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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi ekonomi global yang terus maju pada saat ini, akan dapat  

menimbulkan persaingan usaha yang sangat ketat, hal ini akan mendorong 

manajer perusahaan dalam meningkatkan produktivitas kegiatan produksi, 

pemasaran dan strategi perusahaan. Kegiatan tersebut berkaitan dengan usaha 

perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan di tengah persaingan ekonomi 

global yang sangat ketat. Selain itu, manajemen perusahaan juga harus 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (shareholder). Pengambilan 

keputusan yang tepat dari manajer perusahaan baik keputusan investasi, 

keputusan pendanaan dan keputusan dividen diperlukan untuk memenuhi 

tujuan tersebut. 

Salah satu keputusan penting yang dihadapi manajer keuangan dalam 

kaitannya dengan kegiatan operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan, 

dimana keputusan pendanaan yang baik dari suatu perusahaan dapat dilihat 

dari struktur modal, yaitu keputusan keuangan yang berkaitan dengan 

komposisi hutang, baik hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek, 

saham preferen, dan saham biasa yang akan digunakan oleh perusahaan. 

Struktur modal penting bagi perusahaan karena jika struktur modal 

suatu perusahaan mengalami error, hal ini dapat menimbulkan biaya bagi 

perusahaan serta dapat mengakibatkan suatu perusahaan tidak efisien. 
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Sedangkan struktur modal yang baik dapat meminimumkan biaya modal dan 

memaksimumkan nilai perusahaan yang mencerminkan harga saham suatu 

perusahaan serta kesejahteraan pemegang saham. Keputusan mengenai 

penggunaan hutang atau ekuitas dalam pembiayaan investasi dipegang 

sepenuhnya oleh manager keuangan. Peran manajer keuangan sangat besar 

guna menemukan proporsi penggunaan dana investasi yang tepat bagi 

perusahaan.  

Selain menggunakan hutang, perusahaan juga dapat menerbitkan 

saham untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Hutang dan 

penerbitan saham termasuk dalam sumber dana eksternal. Perusahaan juga 

dapat menggunakan sumber dana internalnya, yaitu laba ditahan. Kedua jenis 

sumber dana tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan. Penggunaan hutang 

dapat meminimalkan biaya modal dan meningkatkan ROE bagi pemegang 

saham.  

Disisi lain, penggunaan hutang yang tinggi dan penggunaan yang 

tidak bijak akan memunculkan biaya yang tinggi pula dan akhirnya 

merugikan pemegang saham. Penggunaan dana internal terbilang sangat baik 

karena perusahaan mengurangi ketergantungan dari pihak luar. Tetapi disisi 

lain jumlah laba ditahan tidak terlalu besar, sehingga untuk kebutuhan dana 

yang sangat tinggi perusahaan cenderung harus menggunakan sumber dana 

eksternal.  

Kondisi tertentu  hutang juga membuat banyak perusahaan mengalami 

kebangkrutan. Sejarah membuktikan, krisis moneter yang terjadi di Indonesia 
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pada tahun 1997 menjadikan perekonomian Indonesia memburuk. Tingkat 

suku bunga yang tinggi dan menurunya daya beli masyarakat menjadikan 

dunia bisnis ikut terpuruk.  

Perusahaan tidak mampu membayar hutang yang telah jatuh tempo 

dikarenakan nilai tukar rupiah yang sangat melemah terhadap dollar pada saat 

itu. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan dalam menentukan struktur 

modalnya akan sangat memperhitungkan untung rugi yang akan didapatkan 

jika mereka menambah jumlah hutang. Berdasarkan fenomena tersebut betapa 

pentingnya penentuan struktur modal pada perusahan.  Terdapat beberapa 

variabel yang dapat mempengaruhi pemberian pinjaman oleh kreditur kepada 

perusahaan seperti  struktur aktiva, ukuran perusahaan dan profitabilitas. 

Variabel struktur aktiva karena semakin besar nilai perusahaan maka 

semakin mencukupi aset yang bisa digunakan sebagai jaminan hutang. 

Variabel profitabilitas dimana kreditur bisa menilai kemampuan perusahaan 

(debitur) untuk membayar hutang yang dilihat dari keuntungan perusahaan. 

Variabel firm size atau ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor 

penting untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait struktur 

moda dimana semakin meningkatnya perhatian kreditor terhadap perusahaan 

maka sangat dimungkinkan jumlah hutang akan semakin meningkat (Trisna, 

2010 dalam Hidayat, 2012). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal sebelumnya pernah 

diteliti oleh Saidi (2004), Haryoputra (2011), dan Arli (2010), namun dari 

penelitian terdahulu ditemukan perbedaan hasil penelitian terhadap variabel 
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yang mempengaruhi struktur modal, dengan adanya perbedaan tersebut 

peneliti melakukan penelitian yang sama, dengan memperluas variabel 

penelitian mencakup periode 2011-2014 dengan mengambil sampel 

penelitian industri manufaktur sektor makanan. 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2014? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruhi terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2011-2014? 

C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang 

dikemukakan diatas, agar pembahasan masalah ini tidak meluas dan dapat 

terarah maka perlu adanya pembatasan masalah yaitu sebagai berikut: Peneliti 

hanya meneliti struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, tahun 

penelitian 2011-2014, perusahaan manufaktur sektor olahan makanan (food 

and beverages). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Menguji pengaruh struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan

terhadap struktur modal.

b. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap struktur

modal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Menjadi masukan bagi perusahaan dan manajemen agar 

dapat dijadikan pertimbangan dalam memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi struktur modal. 

b. Bagi Investor

Menjadi bahan pertimbangan bagi investor agar bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang akan 

ditanamkan dananya dengan melihat struktur modal perusahaaan 

tersebut. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah pengetahuan, referensi, informasi, dan wawasan 

teoritis bagi peneliti selanjutnya khususnya tentang pengaruh 

struktur aktiva,  profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap 

struktur modal. 


