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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada dasarnya suatu entitas akan menjalankan berbagai aktivitas-aktivitas 

untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan tersebut akan tercapai jika 

suatu entitas dikelola dengan baik sesuai yang diharapkan. Tujuan entitas yaitu 

untuk mendapatkan keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya dalam menaikkan 

pertumbuhan perusahaan dan mempunyai struktur modal yang optimal (Imadudin, 

Swandari, & Redawati, 2014). Menurut Ruwanti dan Devina (2012) kebijakan 

struktur modal yang baik akan mempengaruhi keputusan investasi dan keputusan 

penting manajer keuangan dalam meningkatkan profitabilitas. Apabila manajer 

perusahaan mengambil keputusan pendanaan yang tidak tepat maka dapat 

membuat biaya modal yang tinggi dan dapat mengakibatkan turunnya 

profitabilitas perusahaan (Prabansari & Kusuma, 2005). 

  Menurut Onaolapo dan Kajola (2010) struktur modal adalah kombinasi 

antara utang dan modal yang digunakan oleh perusahaan. Struktur modal adalah 

salah satu komponen yang sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi 

karena hal ini akan menentukan pengaruh kinerja perusahaan (Ruwanti & Devina, 

2012).  

Selain struktur modal dapat mempengaruhi profitabilitas, tata kelola 

perusahaan juga merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas. Gompers, Ishii, dan Metrick (2003) menyatakan bahwa tata kelola 

perusahaan yang buruk dapat menyebabkan penurunan pada profitabilitas 

perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur 
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hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak direktur, 

pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan definisi di 

atas, maka dapat disimpulkan tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur 

dan mengontrol suatu perusahaan (Sutedi, 2012). 

 Sugiyarso dan Winarni (2005) dan Sartono (2012) berpendapat bahwa 

profitabilitas merupakan kemahiran suatu perusahaan untuk mendapatkan laba 

dalam hubungan dengan penjualan total aset maupun ekuitas sendiri. Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan untuk mendapatakan laba selama periode 

tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat melalui perbandingan antara 

laba atau keuntungan yang dihasilkan dalam periode tertentu dengan jumlah aset 

atau jumlah ekuitas perusahaan (Munawir, 2014). 

 Tata kelola terus menjadi peran utama dalam perusahaan, struktur modal 

juga mempunyai peran penting dalam pendanaan perusahaan dan profitabilitas 

sebuah perusahaan juga sangat penting dalam menentukan masa depan 

perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur yang ada dan 

memeriksa mengenai bukti empiris yang mendukung pandangan bahwa struktur 

modal dan tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi peningkatan 

profitabilitas sebuah perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Tata Kelola 

Perusahaan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi pada perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) seperti PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengalami 

penurunan laba dari tahun 2012 dan 2013 sebesar 40,3% menjadi 40,1% pada 

tahun 2014. PT. Gudang Garam Tbk (GGRM) mengalami penurunan dari tahun 

2013 sebesar 9,8%, tahun 2014 sebesar 8,6% tetapi pada tahun 2015 terjadi 

peningkatan sebesar 9,2%. Perusahaan GGRM mengalami penurunan yang 

fluktuasi karena pada tahun 2015 mengalami peningkatan laba dan pada tahun 

2014 mengalami penurunan. PT. Tiphone Mobile Indonesia Tbk (TELE) pada 

2016 mengalami penurunan laba sebesar Rp 468,87 miliar menjadi Rp 418,16 

miliar di tahun 2017. 

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, perkembangan laba perusahaan 

dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini disebabkan 

oleh lemahnya pertumbuhan investasi dan tata kelola perusahaan sehingga 

pertumbuhan ekonomi menjadi lambat yang dapat mempengaruhi laba perusahaan 

menurun. 

  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Beberapa pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Apakah debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? 

2. Apakah debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? 
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3. Apakah interest coverage ratio berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 

4. Apakah short term debt ratio berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 

5. Apakah long term debt ratio berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas? 

6. Apakah board size berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? 

7. Apakah board composition berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh debt to asset ratio terhadap profitabilitas. 

2. Mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap profitabilitas. 

3. Mengetahui pengaruh interest coverage ratio terhadap profitabilitas. 

4. Mengetahui pengaruh short term debt ratio terhadap profitabilitas. 

5. Mengetahui pengaruh long term debt ratio terhadap profitabilitas. 

6. Mengetahui pengaruh board size terhadap profitabilitas. 

7. Mengetahui pengaruh board composition terhadap profitabilitas. 
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1.4.2  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran kepada 

perusahaan tentang faktor yang mempengaruhi profitabilitas, agar pihak 

manajemen perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan 

dengan melihat beberapa komponen yang dibahas dalam penelitian ini. 

2. Bagi investor 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan sebelum melakukan investasi dengan 

menilai profitabilitas perusahaan. 

3. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan wawasan 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan tujuan dari sistematika pembahasan yang menguraikan 

secara umum isi serta pembahasan pada setiap bab yang terdapat dalam 

pembuatan skripsi ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan untuk mempermudah pemahaman skripsi ini. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pada bab ini membahas tentang variabel dependen, model penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini serta perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data serta metode data penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil proses pengujian data setelah 

melakukan pemilihan dan pengumpulan data. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini menyajikan tentang kesimpulan dari penelitian, 

keterbatasan dalam penelitian serta rekomendasi untuk penelitian yang 

akan datang. 

                    Regita Ratna Sari, Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Profitabilitas 
                    pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
                    UIB Repository©2019




