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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.  

Jika suatu perusahaan mengutamakan sumber dari dalam 

perusahaan atau internal dalam memenuhi kebutuhan dananya, maka akan 

sangat mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Dan jika dana dari 

perusahaan sudah digunakan semua dan kebutuhan dana semakin 

meningkat karena pertumbuhan perusahaan, maka tidak ada pilihan lain, 

selain menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan baik dari 

hutang. 
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Manajer keuangan dalam mengambil keputusan harus 

mempertimbangkan secara teliti manakah biaya yang akan dipilih sebagai 

sumber dana. Karena masing-masing sumber dana tersebut memiliki 

konsekuensi yang berbeda–beda. Dalam menentukan besar modal atau 

hutang yang digunakan sebagai sumber dana perusahaan berkaitan dengan 

struktur modal. Struktur modal bisa disebut juga dengan perimbangan 

antara modal pribadi dengan modal asing (hutang). 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 

(Firnanti, 2011). Perusahaan dengan struktur modal yang baik dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dan mendorong investor untuk melakukan 

investasi atau penanaman modal, dan jika suatu perusahaan mempunyai 

struktur modal yang tidak baik dan memiliki banyak hutang akan 

memberikan beban yang berat terhadap perusahaan.  

Manajer dalam mengambil keputusan akan lebih mudah jika 

mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, 

beberapa diantaranya yaitu profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan penjualan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh laba dalam periode tertentu (Muhajir & Triyono, 2010). 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan mempunyai dana 

internal yang lebih besar daripada perusahaan yang profitablitasnya rendah. 

Jika suatu perusahaan yang mempunyai dana internal yang besar maka 
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perusahaan akan menggunakan dana internal terlebih dahulu untuk 

membiayai dana operasional perusahaan sebelum menggunakan dana 

eksternal atau hutang.  

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas merupakan salah satu 

indikator tentang kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban 

finansial jangka pendek saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva 

lancarnya (Johan & Septariani, 2021). Jika suatu perusahaan memiliki 

likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut lebih memilih memakai 

sumber dana internal untuk mencukupi kebutuhan modal yang berarti 

penggunaan sumber dana eksternal atau hutang sangatlah sedikit atau tidak 

sama sekali. Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi biasanya 

mendapatkan kepercayaan dari pihak luar, jika pihak luar atau asing tersebut 

akan memberikan hutang dalam jumlah yang cukup besar.   

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi struktur modal. Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala 

yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dalam 

berbagai cara, antara lain melalui total aset, log size, nilai pasar saham, total 

sales dan lain-lain (Rahmiati, Tasman, & Melda, 2015). Besar kecilnya 

suatu perusahaan juga berpengaruh terhadap struktur modal, karena 

perusahaan yang besar akan cenderung menggunakan sumber dana 

eksternal atau hutang yang lebih besar untuk keperluan perusahaan.  
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Faktor lain yang mempengaruhi struktur modal adalah pertumbuhan 

penjualan. Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan kenaikan ataupun 

penurunan penjualan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada laporan 

laba-rugi perusahaan (Maryanti, 2016). Pertumbuhan perusahaan dapat 

dilihat juga dari pertumbuhan penjualan. Perusahaan yang pertumbuhan 

penjualan stabil memperoleh kepercayaan dari pihak luar dan lebih mudah 

untuk mendapatkan pinjaman atau hutang daripada perusahaan dengan 

pertumbuhan penjualan yang tidak stabil. Perusahaan dengan pertumbuhan 

penjualan yang tinggi juga akan memerlukan dana yang lebih besar 

sehingga lebih menggunakan sumber dana dari eksternal.  

Dari uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti 

empiris bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan 

pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Permasalahan ini 

menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, UKURAN 

PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP 

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Maka penulis 

membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2019 ? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-

2019 ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2019  ? 

4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2019. 

2. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2019. 
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3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016-2019. 

4. Mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan khususnya 

kepada pihak manajer keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memutuskan menggunakan sumber dana internal atau eksternal 

untuk kebutuhan operasional perusahaan. 

2. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

penulis dan dapat berguna sebagai sarana untuk mengembangkan 

pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal. 

3. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

investor mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal, sehingga berguna bagi investor dalam menilai perekonomian 
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dan kinerja perusahaan sebelum investor menanamkan modalnya ke 

perusahaan. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

konseptual dan hipotesis 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, variabel dan pengukuran variabel serta metode 

analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai hasil pengumpulan data, pengujian data dan 

analisis data yang penulis sajikan. 

BAB V : PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan hasil analisa data yang telah dilakukan, keterbatasan 

dalam penelitian serta saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang 

bersangkutan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi daftar jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain dan bahan-

bahan lain yang digunakan sebagai referensi dan pembahasan skripsi. 
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LAMPIRAN 

Bagian ini berisi data yang mendukung pembahasan data yang berisikan 

penjelasan. 

 

  


