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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan sektor perekonomian yang mendukung kelancaran 

aktivitas ekonomi di era yang terus maju ini, memungkinkan para pengusaha 

semakin berkembang di berbagai sektor. Salah satu sektor yang menarik untuk 

dikembangkan di Indonesia adalah sektor makanan dan minuman. Makanan 

merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Selama manusia masih hidup 

maka kebutuhan akan makanan dan minuman akan tetap meningkat. Dengan 

semakin banyak perusahaan makanan dan minuman diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga dapat memberikan prospek yang 

menguntungkan bagi perusahaan 

Persaingan antar perusahaan dalam dunia bisnis mengalami 

perkembangan yang semakin kompleks. Dalam menghadapi kondisi tersebut, 

setiap perusahaan dituntut untuk menyikapinya dengan cepat dan tepat. 

Perusahaan harus menentukan strategi yang tepat bagi kelangsungan hidupnya 

sehingga diharapkan mampu mencapai keunggulan kompetitifnya. Hal tersebut 

perlu dilakukan karena manajemen perusahaan harus memaksimalkan 

keuntungan. Selain itu, manajemen perusahaan juga dituntut untuk 

memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham (shareholder). Dalam 

mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan pengambilan keputusan yang 

tepat dari manajer perusahaan.  
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Salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh manajer keuangan 

yang kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan 

pendanaan. Keputusan pendanaan akan menentukan perimbangan antara 

hutang jangka panjang dan modal sendiri yang disebut struktur modal. 

Keputusan terkait struktur modal harus dipertimbangkan dengan baik karena 

masing-masing sumber dana memiliki konsekuensi finansial yang berbeda. 

Struktur modal yang tepat akan menghasilkan perusahaan yang sehat, dan 

sebaliknya struktur modal yang diambil dengan keputusan yang salah akan 

memungkinkan perusahaan jatuh pailit atau mengalami kesulitan keuangan. 

Setiap perusahaan pasti membutuhkan modal untuk membiayai 

usahanya. Kebutuhan akan modal sangat penting dalam membangun dan 

menjamin kelangsungan perusahaan selain faktor pendukung lainnya. Struktur 

modal dapat membantu para investor untuk menganalisis bagaimana 

keseimbangan antara risiko dengan tingkat pengembalian investasinya, 

sedangkan bagi pemilik struktur modal dapat menjadi cermin bagi keadaan 

perusahaan saat ini sehingga pemilik dapat menentukan langkah selanjutnya 

untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.  

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001). Perusahaan yang mempunyai 

struktur modal optimal akan menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal 

pula sehingga bukan hanya perusahaan yang memperoleh keuntungan tetapi 

para pemegang saham pun juga memperoleh keuntungan tersebut (Brigham 

dan Houston, 2006). 
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Struktur modal dapat diukur dengan rasio perbandingan antara total 

hutang terhadap modal sendiri melalui DER (Debt to Equity Ratio) (Husnan, 

2011). Pemakaian DER dimaksudkan untuk mempermudah pengukuran karena 

struktur modal tidak dapat diukur secara langsung (Sartono dan Sriharto, 

1999). Semakin besar DER maka semakin besar pula risiko yang dihadapi 

perusahaan, karena pemakaian hutang lebih besar dari pada modal sendiri. 

Berikut disajikan rata-rata hutang jangka panjang dan total ekuitas perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016. 

Tabel 1.1 Rata-Rata Hutang Jangka Panjang dan Total Ekuitas Perusahaan 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

Tahun Hutang Jangka Panjang (Rp) Total Ekuitas (Rp) 

2014 2.375.020.800,000 4.952.,880.600.000 

2015 2.319.851.933.333 5.382.574.066.667 

2016 2.404.295.133.333 5.832.405.933.333 

Sumber: www.idx.co.id (diakses pada tanggal 3/7/2017) 

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya rata-rata hutang jangka panjang dan 

total ekuitas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Rata-rata dari total ekuitas 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014 hingga 2016 mengalami kenaikan yang stabil. Namun rata-

rata hutang jangka panjangnya tidak stabil dan mengalami penurunan dan 

peningkatan sepanjang tahun 2014-2016. 

Pada tahun 2015, rata-rata hutang jangka panjang menurun 

dibandingkan tahun 2014, akan tetapi meningkat pada tahun 2016. Kondisi 

http://www.idx.co.id/
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tersebut dapat dikaitkan dengan struktur keuangan vertikal dimana besarnya 

pembelanjaan atau hutang harus dipertahankan oleh perusahaan. Berdasarkan 

asumsi bahwa pembelanjaan yang sehat itu awalnya harus dibangun atas dasar 

modal sendiri, maka perusahaan harus menekan jumlah pinjaman perusahaan. 

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kombinasi struktur modal yang 

optimal sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal pula. 

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan 

menjadi hal yang penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan 

komposisi struktur modal perusahaan. Brigham dan Houston (2006) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, 

tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, 

sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi peringkat, kondisi pasar, kondisi 

internal perusahaan, fleksibilitas keuangan.  

Menurut Riyanto (2001) faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal antara lain tingkat bunga, stabilitas pendapatan, susunan aktiva, kadar 

resiko aktiva, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, keadaan pasar modal, 

sifat manajemen, besarnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel 

independen yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi struktur modal 

adalah struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan ukuran 

perusahaan. 

Beberapa penelitian mengenai struktur modal telah dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sansoethan dan 
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Suryono (2016) membuktikan bahwa pertumbuhan aset dan likuiditas 

berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan profitabilitas, struktur aktiva, 

dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Putri 

(2011) membuktikan bahwa profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Dari beberapa penelitian terdahulu, masih terjadi ketidakkonsistenan 

hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik 

mengambil judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Struktur Modal pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2014-2016? 

2. Variabel apakah diantara struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, 

dan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh terbesar terhadap struktur 

modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2014-2016? 
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C. Batasan Penelitian 

Penentuan batasan penelitian dimaksudkan agar permasalahan yang 

diteliti tidak terlalu melebar dari garis yang sudah ditentukan, sehingga penulis 

memberikan batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 tahun, yaitu pada 

tahun 2014-2016.  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yang diteliti hanya 

meliputi struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, dan ukuran 

perusahaan. 

3. Struktur modal dan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

menggunakan teori Brigham dan Houston (2006) dan Riyanto (2001). 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji pengaruh struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan 

aset, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2014-2016. 

b. Untuk menguji diantara variabel struktur aktiva, profitabilitas, 

pertumbuhan aset, dan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh 

terbesar terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan 
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minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-

2016. 

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Emiten (Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia)

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan 

sebagai masukan atau pertimbangan dalam penentuan struktur modal 

yang optimal di masa yang akan datang guna memaksimalkan nilai 

perusahaan. 

b. Bagi Investor Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pertimbangan yang bermanfaat bagi investor untuk pengambilan 

keputusan investasi pada suatu perusahaan dengan melihat struktur 

modal dan struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan aset, ukuran 

perusahaan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

perusahaan sehingga meminimalkan resiko dalam investasinya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan mampu memberikan 

ruangan dan wahana baru bagi pengembangan ilmu di masa yang akan 

datang. 




