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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Seiring perkembangan perekonomian yang sangat pesat, perusahaan 

menginginkan agar dapat terus berkembang, oleh karena itu membutuhkan 

modal untuk dapat membiayai kegiatan oprasionalnya. Salah satu yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan melalui 

peningkatan kemakmuran kepemilikan atau para pemegang saham. 

Keberadaan para pemegang saham dan manajemen sangatlah penting untuk 

menentukan besarnya keuntungan yang nantinya akan diperoleh. Dalam 

menghadapi kondisi seperti ini, setiap perusahaan dituntut untuk mampu 

melihat dan membaca dengan pintar situasi yang terjadi sehingga dapat 

melakukan pengelolaan dengan baik agar dapat menjadi lebih unggul 

diantara para pesaing bisnis 

Menurut Bambang Riyanto (2001), Suatu keputusan yang diambil 

oleh manajer dalam suatu pembelajaran harus dipertimbangkan secara teliti 

sifat dan biaya dari sumber dana yang akan dipilih karena masing-masing 

sumber dana tersebut memiliki konsekuensi finansial yang berbeda. Sumber 

dana perusahaan adalah semua perkiraan yang terdapat pada sisi pasiva 

neraca, mulai dari utang dagang hingga laba ditahan. Kesemuanya itu lebih 

dikenal sebagai struktur keuangan. 
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Kebutuhan akan modal sangat penting dalam membangun dan 

menjamin kelangsungan perusahaan selain faktor pendukung lainya. Modal 

dibutuhkan setiap perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut akan 

melakukan ekspansi. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan berapa 

besarnya modal yang dibutuhkan untuk memenuhi atau membiayai 

usahanya. Kebutuhan akan modal tersebut dapat dipenuhi dari berbagai 

sumber dan mempunyai jenis yang berbeda-beda. Modal terdiri atas ekuitas 

(modal sendiri) dan hutang (debt), perbandingan hitang dan modal sendiri 

dalam struktur finansial perusahaan disebut struktur modal. 

Menurut Bambang Riyanto (2008), bahwa sumber dana yang dapat 

diperoleh diperoleh untuk membelanjai suatu perusahaan dapat dibedakan 

menajdi sumber dana dari dalam perusahaan dan sumber dari luar 

perusahaan. Sumber dana dari dalam perusahaan (intern source) dapat 

diartikan sebagai bentuk dana dimana pemenuhan kebutuhan dananya 

berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dengan kata lain dengan kekuatan 

atau kemampuan sendiri. Sedangkan sumber dana dari luar perusahaan 

(exsternal source) adalah pemenuhan dana diambil atau berasal sari sumber-

sumber dana yang ada diluar perusahaan. Struktur modal dapat menunjukan 

kepada investor keseimbangan antara resiko dan tingkat pengembalian 

investasinya. Struktur modal tercermin pada unsur hutang dan modal 

sendiri, dan salah satu isu penting yang sering dihadapi oleh manajer suatu 

perusahaan adalah menentukan perimbangan yang tepat antara hutang 

dengan modal. Dalam penelitian ini, untuk mengukur struktur modal akan 
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digunakan perbandingan total hutang jangka panjang dan total aset. 

Penentuan penyusunan struktur modal penting adanya dimana struktur 

modal berguna sebagai pondasi yang kuat bagi jalanya suatu usaha. Struktur 

modal yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan 

suatu usaha, demikian sebaliknya, susunan struktur modal yang kurang baik 

akan memberikan dampak yang kurang baik juga bagi kelangsungan suatu 

usaha. Setelah diketahui bagaimana susunan struktur modal yang tepat, 

maka pemilik dapat menentukan bagaimana usaha tersebut akan mengelola 

pendanaannya. 

Alasan Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian 

karena di Indonesia perusahaan manufaktur dapat berkembang dengan 

pesat, hal ini terlihat dari jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari periode ke periode paling banyak jika 

dibandingkan dengan perusahaan lainya. Sebagian besar perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Struktur modalnya lebih 

banyak menggunakan modal sendiri dari pada hutang jangka panjang. 

Struktur permodalan banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor 

antara lain, menurut pecking order theory dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Setiawan (2006), semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka 

semakin rendah tingkat penggunaan hutang dalam struktur modal. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan 

mempunyai dana internal yang besar. Menurut Kusumawati (2004), 

kesempatan pertumbuhan atau growth opportunity juga berpengaruh 



4 

 

 

terhadap struktur permodalan dalam perusahaan. Di satu pihak, 

pertumbuhan menunjukan tekanan pembiayaan untuk proyek-proyek 

investasi dan perusahaan harus mendanai kesempatan investasi tersebut 

dengan sumber dana internal dan eksternal. Peneliti ini ini termotivasi untuk 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Masalah struktur modal merupakan masalah yang sangat penting bagi 

perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan 

mempunyai efek yang langsung terhadap posisi finansialnya. Suatu 

perusahaan pasti membutuhkan modal untuk melakukan ekspansi. Bagi 

perusahaan yang mencari keuntungan biasanya mengutamakan keuntungan 

bagi pemiliknya atau pemegang saham. Pemegang saham dengan membeli 

saham berarti mengharapkan return tertentu dengan risiko minimal. Dengan 

tingginya tingkat return yang diperoleh pemegang saham maka para 

pemegang saham akan tertarik dengan harga saham semakin tinggi, 

sehingga kesejahteraan pemegang saham akan meningkat. Disamping itu 

juga bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan 

melakukan pengembangan usahanya. Hal ini dilakukan dengan cara 

memaksimalkan harga saham yaitu dengan memilih struktur modal yng 

paling tepat dengan cara menyeimbangkan antara penggunaan hutang dan 

modal sendiri. 

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan 

menjadi hal yang penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan 
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struktur modal perusahaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur 

modal perusahaan diantaranya ukuran perusahaan, resiko bisnis, 

pertumbuhan asset, profitability, dan likuiditas. Penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk menguji apakah ukuran perusahaan, resiko bisnis, 

pertumbuhan asset, profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai dengan 2016. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2012-

2016)”. 

1.2. Ruang Lingkup 

Untuk penelitian ini dibatasi pada permasalahan berikut : 

1. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsector makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2016. Perusahaan 

yng dipilih adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman yang mempublikasikan laporan keuangan yang di BEI selama 

tahun 2012-2016 secara berturut-turut serta memiliki ukuran perusahaan, 

resiko bisnis, pertumbuhan asset, profitabilitas dan likuiditas. 

2. Dalam penelitian ini hanya menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 

resiko bisnis, pertumbuhan asset, profitabilitas, dan likuiditas terhadap 

struktur modal. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian, penulis 

merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal? 

2. Bagaimana pengaruh resiko bisnis terhadap struktur modal? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan asset terhadap struktur modal? 

4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal? 

5. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap struktur modal? 

6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, resiko bisnis, pertumbuhan 

aset, profitability dan likuiditas terhadap struktur modal? 

1.4. Batasan Masalah  

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah 

yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba untuk membuat batasan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh 

pembiayaan ukuran perusahaan, resiko bisnis, pertumbuhan aset, 

profitabilitas, dan likuiditas terhadap struktur modal.  

1.5. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. 

2. Menganalisis pengaruh resiko binis terhadap struktur modal. 

3. Menganalisis pengaruh pertumbuhan asset terhadap struktur modal. 

4. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. 

5. Menganalisis pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. 

6. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, resiko bisnis, pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan atau informasi kepada 

perusahaan manufaktur sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak 

ukur dalam penyusunan suatu struktur modal yang optimal, serta dapat 

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal sehingga 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada 

perusahaan manufaktur. 

b. Bagi investor, memberikan informasi kepada manajer keuangan 

serta para investor dalam menentukan alternatif pendanaan serta 

aspek-aspek yang mempengaruhinya. Serta dapat menjadi salah 
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satu masukan mengenai kinerja perusahaan yang akan 

mempengaruhi pertimbangan calon investor menentukan kebijakan 

dalam penanaman modal yang tepat bagi perusahaan. 

c. Bagi pembaca dan pihak-pihak lainya, menambah referensi bukti 

empiris bagi pembaca sebagai rekomendasi penelitia yang 

dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. Serta 

memberikan manfaat kepada pihak lain terkait dengan keputusan 

struktur modal dan menyesuaikan segala kepentinganya. 

 


