahan setengah baku 

menjadi barang jadi. Sektor industri merupakan salah satu penyumbang 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Banyaknya jumlah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menimbulkan 

persaingan yang cukup ketat. Menurut (Brigham & Houston, 2014) 

perusahaan membutuhkan modal untuk tumbuh baik dalam bentuk utang 

maupun ekuitas.  

Struktur modal adalah keseimbangan pendek-hutang berjangka yang 

bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa 

(Triyono et al., 2019). Struktur modal merupakan hal yang penting karena 

mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan. Perusahaan harus 

mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dalam pengambilan keputusan 

pendanaan untuk menciptakan struktur modal yang optimal. Perusahaan yang 

memiliki laba dan arus kas operasi yang tidak stabil cenderung membatasi 

penggunaan utang begitu juga sebaliknya (Brigham & Houston, 2014). 

Menurut Riyanto (2008:24) dalam (Zuhro & Suwitho, 2016) faktor-faktor 

yang mempengaruhi struktur modal yaitu stabilitas penjualan, struktur aktiva, 
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tingkat pertumbuhan (growth), profitabilitas, pajak, pengawasan, sifat 

manajemen, sikap kreditur dan konsultan, ukuran perusahaan (firm size), 

risiko, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas keuangan.  

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat 

menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan beberapa 

ketentuan. Menurut (Sari & Oetomo, 2016) semakin besar ukuran suatu 

perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin 

besar dan akan semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan 

pinjaman dari kreditur untuk memenuhi struktur modal perusahaan yang 

ditargetkan. Perhitungan ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan dua 

indikator, yaitu indikator aset dan penjualan.  

Tingkat pertumbuhan merupakan naik turunnya total aset perusahaan 

pada periode tertentu. Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi 

kepercayaan kreditur terhadap perusahaan dan kesediaan pemodal untuk 

memberikan pendanaan melalui utang jangka panjang (Firnanti, 2011) dalam 

(Widayanti et al., 2016). Menurut (Brigham & Houston, 2014) perusahaan 

yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus mengandalkan pendanaan pada 

modal eksternal. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba. Perusahaan harus mempunyai target laba agar mengetahui langkah yang 

harus dilakukan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan Return on Asset (ROA) guna mengetahui seberapa efektifnya 
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suatu perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk 

menghasilkan keuntungan perusahaan yang maksimal. Aset yang dimiliki 

harus digunakan sebaik mungkin sehingga dapat bermanfaat bagi perusahaan 

(Ariyani et al., 2019). 

Dalam penelitiannya (Kartika, 2016) mengemukakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Struktur aset dan 

pertumbuhan penjualan keduanya tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal perusahaan. Namun, (Triyono et al., 2019) 

berpendapat bahwa profitability, firm size, business risk, dan sales growth 

berpengaruh terhadap capital structure.  

Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan, dan 

Profitabilitas terhadap Struktur Modal Perusahaan (Studi Kasus 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapat rumusan 

masalah seperti berikut: 
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1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2019? 

2. Apakah tingkat pertumbuhan berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2019? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI periode 2016-

2019? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah seperti diatas, maka didapat tujuan 

penelitian seperti berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2019. 

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan terhadap struktur 

modal perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2019. 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di BEI 

periode 2016-2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan 

manfaat diantaranya: 

1. Memberikan wawasan mengenai pentingnya struktur modal perusahaan. 

2. Memberikan informasi mengenai kondisi keuangan beberapa perusahaan 

di Indonesia. 

3. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ataupun 

referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dimasa datang dan dapat 

memberikan tambahan wawasan mengenai pengaruh ukuran perusahan, 

tingkat pertumbuhan, dan profitabilitas terhadap struktur modal 

perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan penulis pada penelitian 

ini yaitu : 

BAB I merupakan bagian yang berisi tentang pendahuluan yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II merupakan bagian yang berisi tentang tinjauan pustaka yang 

terdiri dari penjelasan tentang Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Tingkat 

Pertumbuhan, Profitabilitas, hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III merupakan bagian yang berisi tentang metodologi penelitian 

yang terdiri dari jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran 
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variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel, serta metode analisis data. 

BAB IV merupakan bagian yang memaparkan hasil penelitian berupa 

analisis data dan pembahasannya. Analisis data yang digunakan yaitu uji 

asumsi klasik dan uji hipotesis. 

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya. 

 

  


