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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Persaingan antar perusahaan pada era global ini semakin kompetitif 

sehingga setiap perusahaan dituntut untuk mampu bersaing agar menjadi 

perusahaan yang unggul pada bidangnya. Perusahaan juga harus mampu 

meraih profit yang maksimum agar semakin tinggi nilai perusahaan. Selain 

dengan meningkatkan profit perusahaan, keberadaan para pemegang saham 

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Persaingan 

yang ketat antar perusahaan menjadikan suatu perusahaan melakukan strategi-

strategi.  

Strategi tersebut dapat berupa melakukan kegiatan ekonomi dan 

fungsi-fungsi manajemen dengan baik dibidang pemasaran, operasioanl, 

sumber daya manusia dan keuangan secara efektif, terutama fungsi 

manajemen dalam bidang keuangan seperti perencanaan. Fungsi perencanaan 

dalam bidang keuangan dapat berupa permodalan atau pendanaan, dimana 

keputusan pendanaan yang baik dari suatu perusahaan dapat dilihat dari 

struktur modal. Sumber pendanaan atau permodalan menurut Riyanto (2001) 

dapat dibedakan menjadi sumber dana internal dan sumber dana eksternal. 

Sumber dana internal diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, yang terdiri 

dari laba dan ekuitas. 

Sedangkan pendanaan eksternal diperoleh dari pendanaan sendiri dan 

hutang. Penggunaan hutang pada operasi perusahaan bertujuan sebagai 
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leverage atau pendongkrak kinerja keuangan pada perusahaan. Penggunaan 

hutang pada perusahaan bertujuan untuk melakukan ekspansi usaha, ketika 

sebuah perusahaan berekspansi, perusahaan akan membutuhkan modal dan 

modal tersebut dapat berasal dari utang maupun ekuitas Brigham (2006).  

Keputusan pendanaan menyangkut tentang bagaimana memperoleh 

dana untuk membiayai investasi yang efisien, bagaimana menentukan 

komposisi sumber dana yang optimal (keputusan struktur modal) bagi 

perusahaan dan bagaimana komposisi yang optimal itu harus dipertahankan. 

Keputusan struktur modal yang perlu di ambil dalam hal ini adalah apakah 

kebutuhan modal yang diperlukan tersebut dipenuhi dari penggunaan laba 

ditahan, penjualan saham baru, saham dan hutang 

Tinggi rendahnya struktur modal yang dimiliki perusahaan tentunya 

akan berpengaruh pada investor yang nantinya akan menanamkan saham pada 

perusaahaan, tidak hanya bagi investor tetapi kondisi keuangan perusahaan 

juga akan mempengaruhi pemikiran pemegang saham, apakah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh manajemen keuangan pada perusahaan dapat memakmurkan 

para pemegang saham atau tidak. Struktur modal merupakan perbandingan 

antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri.  

Struktur modal menunjukan proporsi atas penggunaan hutang untuk 

membiayai investasinya, sehingga dengan mengetahui struktur modalnya, 

investor dapat mengetahui keseimbangan resiko dan tingkat pengembalian 

investasinya (return investment). Perusahaan membutuhkan rasio khusus yaitu 

Debt Equity Ratio (DER), sebagaimana menurut Riyanto (2001) struktur 
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modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing (jangka 

panjang) dengan modal sendiri dalam suatu perusahaan.  

Menurut Warsono (1998) struktur modal merupakan bauran dari 

segenap sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan, 

sedangkan menurut Ambarwati (2010) Struktur modal adalah kombinasi atau 

perimbangan antara utang dan  modal sendiri (saham preferen dan saham 

biasa) yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan mendapatkan 

modal. Seorang manajer harus dapat menghimpun dana dari dalam maupun 

luar perusahaan dengan mempertimbangkan keputusan pendanaan yang 

seimbang antara aktiva dan pasiva, selain hal tersebut harus dipertimbangkan 

pula keefisienan dan keefektifan pendanaan tersebut sehingga dapat mencapai 

keuntungan optimal.  

Struktur modal optimal adalah struktur modal yang dapat memberikan 

nilai perusahaan secara maksimal dengan tingkat risiko tertentu atau dapat 

meminimumkan biaya secara keseluruhan dalam mengelola fungsi-fungsi 

yang terdapat di dalam perusahaan. Permasalahan yang dihadapi oleh manajer 

adalah adanya kesulitan dalam menentukan faktor-faktor yang harus 

dipertimbangkan untuk mencapai struktur modal optimal, hal tersebut muncul 

berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. 

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dilihat bagaimana pentingnya 

menentukan struktur modal pada pendanaan perusahaan karena dengan 

keputusan pendanaan perusahaan akan bertahan hidup dan berkembang, 

terutama pada perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur adalah 
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perusahaan yang memiliki daya saing yang tinggi yang banyak menyerap 

tenaga kerja. Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pemberian 

pinjaman oleh kreditur kepada perusahaan seperti variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan.  

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap keputusan hutang 

perusahaan (DER). Semakin besar sebuah perusahaan, maka akan semakin 

tinggi pula tingkat pertumbuhannya dan cenderung mendorong perusahaan 

untuk meningkatkan jumlah pinjamannya. Struktur Aktiva juga menjadi faktor 

yang berpengaruh terhadap keputusan DER perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki aktiva dalam jumlah besar dapat menggunakan hutang yang lebih 

besar dengan aktiva tersebut sebagai penjaminnya.  

Variabel profitabilitas dimana kreditur bisa menilai kemampuan 

perusahaan (debitur) untuk membayar hutangnya yang dapat dilihat dari 

keuntungan yang dimiliki perushaan. Variabel terakhir adalah pertumbuhan 

penjualan. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan stabil bisa 

mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan hutang yang lebih besar.  

Beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama perlu diuji kembali 

karena dalam beberapa kasus penelitian terdapat perbedaan hasil yang 

disebabkan perbedaan waktu, jumlah sampel, lokasi penelitian dll.  

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang berbeda 

pada masing-masing variabel yang menyebabkan adanya research gap. Oleh 

karena itu dan dikemukakan research gap pada penelitian yang dilakukan oleh 

Friska (2011) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, 
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resiko bisnis, time interest earned,  dan pertumbuhan aktiva mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Putri, Dkk (2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur modal sedangkan faktor-faktor 

lain seperti struktur aktiva, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, 

pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

struktur modal.  

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farah, Dkk (2010) yang 

menyatakan bahwa profitabilis, ukuran perusahaan dan pertumbuhan 

perusahaan mempunyai pengaruh yang negativ terhadap struktur modal tetapi 

faktor faktor lain seperti tangibility dan liquidity mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap struktur modal. Dari beberapa penelitian terdahulu masih 

terjadi perbedaan hasil penelitian (research gap) mengenai faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap struktur modal.  

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2012-2015. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan, struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas 

yang diuji pengaruhnya terhadap struktur modal. Berdasarkan uraian diatas 

maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva ,Profitabilitas, Pertumbuhan 

Penjualan berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

2. Dari beberapa faktor tersebut, faktor manakah yang memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadaap struktur modal pada perusahaan manufaktur 

yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam memperjelas dan memfokuskan objek yang akan diteliti agar 

tidak terjadi pelebaran dan pembahasan yang meluas, maka pembahasan 

masalah peneliti ini dibatasi berdasarkan atas data laporan keuangan 

perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2012-2015. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan diatas maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut:  

a. Memberikan bukti empiris hubungan profitabilitas, ukuran Perusahaan 

struktur aktiva pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada 
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perusahaan manufaktur yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012- 2015 

b. Mengetahui dari beberapa faktor tersebut yang paling berpengaruh

positif terhadap struktur modal

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi praktisi perusahaan sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak

ukur dalam menyusun struktur modal yang optimal dan melakukan

kalkulasi keputusan hutang sebaik mungkin.

b. Bagi investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk

pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang akan

ditanamkan dananya dengan melihat struktur modal perusahaaan

tersebut.

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah pengetahuan, referensi,

informasi, dan wawasan teoritis khususnya tentang pengaruh

pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran

perusahaan terhadap struktur modal.




