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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Penelitian 
 
        Menghadapi situasi perekonomian yang semakin terbuka mendorong 

perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan-nya dalam 

menghadapi persaingan bisnis. Hal tersebut dikarenakan semakin pesat daya saing 

perusahaan dalam mencapai keuntungan yang maksimal agar terwujud 

kesejahteraan dan kemakmuran bagi para pemegang saham dan pemilik modal. 

Kinerja perusahaan perlu diukur melalui pendekatan-pendekatan tertentu agar 

harapan dari kinerja keuangan dapat tercapai seperti melalui pendekatan 

profitabilitas dengan pengukuran salah satu-nya adalah Return On Equity (ROE). 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio keuangan atau pengukuran yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersih sebagai tingkat pengembalian ekuitas pemegang saham yang dampak-nya 

dapat diperkirakan di masa mendatang sehingga perusahaan tidak akan merugi 

(Purwitasari dan Septiani, 2013). Dengan kata lain, sebelum menggunakan sumber 

modal yang ada pada perusahaan, kita dapat memprediksi-kan perhitungannya 

sehingga kita dapat mengelola sumber modal tersebut demi kelangsungan-nya 

dimasa mendatang dan para investor-pun akan memperoleh laba atau keuntungan 

dari pengelolaan sumber modal tersebut.  

        Banyak faktor yang perlu diperhatikan oleh setiap pemilik maupun individu 

atau kelompok perusahaan agar dapat memaksimalkan kinerja keuangan 

perusahaan-nya seperti dalam mengelola atau memanfaatkan modal dari kegiatan  
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investasi-nya, salah satunya dengan menentukan target struktur modal perusahaan 

terutama pada masalah pendanaan eksternal perusahaan atau disebut dengan 

Financial Leverage  dalam hal ini adalah hutang jangka panjang dan hutang jangka 

pendek sebagai salah satu modal eksternal yang terpenting dalam sumber 

pendanaan perusahaan karena menurut Ediningsih, dkk (2014), ketika hutang 

diputuskan menjadi sumber pendanaan maka akan mempengaruhi komposisi 

sumber dana perusahaan yang artinya pendanaan hutang akan mempengaruhi 

struktur modal perusahaan yakni perimbangan antara modal asing dan modal 

sendiri dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

        Hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek adalah pendanaan yang 

menimbulkan kewajiban financial yakni berupa angsuran pokok pinjaman dan 

bunga hutang. Menurut Baridwan (2000), hutang jangka panjang merupakan 

sumber pendanaan eksternal perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

investasi guna mendapatkan keuntungan dimasa mendatang dengan waktu jatuh 

tempo-nya lebih dari satu tahun sedangkan hutang jangka pendek merupakan 

sumber pendanaan eksternal perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

aktivitas operasional perusahaan dengan waktu jatuh tempo-nya kurang dari atau 

sama dengan satu tahun.  

        Permasalahan pada pendanaan hutang berkaitan dengan kepentingan banyak 

pihak seperti kreditur, pemegang saham serta pihak manajemen perusahaan. Pihak 

manajemen sangat perlu dalam menentukan keputusan struktur modalnya karena 

dengan struktur modal yang baik akan menghasilkan laba yang bagus bagi 

perusahaan sehingga akan lebih mudah dalam menarik modal dari luar yakni dari 
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pihak kreditur dan minat investor dalam menanamkan modal-nya diperusahaan 

dengan demikian perusahaan dengan demikian perusahaan dapat going concern 

yang artinya perusahaan tersebut tidak mengalami likuidasi atau bisa diartikan 

perusahaan mampu mempertahankan kegiatan usaha-nya dalam jangka panjang 

(Santosa dan Wedari, 2007).  

        Modal hutang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan termasuk 

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia karena biayanya yang murah 

dibandingkan perusahaan harus menerbitkan saham. Hal tersebut dilakukan oleh 

perusahaan karena pendanaan yang hanya berasal dari laba ditahan memiliki jumlah 

yang terbatas serta dapat mengurangi jumlah dividen yang dibayarkan ke pemegang 

saham. Sehingga perusahaan memerlukan penambahan modal yang berasal dari 

dana eksternal atau hutang. Namun, penggunaan hutang disisi lain menimbulkan 

kewajiban pinjaman yang harus dibayar kepihak kreditur dalam kondisi apapun 

baik perusahaan dalam kondisi menguntungkan atau dalam kondisi rugi. 

        Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan sumber 

modal yang digunakan terutama pada penambahan modal yang berasal dari hutang 

baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek mengalami peningkatan 

maka akan berpengaruh pada peningkatan total hutang-nya sehingga harapan 

hutang yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan profit perusahan justru 

akan mengurangi profit perusahaan karena adanya beban bunga hutang yang harus 

dibayar.  

        Menurut Boutilda dan Gandakusuma (2014), menurut sumber-nya, modal 

dapat berasal dari dalam dan luar perusahaan, apabila perusahaan memerlukan 
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kebutuhan akan modal yang meningkatkan sedangkan dana yang dimiliki terbatas 

maka perusahaan hanya memiliki pilihan untuk menggunakan dana dari luar yang 

dapat berbentuk hutang maupun dengan mengeluarkan obligasi untuk memenuhi 

kebutuhan modal-nya. Aktivitas dan perkembangan perusahaan diawali dengan 

adanya modal sehingga dapat disimpulkan bahwa teori struktur modal adalah 

menemukan keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penggunaan hutang 

(Arizca dan Farida, 2015). 

        Penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan atau in-konsistensi dari 

kajian empiris sebelum-nya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa struktur kepemilikkan dan struktur modal terhadap 

kinerja keuangan perusahaan yang pernah dilakukan mempunyai reserch gap.  

        Penelitian Quang dan Xin (2014) dan Jati Sudaryanto (2016), menemukan 

bahwa hutang jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan (ROE). Sedangkan, Ahmad et al (2012) dan Ediningsih, dkk 

(2014), menemukan bahwa hutang jangka panjang berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan (ROE). 

        Penelitian Jati dan Sudaryanto (2016) dan Addae et al (2013), menemukan 

bahwa hutang jangka pendek berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan (ROE). Sedangkan, Rosalinawati dan Syafruddin (2015) dan 

Purwitasari dan Septiani (2013), menemukan bahwa hutang jangka pendek 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE).  

        Penelitian Ediningsih, dkk (2014) dan Purwitasari dan Septiani (2013) 

menemukan bahwa total hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 
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perusahaan. Sedangkan, Jati dan Sudaryanto (2016), Gill et al (2011), serta 

didukung oleh penelitian Abor (2005), menemukan bahwa total hutang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

        Dari ada-nya in-konsistensi hasil penelitian tentang struktur modal terhadap 

kinerja keuangan tersebut maka peneliti akan meneliti lebih lanjut dengan 

perbedaan penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan data 

periode 2013-2017, data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dan menggunakan variabel struktur modal dengan proxy hutang 

jangka panjang (LTD), hutang jangka pendek (STD), dan total hutang (TD), serta 

kinerja keuangan perusahaan dengan proxy profitabilitas (ROE). Pada penelitian ini 

juga menggunakan pertumbuhan penjualan (Sales Growth) sebagai variabel kontrol 

yang telah diteliti oleh peneliti sebelum-nya. Dengan demikian, penulis 

memberikan judul yang sesuai dengan penelitian dari permasalahan diatas yaitu 

tentang “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 
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B. Batasan Masalah Penelitian 

Dalam membatasi penjabaran dan pembahasan yang luas dalam penulisan 

penelitian ini, maka peneltian ini hanya berfokus pada: 

1. Perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Periode penelitian yaitu tahun 2013-2017.  

3. Variabel yang digunakan yaitu struktur modal dengan proxy financial 

leverage (LTD, STD, TD), variabel kinerja keuangan dengan proxy 

profitabilitas (ROE), dan pertumbuhan penjualan (sales growth) sebagai 

variabel kontrol. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dapat disusun pertanyaan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini:  

1. Apakah hutang jangka panjang (LTD) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang listing di BEI? 

2. Apakah hutang jangka pendek (STD) berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang listing di BEI? 

3. Apakah total hutang (TD) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan manufaktur yang listing di BEI? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh hutang jangka panjang (LTD) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan manufaktur yang listing di BEI. 

2. Menganalisis pengaruh hutang jangka pendek (STD) terhadap kinerja 

keuangan perusahaan manufaktur yang listing di BEI. 

3. Menganalisis pengaruh total hutang (TD) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur yang listing di BEI. 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

        Penelitian ini berguna sebagai informasi, masukan, pertimbangan, dan 

referensi bagi penelitian selanjutnya terutama dalam lingkup pendidikkan 

formal yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa 

mengenai pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI  agar dapat memahami 

pedoman tentang  cara yang efesien dalam mempelajari materi yang telah 

diberikan melalui penulisan ilmiah dan lalu dapat memahami-nya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan Manufaktur 

        Penelitian ini dapat berguna sebagai sarana informasi dan 

masukan untuk mempertimbangkan keputusan dalam mengambil  
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kebijakan finansial khususnya yang berkaitan dengan struktur modal 

dimana berguna dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.  

b. Bagi Investor 

        Dari informasi tentang struktur modal, maka pihak investor 

dapat mengetahui bagaimana prospek perusahaan yang dapat 

menjadi jaminan investasinya dari perkembangan perusahaan 

dimasa mendatang. Bagi pihak emiten dapat menjadikan informasi 

tersebut dalam mengambil keputusan dengan rangka meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


