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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan dalam menjalankan bisnis baik di bidang jasa atau produksi 

pasti mengharapkan hasil yang baik bagi perusahaan dan berusaha agar 

tercapainya tujuan perusahaan. Apalagi saat ini persaingan di dunia bisnis 

makin hari semakin ketat baik dari perusahaan kecil maupun perusahaan besar. 

Banyak perusahaan yang terus melakukan inovasi agar perusahaan lebih 

unggul dalam hal persaingan produk maupun jasa yang ditawarkan dengan 

perusahaan lainnya. Perusahaan dalam melakukan inovasi tentunya 

membutuhkan modal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan modal 

bisa didapat dari berbagai sumber yang ada. Modal sendiri terbagi menjadi dua 

sumber yaitu sumber dana dari internal atau eksternal. Sumber dana internal 

yaitu dana yang berasal dari perusahaan itu sendiri, sedangkan eksternal 

merupakan dana yang berasal dari luar perusahaan seperti hutang.  

Modal adalah bagian terpenting dalam suatu perusahaan,tanpa adanya 

modal sebuah perusahaan tidak akan bisa berjalan dan mendapat keuntungan 

seperti tujuannya.Modal memiliki peranan penting dalam masalah pembiayaan 

perusahaan.Pada umumnya modal terbagi menjadi dua yaitu modal dari 

internal perusahaan dan modal dari eksternal perusahaan.Di Indonesia lebih 

banyak perusahaan terbuka dengan tujuan mendapat asupan modal dari 

eksternal perusahaan untuk mengurangi beban pembiayaan perusahaan itu 

sendiri.Dalam penetapan modal pun perlu analisis yang matang sebelum 
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menentukan keputusan modal yang akan digunakan yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan tersebut. 

Dalam menjalankan sebuah perusahaan sebenarnya banyak cara agar 

perusahaan dapat memperoleh dana atau modal untuk pembiayaan perusahaan, 

cara yang banyak digunakan perusahaan di Indonesia yaitu dengan cara 

mengubah status menjadi perusahaan terbuka agar mendapat dana tambahan 

dari para investor untuk menjalankan perusahaan.Atau dapat juga dengan 

leverage atau utang untuk meminimalisir terjadinya kerugian yang besar secara 

langsung. Leverage sering diartikan sebagai utang,utang perusahaan yang 

digunakan untuk menjalankan atau untuk membiayai asset perusahaan yang 

berhubungan dengan operasional dengan tujuan memaksimalkan keuntungan 

yang didapat. Cara ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang 

memiliki biaya operasional dalam skala besar agar mengurangi biaya 

perusahaan. 

Leverage adalah alat yang digunakan untuk mengukur seb erapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi berarti sangat 

tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan 

perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai 

asetnya dengan modal sendiri. Dengan demikian, tingkat leverage perusahaan, 

menggambarkan risiko keuangan perusahaan.  Perusahaan yang memilih utang 

sebagai pendanaan dalam menjalankan kegiatan operasional, maka perusahaan 

tersebut harus memiliki suatu hal yang dapat dijadikan jaminan. Aset berwujud 
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dari suatu perusahaan dapat dianggap mewakili jaminan nyata yang dapat 

perusahaan tawarkan pada kreditur. Tingkat utang akan naik seiring dengan 

peningkatan jaminan yang ditawarkan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya yang timbul dari kontrak utang (Chung, 1993; Rajan dan 

Zingales, 1993) 

Bedasarkan uraian diatas,saya menjadi tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, 

dan Reputasi Terhadap Leverage pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019)”. Penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis pengaruh dari Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Reputasi terhadap Leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Leverage perusahaan? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Leverage perusahaan? 

3. Apakah Likuiditas terhadap Leverage perusahaan? 

4. Apakah Reputasi berpengaruh terhadap Leverage perusahaan? 

C. Tujuan Masalah 

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui apakah Ukuran perusahaan memengaruhi leverage 

perusahaan 

2. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas memengaruhi leverage perusahaan 

3. Untuk mengetahui apakah Likuiditas memengaruhi leverage perusahaan 

4. Untuk mengetahuiapakah Reputasi memengaruhi leverage perusahaan 

D. Manfaat Penelitian 

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 

maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat menambah informasi, 

pengetahuan, serta wawasan mengenai leverage perusahaan yang 

dilakukan perusahaan. 

2. Manfaat bagi perusahaan,penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan dalam menentukan keputusan dalam penetapan struktur 

modal (leverage) perusahaan. 

3. Manfaat bagi kreditur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pertimbangan kepada para kreditur untuk memberikan pinjaman kepada 

perusahaan yang ingin meminjam. 

4. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanutnya dalam menulis atau mengembangkan 

penelitian mengenai leverage perusahaan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas uraian penelitian ini, penulis menyusun sistem 

penulisan yang memuat materi rinci yang disajikan pada setiap bab. 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan untuk mendukung atau 

menganalisis masalah yang diuraikan dalam penelitian ini. Bab ini 

memuat landasaran teori penelitian sebelumnya, hipotesis dan 

kerangka konseptual. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menerangkan mengenai desain penelitian, populasi dan 

sampel, jenis data dan sumber data, variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel dan analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menerangkan mengenai hasil pengumpulan data, pengujian 

data dengan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan dari 

analisis data. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan, keterbatasan dalam penelitian dan implikasi hasil 

penelitian. 

Bagian akhir skripsi berupa daftar pustaka dan daftar lampiran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

  


