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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan perusahaan akan modal menjadi elemen penting untuk 

menjaga kelangsungan perusahaan. Perusahaan kecil yang ingin berkembang 

akan membutuhkan dana untuk menambah infrastruktur dan berbagai 

kebutuhan lainnya untuk menunjang pekembangan sebuah perusahaan. 

Semakin besar sebuah perusahaan, maka modal yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan operasi juga semakin besar. Selain kegiatan operasi, 

perusahaan juga membutuhkan sumber dana untuk mencapai tujuan dalam 

visi dan misi perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dan 

mensejahterakan pemegang saham. Karena itu dibutuhkan kinerja yang baik 

agar tujuan perusahaan dapat tercapai, salah satunya dengan meningkatkan 

struktur modal. Keputusan dalam struktur modal berupa keputusan dalam 

mengelola sumber pendanaan bagi perusahaan. Kesalahan dalam mengelola 

struktur modal dapat berdampak langsung terhadap posisi finansial 

perusahaan. Komposisi yang salah dalam memilih sumber pendanaan dapat 

menambah beban perusahaan karena perusahaan akan menanggug beban 

tetap (Riyanto dalam Erosvitha dan Wirawati, 2016).  

 Sumber pendanaan  dapat berupa modal sendiri atau sumber dana 

internal atau modal dari pihak lain atau sumber dana eksternal. Sumber dana 

internal dapat berupa dana yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri seperti 

laba ditahan. Sedangkan sumber dana eksternal dapat berupa dana yang 
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bersumber dari kreditur atau pihak yang mengambil bagian di perusahaan 

sehingga sumber pendanaan yang berupa utang, akan lebih membutuhkan 

biaya yang lebih besar karena perusahaan akan membayar kewajiban berupa 

utang beserta bunganya. Kebijakan mengenai pendanaan merupakan sebuah 

keputusan mengenai bentuk dan komposisi pendanaan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan (Husanan dalam Juliantika dan Dewi S, 2016). Didalam dunia 

bisnis, permasalahan dalam pendanaan menjadi bagian penting yang perlu 

diperhatikan karena berkaitan dengan banyak pihak seperti kreditur, 

pemegang saham, dan pihak manajemen perusahaan tersebut. Sehingga, 

modal dan kewajiban harus sesuai dengan proporsinya untuk menghindari 

kebangkrutan yang dapat berakibat dari ketidakmampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban tersebut dan konflik dari berbagai pihak yang 

berkepentingan pun dapat dihindarkan. Peristiwa terjadinya kebangkrutan 

salah satunya merupakan akibat pengorganisasian struktur modal yang tidak 

optimal (Sartono, 2001).  

Menurut Riyanto dalam Kesuma (2009), struktur modal yang optimal 

merupakan bentuk struktur yang dapat memperkecil biaya modal rata-rata dan 

memaksimalkan nilai perusahaan tersebut. Sedangkan pendapat yang 

diutarakan oleh Napa I. Awat dan Muljadi dalam Kesuma (2009), struktur 

modal yang optimal merupakan struktur modal yang dapat memaksimalkan 

nilai pasar perusahaan dengan meminimalkan biaya modal rata-rata. 

Sedangkan menurut Hanafi (2015), penggunaan utang yang dapat 

mempegaruhi nilai suatu perusahaan menandakan adanya struktur modal 
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yang optimal. Namun penggunaan utang yang terlalu tinggi akan 

meninkatkan risiko kebangkrutan karena semakin besar utang maka bungan 

yang akan dibayarkan juga akan semakin membesar. Oleh karena itu, perlu 

adanya keseimbangan pada struktur modal.  

Seperti kasus yang terjadi pada salah satu ritel yang berada di negeri 

adikuasa Amerika Serikat, yaitu Bon-Ton (BONT) yang akan menutup 40 

gerainya pada 2018. Bon-Ton merupakan perusahaan induk dari beberapa 

departemen store antara lain Boston Store, Youngkers, dan merek lainnya. 

Jumlah ini mencapai seperenam dari jumlah seluruh gerai yang tersebar. 

Chief Executive Bon-Ton, William Tracy membenarkan bahwa Bon-Ton 

akan menutup 40 gerainya namun belum mengumumkan cabang yang mana 

saja yang akan berhenti melayani konsumen. Penutupan 40 cabang tersebut 

tak lain adalah akibat dari perusahaan yang terlilit utang. Dalam enam tahun 

terkahir, beberapa departemen store telah mengalami penurunan keuntungan, 

bahkan mengalami kerugian. Total kerugian yang dialami Bon-Ton semenjak 

awak 2017 mencapai 135,4 juta dollas AS karena penjualan terus menurun 

hingga mencapai angka 7,6 persen. Tracy saat ini sedang berupaya untuk 

mengembangkan struktur modal yang baru dengan meningkatkan kinerja agar 

memperkuat posisi keuangan mereka. Sebelumnya toserba Sears juga akan 

menutup 63 gerainya pada 2018. Hingga awal  kuarta 20107, ritel yang sudah 

menutup tokonya mencapai angka 6.800 gerai (Prahara, 2017). 

Agar perusahaan dapat menciptakan struktur modal yang optimal, 

maka perlu diadakan suatu penelitian yang terkait dengan variabel apa saja 
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yang dapat mempengaruhi struktur modal sehingga pihak perusahaan dapat 

menentukan proporsi hutang dan ekuitas yang tepat untuk mencapai struktur 

modal yang optimal. Pada penelitian ini, variabel yang akan dianalisis 

pengaruhnya terhadap struktur modal antara lain ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, dan risiko bisnis. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetya dan Asandimitra 

(20140), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. Begitu pula hasil yang saa ditunjukan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Sawitri dan Lestari (2015) bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Akan tetapi, pendapat 

tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

(2014) yang menunjukan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan. Pendapat tersebut juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Adiyana dan Ardiana (2014) yang mana hasil 

penelitian mereka juga menunjukan bahwa ukuran perusahaan juga 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Primantara dan Dewi (2016) pun membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Tidak 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliantika dan Dewi 

(2016) yang juga menunjukan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

struktur modal perusahaan.  

Pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal juga menjadi bahan 

penelitian beberapa peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetya 
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& Asandimitra (2014), didapatkan hasil bahwa profitabilitas bepengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan. Hasil penelitian tersebut juga didukung 

oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014) yang mana hasil 

penelitiannya juga menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

struktur modal. Tetapi, pendapat lain dikemukakan oleh Erosvitha dan 

Wirawati (2016) yang menunjukan hasil penelitian yang berbeda. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal. Pendapat tersebut juga didukung oleh hasil 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Primantara dan Dewi (2016) yang 

menunjukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh tehadap struktur 

modal. Tidak berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Damitri dan Sumani (2013), yang juga membuktikan bahwa profitabilitas 

tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal.  Begitu pula pendapat 

tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Farisa dan widiwati 

(2017) yang menunjukan hasil penelitian bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damitri dan Sumani (2013), 

terdapat hasil yang menunjukan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal.  Hasil penelitian ini didukung oleh Bhawa dan Dewi 

(2015) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap 

struktur modal berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Prasetya & Asandimitra (2104) juga 

ditemukan bukti empiris bahwa likuiditas  tidak memiliki pengaruh terhadap 
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struktur modal perusahaan. Namun, hasil dari dua penelitian tersebut tidak 

didukung oleh hasil penelitian dari Wardana dan Sudiartha (2105) yang 

menunjukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap struktur modal. 

Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Primantara dan Dewi (2016) 

yang mendukung likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. Pernyataan 

yang sama juga dinyatakan oleh penelitian yang dilakukan oleh Adiyana & 

Ardiana (2014) yang menunjukan bukti empiris bahwa likuiditas berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan. 

Menurut Primantara dan Dewi (2016), risiko bisnis memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Pendapat terbsebut 

berdasarkan hasil penelitian yang telah mereka lakukan. Hasil penelitian 

tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukiana dan 

Hartono (2014) yang menunjukan hasil yang sama yaitu risiko bisnis 

memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Juliantika dan Dewi S (2016) 

juga mendapatkan hasil penelitian yang sama dengan pendapat kedua hasil 

penelitian tersebut, yaitu risiko bisnis bepengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. Tidak berbeda, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardana dan 

Sudiarta (2015) juga menunjukan hasil yang sama yaitu risiko bisnis memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Namun, terdapat perbedaan 

hasil pada penelitian yang dilakukan oleh Erosvitha dan Wirawati (2016). 

Hasil penelitiannya menunjukan bahwa risiko bisnis tidak memiliki pengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Lestari (2015) yang menunjukan 
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hasil yang sama yaitu risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. Hasil penelitian lain yangn mendukung yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Adiyana dan Ardiana (2014) menunjukan hasil bahwa risiko 

bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Begitu pula 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhawa dan Dewi (2015) yang 

membuktikan bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan.   

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dituliskan disertai dengan 

hasil beberapa penelitian terdahulu terkait dengan variabel-variabel yang 

mempengaruhi struktur modal perusahaan, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan mereplikasi penelitian Bhawa dan Dewi (2015) yaitu 

menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan risiko 

bisnis terhadap struktur modal dengan judul “Analisis Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Likuditas dan Risiko Bisnis terhadap Struktur 

Modal Perusahaan Manufaktur Periode 20120-2016”. Penelitian ini 

merupakan penelitian replikasi ekstensi yang bersifat kuantitatif dari 

penelitian Wardana dan Sudiarta (2015). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan tehadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? 



8 
 

 
 

3. Apakah likuiditas bepengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh positif dan signifikan ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. 

2. Menganalisis pengaruh positif dan signifkan profitabilitas terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016. 

3. Menganalisis pengaruh negatif dan signifikan likuiditas terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016. 

4. Menganalisis pengaruh negatif dan signifkan risiko bisnis terhadap 

struktur modal pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaaat Teoritis 

a) Untuk menambah referensi kajian struktur modal terkait dengan 

pengaruh Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan 

risiko bisnis terhadap struktur modal. 
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b) Sebagai acuan atau referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a) Menambah pemahaman investor dalam mengambil keputusan investasi  

dengan mempertimbangkan segala bentuk Variabel yang dapat 

mempengaruhi struktur modal dan menghadapi kemungkinan yang 

akan terjadi.  

b) Memberikan pemahaman bagi perusahaan dalam mengelola struktur 

modal.  

E. Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat lebih terkonsetrasi, maka dibuat batasan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah struktur modal sedangkan 

variabel independen  yang akan diuji pengaruhnya terhadap struktur modal 

adalah ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan risiko bisnis. 

2. Obyek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

3. Perusahaan  manufaktur yang mempunyai laporan keuangan yang lengkap 

dari2012-2016. 


