
1 

 

BAB I 

PE�DAHULUA� 

 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu kebijakan penting yang dibuat oleh perusahaan adalah 

kebijakan mengenai struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan 

jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, 

saham preferen dan saham biasa, sehingga kebijakan struktur modal mempunyai 

peran yang cukup penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka 

panjang. Perusahaan akan dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk 

menentukan seberapa besar utang, saham preferen, dan saham biasa yang 

dikehendaki perusahaan dalam struktur modalnya, sehingga penetapan struktur 

modal akan berkaitan dengan keputusan pendanaan yang dilakukan perusahaan.  

Perusahaan mempunyai tujuan utama yaitu memaksimalkan kinerja 

keuangan perusahaan dengan cara meningkatkan nilai perusahaan yang 

diindikasikan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang 

saham. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui tiga aktivitas pengambilan 

keputusan keuangan, yaitu: keputusan investasi, keputusan pendanaan dan 

keputusan dividen (Van Horne dan Wachowicz, 2005). Alternatif keputusan 

pendanaan yang cukup penting adalah dengan leverage keuangan (pendanaan 

dengan utang). Leverage keuangan menggambarkan tingkat sumber dana utang 

dalam struktur modal perusahaan. Leverage keuangan juga menyangkut 

penggunaan dana yang diperoleh pada biaya tetap tertentu dengan harapan bisa 

meningkatkan bagian pemilik modal sendiri. Semakin besar leverage semakin 
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besar risiko finansial suatu perusahaan. Perusahaan yang mempunyai leverage 

yang tinggi adalah perusahaan yang mempunyai utang dalam proporsi yang makin 

besar (Lisa, 2007).  

 Brigham (1983) menyatakan bahwa perimbangan antara besarnya modal 

asing dan modal sendiri akan mempunyai efek terhadap tingkat solvabilitas 

perusahaan yang bersangkutan. Setiap tambahan hutang akan selalu menurunkan 

tingkat solvabilitasnya, dan setiap penambahan modal sendiri akan selalu 

menaikan tingkat solvabilitasnya. Maka setiap penambahan modal sendiri, akan 

menaikkan jumlah aktiva lancarnya sehingga juga menaikkan modal kerja bersih 

yang dimiliki oleh perusahaan dan akan meningkatkan solvabilitas perusahaan. 

Sedangkan jika terjadi penambahan modal asing dalam bentuk hutang jangka 

panjang akan menaikan aktiva lancarnya dan modal kerja bersihnya, tetapi akan 

menurunkan tingkat solvabilitas.  

Tingkat solvabilitas perusahaan ini penting artinya bagi suatu perusahaan 

sebab posisi solvabilitas yang baik di satu pihak merupakan suatu jaminan 

terhadap kontinuitas perusahaan yang selanjutnya dapat memberikan kondisi baik 

bagi perusahaan tersebut dalam usahanya mencapai laba. Dan yang menjadi tolak 

ukur solvabilitas yang dicapai perusahaan, dapat dilihat dari kemampuan 

perusahaan tersebut dalam memenuhi segala kewajibannya (yang terdapat dalam 

pos total aktiva). Dengan demikian dalam penelitian ini total hutang yang dimiliki 

oleh perusahaan merupakan struktur modal kerja bersih untuk posisi keuangan 

jangka panjang, dan berkaitan langsung dengan tingkat solvabilitas perusahaan. 

Penggunaan hutang dalam sumber pendanaan mempunyai keuntungan, 

yaitu dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak karena beban bunga tetap yang 
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ditimbulkan dari utang, berbeda dengan pembayaran deviden yang tidak dapat 

mengurangi pembayaran pajak. Di sisi lain, penggunaan utang juga mempunyai 

kekurangan, karena akan timbulnya ancaman atas biaya keagenan dan 

kebangkrutan (Lenra, 2011). Menurut teori pertukaran (trade off teory) leverage 

(tercermin dalam debt to equity ratio – DER) dapat menunjukkan tingkat resiko 

suatu perusahaan dimana semakin tinggi rasio DER, maka perusahaan semakin 

tinggi resikonya karena pendanaan dari unsur hutang lebih besar daripada modal 

sendiri (equity) mengingat dalam perhitungan hutang dibagi dengan modal 

sendirinya (Racelis, 2007). Alasan penelitian ini menggunakan analisis Debt to 

Equity Ratio (DER) sebagai variabel dependen dikarenakan Debt to Equity Ratio 

mampu mengukur tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan 

perusahaan yang mencakup kewajiban lancar maupun hutang jangka panjang, 

dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976) pada kenyataannya pendanaan 

dalam perusahaan dapat didanai dengan modal yang berasal dari modal milik 

eksternal atau institusi lain yang diinvestasikan ke perusahaan, modal dari pemilik 

internal perusahaan, serta berasal dari hutang perusahaan terhadap pihak lain, 

maka kombinasi ini dapat digunakan untuk meminimkan adanya agency cost. 

Alternatif tindakan untuk mereduksi agency cost yang terjadi akan lebih efektif 

jika didukung oleh kondisi yang tepat. Salah satu kondisi tersebut adalah struktur 

kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan 

bahwa prosentase kepemilikan oleh institusi dan manajemen akan menentukan 

penggunaan hutang untuk membiayai operasional perusahaan.  
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 Dalam Agency Theory digambarkan hubungan antara manager dan 

pemegang saham. Manager sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. 

Manager dituntut untuk memaksimalkan sumber daya atau nilai perusahaan untuk 

meningkatkan kekayaan pemegang saham (stockholders). Sehingga dapat 

dikatakan bahwa nilai perusahaan yang tinggi akan menjadi keinginan para 

pemilik (pemegang saham).  

 Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan (manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan). Dalam 

laporan keuangan kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan besarnya 

prosentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Kepemilikan manajerial 

menunjukkan peran ganda seorang manajer, yaitu sebagai manajer perusahaan dan 

sebagai pemegang saham. Sehingga dia akan berperilaku dalam pengambilan 

keputusan keuangan jangan sampai merugikan perusahaan, karena jika perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan apalagi sampai terjadi pailit maka dia sendiri yang 

akan dirugikan dalam dua hal yaitu hilangnya insentif sebagai seorang manajer 

dan hilangnya return sebagai pemegang saham bahkan dana yang diinvestasikan 

tidak dapat kembali.  

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham 

institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik 

keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor 

institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor 

institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak 

mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Tingkat kepemilikan 
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institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar 

oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku 

opportunistic manajer. 

Peran kepemilikan saham institusional mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan. Hal ini konsisten dengan 

Moh’d, et al. (1998) yang menyatakan bahwa para investor institusional pada 

industri manufaktur sadar bahwa keberadaan mereka dapat memonitor perilaku 

manajer perusahaan secara efektif sehingga pihak manajemen akan bekerja untuk 

kepentingan para pemegang saham. Adanya monitoring yang efektif oleh investor 

institusional menyebabkan penggunaan hutang untuk pendanaan menurun 

sehingga mengurangi biaya agensi hutang.  

Grossman dan Hart (1982) menyatakan bahwa tingkat kepemilikan saham 

oleh manajemen dan hutang yang terlalu tinggi dapat berdampak buruk terhadap 

perusahaan. Tingkat kepemilikan saham oleh manajemen yang tinggi 

menyebabkan manajemen mempunyai posisi yang kuat untuk melakukan 

pengawasan dan pengelolaan terhadap perusahaan. Kondisi ini akan mempersulit 

bagi pihak eksternal untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

perusahaan karena berada pada pihak yang lemah.  

Kebijakan pendanaan yang tercermin dalam debt equity ratio (DER) 

sangat mempengaruhi pencapaian laba yang diperoleh oleh perusahaan. Ang 

(1997) menyatakan bahwa semakin tinggi DER akan mempengaruhi besarnya 

laba (return on equity) yang dicapai oleh perusahaan. Return on equity (ROE) 

digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan profit 

dengan memanfaatkan ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi profit perusahaan 
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maka akan semakin tinggi ROE, besarnya laba perusahaan dipengaruhi oleh 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas penjualannya 

yang tercermin melalui net profit margin dan aktivitas penjualan perusahaan 

dengan memanfaatkan total assetnya yang tercermin melalui total asset turnover. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa bila net profit margin dan total asset 

turnover naik maka akan meningkatkan ROE, tetapi tidak dapat selamanya 

demikian karena ada faktor biaya yang muncul dari DER dan kebijakan 

manajemen yang ditunjukkan oleh institutional ownership.  

Bathala, et al. (1994) menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh 

institusi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap debt ratio dan kepemilikan 

saham oleh manajemen. Moh’d, et al. (1998) menemukan bahwa struktur 

kepemilikan saham mempunyai pengaruh yang signifikan dan berhubungan 

negatif dengan debt ratio. Agrawal, et al. (1987) menunjukkan bahwa antara 

kepemilikan saham oleh manajemen dengan hutang terdapat hubungan yang 

bersifat positif, sehingga perusahaan yang varian returnnya meningkat maka 

kepemilikan saham oleh manajemen lebih besar dibanding pada perusahaan yang 

varian returnnya lebih rendah. 

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan hasil beberapa 

penelitian terdahulu terkait dengan proporsi kepemilikan saham dan leverage 

perusahaan yakni: Bathala, et al. (1994) menggunakan sampel penelitian 

perusahaan-perusahaan yang listing di !ew York Stock Exchange, Moh’d, et al. 

(1998) hanya menggunakan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur dengan 

metode analisis time series, sedangkan Agrawal, et al. melakukan penelitian 

dengan menggunakan sampel semua perusahaan selama 8 tahun dari tahun 1974 
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sampai dengan tahun 1982 sehingga mendapatkan hasil yang berbeda dari 

Bathala, et al. (1994) dan Moh’d, et al. (1998).  

 Pendekatan pertumbuhan perusahaan merupakan komplemen profitabilitas 

sebagai proksi pecking order theory untuk menilai prospek perusahaan dimasa 

yang akan datang. Penelitian Deesomsak, et al. (2000), Chen & Steiner (2000), 

Nagano (2003), Droberz, et al. (2004), Delcoure (2006), dan Huang, et al. (2006) 

menyatakan profitabilitas dapat menaikkan leverage dan berpengaruh positif 

terhadap leverage perusahaan. Sedangkan penelitian Titman (1988), Jorgensen & 

Terra (2003), Zou & Xiou (2006), menyatakan bahwa profitabilitas dapat 

menurunkan leverage perusahaan dan berpengaruh negatif terhadap leverage 

perusahaan. Dari sini tampak adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait 

dengan profitabilitas dan leverage perusahaan pada beberapa penelitian terdahulu. 

Hal tersebut dikarenakan setiap peneliti mempertimbangkan beberapa faktor lain 

yang mempengaruhi leverage dalam struktur modal perusahaan. Chen & Steiner 

(2000) menganalisa leverage yang dipengaruhi juga oleh proporsi kepemilikan 

saham, agency problem, kebijakan hutang dan dividen. Droberz, et al. (2004) 

menganalisa leverage yang dibatasi oleh kebijakan pemerintah. Delcoure (2006) 

menganalisa leverage pada saat terjadi transisi ekonomi. Sedangkan penelitian 

Titman (1988), Jorgensen & Terra (2003), Zou & Xiou (2006), menganalisa 

leverage yang dipengaruhi oleh beberapa variabel pada beberapa sampel 

perusahaan dengan tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lainnya, sehingga 

terjadi inkonsistensi pada beberapa penelitian terdahulu. 

 Dua pertumbuhan perusahaan yang terkait tetapi memiliki implikasi yang 

berbeda terhadap  leverage adalah sales growth dan pertumbuhan total aktiva. 
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Sales growth mencerminkan prospek perusahaan dengan rentang waktu lebih 

panjang dari profitabilitas tetapi lebih pendek dari asset growth. Sales growth 

sebagai salah satu rasio pertumbuhan adalah rasio yang menunjukkan suatu 

peningkatan penjualan yang dapat dicapai suatu badan usaha. Dengan sales 

growth yang tinggi maka badan usaha tersebut menunjukkan kemampuan dalam 

menembus pasar baru atau melakukan diversifikasi produk dan saluran distribusi 

serta menetapkan harga jual. Oleh karena itu sales growth harus selalu 

dipertahankan dan sales growth yang tinggi memberi indikator badan usaha yang 

bersangkutan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaannya dan diharapkan 

dapat meningkatkan laba yang dihasilkan. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap ROA pada perusahaan di 

Yunani yang dilakukan Bardosa dan Louri, (2003). Sementara berdasarkan teori 

dari Robert Ang (1997) menunjukkan bahwa ROA sangat dipengaruhi aktivitas 

penjualan dari perusahaan. Sehingga dapat diambil kesimpulan dengan 

meningkatnya aktivitas penjualan (sales) menunjukkan semakin baik kinerja 

perusahaan yang tercermin melalui ROA. 

Penelitian Ahmed, et al. (2011) dan Eriotis (2007) menunjukkan hasil 

bahwa sales growth mencerminkan tingkat produktivitas yang siap beroperasi dan 

kapasitas saat ini yang dapat diserap pasar dan mencerminkan peningkatan 

penerimaan maka pengaruh sales growth terhadap leverage perusahaan cenderung 

negatif. Sedangkan asset growth lebih mencerminkan rentang waktu yang lebih 

panjang dari sales growth. Investasi pada aktiva membutuhkan waktu sebelum 

siap dioperasikan sehingga aktivitas yang dilakukan tidak langsung  terkait 

dengan  penerimaan. Peningkatan asset dilakukan perusahaan bila terlihat prospek 
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bagus. Dalam hal kebutuhan dana internal tidak mencukupi akan mendorong 

perusahaan menggunakan hutang. Oleh karena itu asset growth berdampak positif 

terhadap leverage perusahaan (Anugrah, 2010). 

 Selanjutnya Huang, et al. (2006), menyatakan pertumbuhan penjualan 

dapat menurunkan leverage perusahaan dan berpengaruh negatif terhadap 

leverage perusahaan. Sedangkan penelitian Chen & Steiner (2000), Droberz, et al. 

(2004) menunjukkan pertumbuhan penjualan dapat meningkatkan leverage 

perusahaan dan berpengaruh positif terhadap leverage perusahaan. Dari penelitian 

terdahulu, terlihat hasil yang tidak konsisten antara pertumbuhan penjualan dan 

leverage perusahaan.  

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa research 

gap untuk beberapa variabel yang berpengaruh terhadap leverage (DER) yaitu: 

1. Profitabilitas dalam hal ini ROA dinyatakan berpengaruh tidak signifikan 

terhadap debt to equity ratio (Najjar et al., 2011) sedangkan menurut Taylor, 

et al. (2008), Ahmed, et al. (2011) dan Reinhard, et al. (2010) ROA memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap debt to equity ratio sehingga perlu 

dilakukan penelitian lanjutan. 

2. Penelitian terhadap Assets Growth dinyatakan signifikan negatif terhadap debt 

to equity ratio (Najjar et al., 2011) sehingga perlu dilakukan penelitian 

lanjutan. 

3. Sales Growth dinyatakan berpengaruh signifikan negatif terhadap debt to 

equity ratio oleh Ahmed, et al. (2011) dan oleh Eriotis (2007) tetapi 

dinyatakan signifikan positif terhadap debt to equity ratio (Najjar et al., 2011; 
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Taylor et al., 2008 dan Reinhard et al., 2010), sehingga perlu dilakukan 

penelitian lanjutan. 

4. Kepemilikan saham manajemen dinyatakan berhubungan positif terhadap debt 

to equity ratio (Boateng, 2010), begitu juga dengan Ebel, et al. (2009) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan saham manajemen berpengaruh signifikan 

positif dengan debt to equity ratio. 

5. Kepemilikan saham institusional dinyatakan berhubungan positif terhadap 

debt to equity ratio (Najjar et al., 2011), begitu juga dengan dengan Ebel, et 

al. (2009) juga menyatakan bahwa kepemilikan saham institusional 

berpengaruh signifikan positif dengan debt to equity ratio. 

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan yang go public di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, 

dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut sudah mengumumkan laporan 

keuangannya secara terbuka. Perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang mengumumkan laporan keuangannya melalui Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) 2012 untuk periode tahun 2009 sampai dengan 

2011 ada sejumlah 458 perusahaan. Dari 458 perusahaan tersebut dibedakan 

dalam 2 (dua) kategori  kepemilikan, yaitu Perusahaan Penanaman Modal Asing 

(PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).  

 Rudolf (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dibandingkan 

dengan perusahaan yang beroperasi di dalam lingkup ekonomi satu negara, PMA 

yang melakukan afiliasi bisnis kompleks dengan banyak negara dan memiliki 

peluang investasi lebih besar daripada PMDN sehingga memiliki peluang untuk 

meraih lebih banyak hutang dan mampu mempertahankan rasio hutang 



11 

 

optimalnya dibandingkan PMDN. Peluang ini memungkinkan struktur modal 

PMA akan berbeda dengan PMDN. Husnan, (2001) mengatakan bahwa 

perusahaan PMA adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya (pemegang 

saham pengendali) dimiliki oleh investor asing sedangkan PMDN adalah 

perusahaan yang sebagian besar sahamnya (pemegang saham pengendali) dimiliki 

oleh investor dalam negeri. Dengan adanya perbedaan status kepemilikan tersebut, 

maka perbedaan karakter dan budaya dari masing-masing investor akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan melalui kebijakan-kebijakan manajemen yang 

diterapkan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perbedaan dalam menentukan 

kebijakan hutang yang diambil oleh manajemen bagi perusahaan PMA dan 

PMDN.  

Besarnya rata-rata ketiga variabel independen (Profitabilitas, 

Pertumbuhan, Kepemilikan  Saham) dan variabel dependen (DER) pada 

perusahaan PMA yang listing di   BEI   selama   periode   tahun   2009-2011 dapat 

dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 

Rata-rata dari Profitabilitas, Pertumbuhan, Kepemilikan  Saham dan 

DER pada Perusahaan PMA Yang Listing di BEI Periode 2009-2011 

Variabel 
  Tahun   

2009 2010 2011 

Profitabilitas 26,41% 27,06% 30,27% 

Pertumbuhan -0,11% 5,01% 13,28% 

Kepemilikan  Saham 37,84% 37,84% 37,94% 

DER 46,28% 43,33% 36,05% 

 Sumber: ICMD 2011, diolah 

Sedangkan besarnya rata-rata ketiga variabel independen (Profitabilitas, 

Pertumbuhan, Kepemilikan  Saham) dan variabel dependen (DER) pada 
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perusahaan PMDN yang listing di   BEI   selama   periode   tahun   2009-2011 

dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2 

Rata-rata dari Profitabilitas, Pertumbuhan, Kepemilikan  Saham dan 

DER pada Perusahaan PMD� Yang Listing di BEI Periode 2009-2011 

Variabel 
  Tahun   

2009 2010 2011 

Profitabilitas 20,53% 19,67% 18,81% 

Pertumbuhan -0,34% 11,64% 13,93% 

Kepemilikan  Saham 37,10% 37,11% 37,09% 

DER 98,85% 102,50% 117,19% 

  Sumber: ICMD 2011, diolah 

 Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 yang menunjukkan fenomena dari 

variabel yang digunakan pada perusahaan PMA dan PMDN dapat dilihat bahwa 

profitabilitas menunjukkan hasil yang menurun dari tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2011 pada perusahaan PMDN, namun mengalami kenaikan pada 

perusahaan PMA. Pertumbuhan menunjukkan prosentase yang meningkat setiap 

tahun pada semua perusahaan (PMA dan PMDN) mulai dari tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2011, hal tersebut sama dengan pergerakan DER pada perusahaan 

PMDN dari tahun 2009-2011 yang  juga meningkat, namun tidak sejalan dengan 

prosentase DER pada perusahaan PMA yang justru mengalami penurunan. 

Sedangkan pada variabel proporsi kepemilikan saham cenderung stabil dan tidak 

ada perubahan. Berdasarkan fenomena dari rasio-rasio keuangan yang masih 

fluktuatif maka perlu diuji pengaruh dari ketiga variabel independen 

(Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Proporsi Kepemilikan Saham) dalam 

mempengaruhi DER pada industri yang listing di BEI periode 2009-2011. Alasan 

pada penelitian ini dilakukan uji beda pada perusahaan PMA dan PMDN karena 

berdasarkan data diatas perusahaan PMDN cenderung lebih sering menggunakan 
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hutang daripada perusahaan PMA. Hal tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan 

PMA secara prosentase lebih sedikit yang mempunyai DER diatas (46,28%) 

daripada perusahaan PMDN (117,19%). 

 Dari beberapa hasil penelitian terdahulu tentang variabel yang 

mempengaruhi DER masih menunjukkan pertentangan antara penelitian satu 

dengan yang lainnya, antara lain: Najjar, et al. (2011) bertentangan dengan 

Ahmed, et al. (2011), Taylor, et al. (2008), Eriotis (2007) dan Reinhard, et al. 

(2010). Selanjutnya hasil penelitian Deesomsak, et al. (2000), Chen & Steiner 

(2000), Nagano (2003), Delcoure (2006), dan Huang, et al. (2006) bertentangan 

dengan Jorgensen & Terra (2003) dan Zou & Xiou (2006). Oleh karena beberapa 

pertentangan dan ketidakkonsistenan hasil antara beberapa variabel yang 

mempengaruhi leverage dan tujuan investasi dari investor, maka perlu dilakukan 

perluasan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

leverage yang diukur melalui debt to equity ratio yang didasarkan pada kebijakan 

pendanaan yang ditempuh oleh manajemen perusahaan PMA dan PMDN dengan 

menganalisis variabel anteseden dari Profitabilitas dan Pertumbuhan Terhadap 

Leverage Perusahaan serta perbandingan pengaruh tersebut pada Perusahaan 

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) yang listing di Bursa Efek Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini karena adanya perbedaan hasil 

penelitian atas variabel-variabel yang berpengaruh terhadap leverage (DER) yang 

dikemukakan oleh para peneliti terdahulu. 
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 Berdasarkan research gap pada hasil penelitian terdahulu maka untuk 

memecahkan masalah  (research problem) diajukan research question sebagai 

berikut:  

1) Apakah proporsi kepemilikan saham berpengaruh terhadap profitabilitas 

dan leverage perusahaan manufaktur di Indonesia? 

2) Apakah pertumbuhan berpengaruh terhadap profitabilitas dan leverage 

perusahaan manufaktur di Indonesia? 

3) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap leverage perusahaan 

manufaktur di Indonesia? 

4)  Apakah terdapat perbedaan pengaruh dari proporsi kepemilikan saham, 

pertumbuhan dan profitabilitas dalam mempengaruhi leverage antara 

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1)  Untuk menguji dan menganalisa pengaruh proporsi kepemilikan saham 

terhadap profitabilitas dan leverage perusahaan manufaktur di Indonesia. 

2)  Untuk menguji dan menganalisa pengaruh pertumbuhan terhadap 

profitabilitas dan leverage perusahaan manufaktur di Indonesia. 

3)  Untuk menguji dan menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap leverage 

perusahaan manufaktur di Indonesia. 
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4)   Untuk melihat perbedaan pengaruh dari profitabilitas, pertumbuhan dan 

proporsi kepemilikan saham dalam mempengaruhi leverage antara 

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terutama investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Secara terperinci manfaat 

penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a.   Untuk klarifikasi pendapat penelitian terdahulu atau memperdalam kajian 

terdahulu. 

b.   Untuk mengembangkan penelitian terdahulu mengenai kebijakan hutang 

(leverage) dalam struktur modal perusahaan. 

c.   Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian 

selanjutnya sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan 

dengan proporsi kepemilikan perusahaan, asset growth dan sales growth 

yang dikaitkan dengan debt to equity ratio (DER). 



  


