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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

 Dimana pun suatu perusahaan itu berdiri, beraktifitas dan berkembang tentunya hal-

hal tersebut tak akan pernah bisa terlepas dari permasalahan pendanaan yang akan di 

gunakan  di dalam perusaahaan tersebut. Pendanan yang di gunakan untuk proses produksi, 

pendanaan untuk operasi lain-lainnya dan masih banyak pendanaan yang ada dan harus di 

penuhi oleh suatu perusahaan tersebut. Tentunya suatu perusahaan yang menginginkan 

kemajuan dan kesuksesan suatu perusahaan tersebut tidak akan sembarangan dalam 

memenuhi semua beban-beban yang di tangguhkan kepada perusahaan, akan ada 

perencanaan yang tepat agar tidak melakukan kesalahan yang akan berimbas pada 

kemudian harinya. 

 Oleh karena itu di dalam suatu perusahaan sangat di butuhkan struktur modal yang 

baik dan tepat sasaran. Terdapat beberapa alternative pembiayaan yang bisa di gunakan  

oleh suatu perusahaan contohnya pendanaan menggunakan sumber dana yang berasal dari 

dana internal ataukah bisa juga dengan menggunakan sumberdana yang berasal dari dana 

eksternal. Namun pendanaan tersebut perlu di pertimbangkan atau bisa di lihat dari kondisi 

dan situasi keuangan perusahaan pada saat itu.  
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Pendanaan yang di lakukan dengan dana internal adalah pendanaan dengan 

menggunakan laba atau keuntungan yang di dapatkan oleh suatu perusahaan (laba ditahan) 

dari proses produksi atau kegiatan yang di jalankan di perusahaan tersebut atau bisa juga 

hal tersebut di katakan aliran kas yang di gunakan dalam proses pendanaan. Sedangkan opsi 

selanjutnya adalah pendanaan yang berasal dari luar perusahaan (eksternal ), yaitu 

pendanaan yang di dapatkan dari pemilik saham ataupun dari hutang. 

Manajer keuangan di tuntut teliti dan lebih cermat dalam penggambilan keputusan 

di karenakan jika pengambilan keputusan yang tidak teliti dan cermat mengakibatkan 

meningginya biaya modal. Perusahaan dalam bentuk biaya modal yang tinggi dan hal 

tersebut akan berimbas secara langsung pada menurunya profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan yang memilih menggunakan hutang dalam pendanaan nya akan berimbas pada 

pembayaran biaya bunga yang harus di bayarkan kepada pihak kreditur oleh pihak 

perusahaan, namun di sisi lain keuntungan perusahaan yang memilih menggunakan hutang 

akan menekan pajak yang harus di bayarkan perusahaan. Struktur modal merupakan 

masalah yang penting bagi suatu perusahaan karena baik dan buruknya struktur modal akan 

mempunyai efek langsung terhadap posisi financial perusahaan yang pada ahir nya akan 

mempengaruhi nilai dari perusahaan tersebut. Struktur modal adalah perimbangan atau 

perbandingan antara hutang jangka panjang dengan jangka pendek dan modal sendiri(R. 

Agus Sartono, 1994:225). 
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 Hutang jangka panjang yaitu hutang yang di gunakan perusahaaan dapat berupa 

pinjaman berjangka atau pinjaman yang di gunakan untuk membiayai modal kerja 

permanen, melunasi hutang dan bahkan membeli peralatan kantor. Hutang panjang ini 

memiliki rentang jatuh tempo yang relative lebih lama yakni sekitar 5-20 tahun. 

Modal sendiri yaitu pendanaan jangka panjang  yang telah di sediakan oleh pemilik 

perusahaan yang terdiri dari berbagai jenis saham di antaranya adalah saham prefren dan 

saham biasa serta laba di tahan.  

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan 

laba/profit(Agus Sartono, 1994:122). Perusahaan yang memiliki tingkat profit yang tinggi 

maka perusahaan tersebut akan lebih senang menggunakan laba di tahan sebelum 

menggunakan hutang dalam pendanaan-pendanaan perusaahaan, hal tersebut sesuai dengan. 

Theory Packing Order yang menyatakan bahwa manajer akan lebih senang 

menggunakan pendanaan sesuai dengan urutan pendanaan yang benar yaitu pertama dengan 

menggunakan laba di tahan, kedua dengan menggunakan hutang dan yang terahir dengan 

penggunaan hasil dari penjualan saham baru.  Dengan tingginya profitabilitas yang di 

miliki perusahaan maka di harapkan agar laba di tahan yang di miliki perusahaan dapat 

mampu memenuhi pembiayaan operasi perusahaan.  
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Penelitian terdahulu yang menghubungkan profitabilitas dengan struktur modal 

yang di lakukan oleh Andi Kartika (2009) menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh 

negative signifikan terhadap struktur modal. Tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian 

yang di lakukan oleh Yuke dan Handri (2005) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

Struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dengan 

total aktiva(Weston dan Brigham, 2005:175). Suatu perusahaan yang memiliki aktiva yang 

tinggi maka perusahaan akan lebih mudah dalam mendapatkan pendanaan. Hal tersebut di 

karenakan masyarakat lebih mempercayai perusahaan yang memiliki aktiva lebih besar di 

bandingkan dengan aktiva yang kecil. Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi maka 

perusahaan akan dapat mampu memenuhi hutangnya dengan menggunakan aktiva 

lancarnya. Penelitian terdahulu yang menghubungkan struktur aktiva dengan struktur modal 

yang di lakukan oleh M.Sienly Veronica Wijaya dan Bram Hadianto (2008) menunjukan 

bahwa struktur aktiva berpengaruh negative signifikan terhadap struktur modal.  

Tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian yang di lakukan oleh Andi Kartika 

(2009) yang menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap 

struktur modal. 
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Likuiditas adalah kemampuan perusahaan membayarkan kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya(Linda Wimelda, 2010). Menurut theory 

signaling  yang menyatakan bahwa manajer perusahaan akan memberikan signal bagi 

investor bahwa parusahaan yang memiliki prospek yang baik yaitu perusahaan yang akan 

menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal barunya yang di perlukan 

menggunakan cara lain, termasuk dengan menggunakan hutang dalam jumlah yang tinggi.  

Penelitian terdahulu yang menghubungkan likuiditas dengan struktur modal yang di 

lakukan oleh Mardinawati(2011), Priyono(2011), yuliarti(2011) yang menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Tetapi hal ini 

bertentangan dengan penelitian yang di lakukan oleh M.Sienly Veronica Wijaya dan Bram 

Hadianto (2008) menunjukan bahwa likuiditas berpengaruh negative signifikan terhadap 

struktur modal 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dimana 

perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar akan lebih mudah dalam 

mendapatkan pinjaman dari luar baik dalam bentuk hutang maupun modal saham, 

perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar tentunya akan lebih di 

percaya di bandingkan dengan perusahaan kecil. Penelitian terdahulu yang menghubungkan 

ukuran perusahaan dengan struktur modal yang di lakukan oleh Yuke Prabansari dan Hadri 

kusuma(2005) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal. 
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 Tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian yang di lakukan oleh M.Sienly 

Veronica Wijaya dan Bram Hadianto (2008) menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negative signifikan terhadap struktur modal. Didasarkan pada uraian latar 

belakang ini terdapat perbedaan hasil antara peneliti terdahulu, maka peneliti bermaksud 

mengembangkan penelitian yaitu “Factor factor yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan pendanaan (struktur modal) Pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2015” 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang di lakukan oleh (M. Sienly 

Veronica Wijaya dan Bram Hadianto:2008) tentang pengaruh struktur aktiva, ukuran, 

likuiditas dan profitabilitas terhadap struktur modal Emiten Sektor Ritel di Bursa Efek 

Indonesia). 
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B. Batasan penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka di simpulkan bahwa terdapat banyak 

factor yang dapat mempengaruhi struktur modal. Oleh karena itu peneliti membatasi 

masalah ini dengan memfokuskan pada pengaruh Profitabilitas, Ukuran perusahaan, 

Struktur aktiva dan likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

C. Rumusan masalah  

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas maka di ketahui pokok-pokok 

permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini, antara lain: 

1. Apakah Struktur aktiva mempunyai pengaruh terhadap struktur modal ? 

2. Apakah Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap struktur modal ? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh terhadap struktur modal ? 

4. Apakah Likuiditas mempunyai pengaruh terhadap struktur modal? 

D. Tujuan penelitian  

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 
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1. Untuk menguji pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

E. Manfaat penelitian  

Berikut adalah beberapa manfaat di lakukannya penelitian, antara lain: 

1. Bagi Manajer Keuangan 

Penelitian ini di harapkan agar mampu memberikan gambaran atau bahan 

pertimbangan bagi Manajer Keuangan dalam menentukan pendanaan perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dengan di tulisnya penelitian ini maka di harapkan agar dapat 

memberikan gambaran masukan kepada peneliti selanjutnya khususnya pada 

penelitian mengenai factor yang mempengaruhi struktur modal.  

 


