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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sektor perekonomian yang mendukung kelancaran 

aktivitas ekonomi di era globalisasi ini memungkinkan para pengusaha semakin 

berkembang diberbagai 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. Sehingga Industri makanan dan minuman 

diproyeksi masih menjadi sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur 

dan ekonomi Indonesia.  

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 yang kompetitif. Hal tersebut perlu 

dilakukan karena manajemen perusahaan harus memaksimalkan keuntungan. 

Selain itu, manajemen perusahaan juga dituntut untuk memaksimalkan 

kesejahteraan para pemegang saham (shareholder) alam mewujudkan tujuan 
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tersebut, maka diperlukan pengembalian keputusan yang tepat dari manajer 

perusahaan. 

Berdasarkan data BPS tahun 2018 Menteri Perindustrian, Airlangga 

Hartarto, mengatakan pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) 

naik terus meningkat. Sebagai contoh di 2017 pertumbuhannya mencapai 9,23% 

atau naik dari 2016 yang sebesar 8,46%, disisi lain menperin mengatakan bahwa 

prospek industry makanan dan minumnan yang pertumbuhannya sangat baik 

dibayangi permasalahan seperti kekurangan bahan baku, infrastruktur yang 

terbatas, dan suku bunga yang tinggi untuk investasi (www.financedetik.com). 

Dengan demikian setiap perusahaan dituntut untuk memperkuat ekspansi, 

langkah itu meliputi jangkauan pemasaran dan investasi. Sehingga untuk 

mencapai langkah tersebut keputusan pendanaan struktur modal memegang 

peran penting. 

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar tujuan 

tersebut tercapai adalah aspek pendanaan atau permodalan. Aspek modal sangat 

erat kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Keputusan pendanaan akan 

menentukan perimbangan antara hutang jangka Panjang dan modal sendiri yang 

disebut struktur modal. Keputusan terkait struktur modal ini harus 

dipertimbangkan dengan baik karena masing-masing sumber dana memiliki 

konsekuensi finansial yang berbeda. Struktur modal yang tepat akan akan 

menghasilkan perusahaan yang sehat, dan sebaliknya struktur modal yang 

diambil dengan keputusan yang salah akan memungkinkan perusahaan 

mengalami kesulitan keungan. 

http://www.financedetik.com/
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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 

resiko 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 

kelangsunngan usahanya. 

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan hutang jangka 

pajang dengan modal sendiri (Riyanto,2010:22). Perusahaan yang mempunyai 

struktur modal optimal akan menghasilkan tingkat pengemblian yang optimal 

pula sehingga bukan hanya perusahaan yang memperoleh keuntungan tetapi para 

pemegang sahampun juga memperoleh keuntungan tersebut (Bigham dan 

Houston, 2011:155). Struktur moal dapat diukur dengan perbandingan anatara 

total hutang dengan modal sendiri melaluli DER (Debt to Equity Ratio) 

(Husnan,2011). Pemakaian DER dimaksudakan untuk mempemudah 

pengukuran karena struktur modal tidak dapat diukur secara langsung, semakin 

besar DER maka smakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan, karena 

pemakaian hutang lebih bessar dari pada modal sendiri. Berikut disajikan rata-

rata hutang jangka Panjang dan total ekuitas perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. 
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Tabel 1.1 Rata-Rata Hutang Jangka Panjang dan Total Ekuitas Perusahaan 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017 

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

2013 402.453.033.356 910.508.616.966 

2014 434.485.885.137 954.277.977.333 

2015 457.977.784.408 1.172.327.510.760 

2016 472.423.746.217 1.345.664.427.981 

2017 456.893.753.774 1.434.313.751.904 

Sumber : www.idx.ac.id (data telah diolah  pada tanggal 8/11/2018) 

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya rata-rata hutang jangka Panjang dan total 

ekuiats perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesa dari tahun 2013 hingga 2017. Rata-rata dari total ekuitas perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-

2017 mengalami kenaikan stabil. Namun rata-rata hutang jangka Panjangnya 

tidak stabil dan mengalami penurunan pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2017 

rata-rata hutang menurun dibandingkan tahun 2016.Kondisi tersebut dapat 

dikaitkan dengan struktur keuangan vertikal dimana besarnya pembelanjaan atau 

hutang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

Berdasarkan asumsi bahwa pembelanjaan yang sehat itu awalnya harus 

dibangun atas dasar modal sendiri, maka perushaan harus menekan jumlah 

pinjaman perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kombinasi 

struktur modal yang optimal sehingga dapat menghasilkan tingkat pengembalian 

yang optimal pula. Penentu dari struktur modal akan melibatkan pertukaran 

antara risiko dan pengembalian menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih 

besar akan meningkatkan resiko yang ditanggung oleh pemegang saham. 

http://www.idx.ac.id/
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Namun, menggunakan lebih banyak hutang pada umumnya akan menigkatkan 

perkiraan pengembalian atas ekuitas (Brigham dan Houston, 2011:155). 

Penentuan dari komposisi struktur modal tidak dapat dilakukan dengan 

mudah karena hal tersebut tergantung dari kondisi tiap perusahaan yang berbeda-

beda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Kondisi 

perusahaan ini dapat juga dikatakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal yaitu: Dalam penetapan struktur modal perusahaan perlu 

mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor- faktor 

yang mempengaruhi keputusan struktur modal anatara lain: stabilitas penjualan, 

struktur asset, leverage operasi, Tingkat pertumbuhan, Profitabilitas, Pajak, 

Kendali, Sikap manajemen, Sikap pemberi pinjaman dan Lembaga pemeringkat, 

Kondisi pasar, Kondisi internal perusahaan, dan Fleksibilitas keuangan 

(Brigham dan Houston, 2011:118). Informasi struktur modal suatu perusahaan 

bermanfaat bagi investor sebagai beban pertimbangan untuk pengrmbalian 

keputusan investasi pada perusahaan yang akan ditanamkan dananya dengan 

melihat struktur modal perusahaan tersebut nantinya akan berimbas terhadap 

return saham. Seperti yang dijelaskan dalam bukunya Brigham dan Houton 

(2011) perusahaan yang menggunakan utang dalam jumlah yang besar akan 

meningkatkan risiko yan ditanggung oleh pemegang saham dan sebaliknya, 

sehingga informasi struktur modal perusahaan sangat penting bagi investor.   

Variabel prifitabilitas dimana kreditur bisa menilai kemampuan 

perusahaan debitur untuk membayar hutang yang dilihat dari keuntungan 

perusahaan, variabel struktur aktiva dimana, semakin besar nilai perusahaan 
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maka semakin mencukupi asset yang bisa digunakan sebagai jaminan hutang. 

Varibel pajak dimana semakin tinggi tingkat pajak perusahaan, semakin besar 

keuntungan dari penggunaan pajak, dan semakin besar pula daya tarik 

penggunaan hutang, variabel tingkat pertumbuhan, dimana pertumbuhan 

perusahaan semakin meningkat, akan mengurangi beban hutang perusahaan, 

variabel leverage operasi dimana perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam 

operasi sehinggga menyebabkan perushaan menanggung biaya tetap.  

Beberapa Penelitian mengenai struktur modal telah dilakukan oleh para 

peneliti terdahulu, seperti pajak dalam kaitannya dengan struktur modal sudah 

pernah diteliti sebelumnya oleh Maulina, dkk (2018), seftiane dan ratih (2016) 

Menunjukkan bahwa variabel pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap 

struktur modal. Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan Yudi, dkk (2016), Primantara dan dewi (2016) bahwa variabel pajak 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Variabel struktur aktiva menurut   

firnanti (2011) Topowijono (2017) yang menyatakan bahwa variabel struktur 

aktiva berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Penelitan ini 

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Seftianne (2011) bahwa 

variabel struktur aktiva tidak mempengaruhi struktur modal. 

Variabel Profitabilitas menurut Maulina, dkk (2018) dan Seftiane dan ratih 

(2011) dan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, hipotesis 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Penelitan ini 

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Topowijono, dkk (2017) 

Terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap struktur modal.  
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Indarti, dkk (2018) Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, 

hipotesis tingkat pertumbuhan yang diajukan ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal dengan dmikian hasilnya berbanding terbalik dengan penelitian yang 

dilakukan Putu, dkk (2015) bahwa variabel tingkat pertumbuhan berpengaruh 

positif dan signfikan terhadap struktur modal.Variabel Leverage Operasi 

menurut Maulina, dkk (2018) dan Ilham (2013) Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan, hipotesis leverage operasi tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal.  

Dari hasil penelitian terdahulu tentang profitabilitas, struktur aktiva, 

leverage operasi, tingkat pertumbuhan dan pajak terhadap struktur modal yang 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda atau adanya fenomena gap, sehingga 

penelitian ini perlu dilakukan kembali. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

makanan dan minuman karena laju pertumbuhannya semakin meningkat.  

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa keputusan pendanaan struktur 

modal merupakan keputusan pendanaan yang sangat penting dalam 

kelangsungan hidup perusahaan. Dan dilihat dari penelitian terdahulu 

menunjukkan hasil yang berbeda atau adanya ketidakkonsistenan terkait 

pengaruh profitabilitas, struktur aktiva. leverage operasi, dan pajak terhadap 

struktur modal, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian atau 

pengujian ulang mengenai “Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aset, Leverage 

Operasi, Tingkat Pertumbuhan Dan Pajak Terhadap Struktur Modal Pada 

Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas 

maka di rumuskan permasalahan penelitian yaitu, 

1. Apakah variabel Profitabilitas, struktur aktiva, Leverage operasi, Tingkat 

Pertumbuhan dan pajak berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Dari variabel Profitabilitas, struktur aktiva, leverage operasi, Tingkat pertu 

mbuhan dan pajak manakah yang paling berpengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi penelitian ini ntuk menghindari pembahasan yang 

terlalu meluas dan tidak terarah, maka penulis perlu memberikan batasan 

penelitian yaitu Periode yang digunakan dalam pebelitian ini adalah lima tahun, 

yaitu pada tahun 2013-2017 pada perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan data penutupan 

pertahun. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui pengaruh variabel Profitabilitas, struktur aktiva, 

Leverage operasi, Tingkat Pertumbuhan dan pajak terhadap struktur modal 
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pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2013-2017. 

b. Untuk mengetahui diantara variabel profitabilitas, Struktur Aktiva, 

Leverage operasi, Tingkat Pertumbuhan, dan Pajak yang paling 

berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Manajemen 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan informasi 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan sebagai 

masukan atau pertimbangan dalam penentuan struktur modal yang optimal 

dimasa yang akan datang guna dapat memaksimalkan nilai perusahaan. 

b. Bagi investor dan calon investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi investor dan calon investor untuk 

pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan dengan melihat 

struktur aktiva, profitabilitas, tingkat pertumbuhan, leverage operasi dan 

pajak sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

perusahaan sehingga meminimalkan resiko dalam investasinya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pembelajaran bagi penelitian-penelitan selanjutnya. 


