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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

 Setiap perusahaan menginginkan aktivitas perusahaan berjalan lancar. 

Aktivitas perusahaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan struktur modal. Performa 

perusahaan terhadap posisi keuangan dipengaruhi oleh struktur modal yang 

dimiliki perusahaan. Utang dengan nilai besar dapat mengakibatkan perusahaan 

kehilangan nilai. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan biaya yang minimal 

melalui sumber internal maupun eksternal. 

   Manajer keuangan perusahaan bertanggung jawab atas pengambilan 

keputusan struktur modal sehingga dapat menangani penentuan modal secara 

optimal. Manajer keuangan sebuah perusahaan harus menganalisis kelebihan dan 

kekurangan berbagai sumber dana sebelum memilih keputusan yang baik. Oleh 

karena itu, keputusan struktur modal adalah proses yang berkesinambungan yang  

harus dilakukan jika perusahaan membutuhkan dana (Chadha & K. Sharma, 

2015). 

 Struktur modal perusahaan dipengaruhi oleh faktor spesifik yang meliputi  

faktor perusahaan dan faktor spesifik negara. Faktor spesifik negara dapat 

mempengaruhi leverage perusahaan secara langsung dan tidak langsung. Secara 

langsung, misalnya peningkatan nilai di pasar obligasi dan perdagangan obligasi 

publik yang menyebabkan terjadinya penggunaan leverage lebih tinggi disuatu 

negara, sementara saham yang dikembangkan memiliki efek sebaliknya. Adapun 

faktor spesifik negara yang mempengaruhi leverage perusahaan secara tidak 
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langsung misalnya, pasar obligasi yang berkembang di suatu negara merangsang 

penggunaan hutang, peran asetbilitas sebagai agunan dalam pinjaman terbatas 

untuk perusahaan di negara yang sama. 

 Bukti survei menunjukkan bahwa beberapa perusahaan memiliki rasio 

hutang dan menerbitkan tingkat hutang atau ekuitas tertentu (Graham & Harvey, 

2001). Dasar-dasar teoretis berpendapat bahwa pajak dan biaya kebangkrutan 

merupakan dasar dari leverage, dengan melakukan pembayaran bunga dan  

membebankan ke biaya pajak sehingga menurunkan angka utang dalam 

penggunaan struktur modal perusahaan yang mengurangi beban pajak dan 

meningkatkan pendapatan sebelum pajak.  

 Berdasarkan beberapa teori yang diungkapkan diatas, penulis memutuskan 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Leverage pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Beberapa kejadian leverage di temukan di Indonesia. Pada tahun 2015, PT 

Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) dan PT Maskapai Perkebunan 

Indorub Sumber yang merupakan perusahaan afiliasinya tidak dapat membayar 

utang kepada sejumlah kreditur dengan total utang sebesar Rp 1,5 triliun. 

Perusahaan tersebut dalam meningkatkan produksi perkebunan mengalami 

kegagalan. Kedua perusahaan tersebut mengeluarkan uang yang sangat besar 

dalam mengembangkan teknologi penyiraman air, tetapi hasilnya tidak sesuai 
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harapan sehingga kedua perusahaan tersebut mengajukan penundaan kewajiban 

pembayaran utang kepada kreditur. 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dirumuskan  

seperti dibawah ini: 

1. Apakah non-debt tax shields berpengaruh signifikan terhadap leverage? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap leverage? 

3. Apakah risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap leverage? 

4. Apakah aset berwujud berpengaruh signifikan terhadap leverage? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap leverage? 

6. Apakah pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap leverage? 

7. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap leverage? 

8. Apakah share price perfomance berpengaruh signifikan terhadap 

leverage? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah non-debt tax shield berpengaruh signifikan  

terhadap leverage. 

2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap leverage. 
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3. Untuk mengetahui apakah risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap 

leverage. 

4. Untuk mengetahui apakah aset berwujud berpengaruh signifikan terhadap 

leverage. 

5. Untuk mengetahui apakah ukuran perushaaan berpengaruh signifikan 

terhadap leverage. 

6. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap 

leverage. 

7. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap 

leverage. 

8. Untuk mengetahui apakah share price performance berpengaruh signifikan  

terhadap leverage. 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian, diharapkan dapat membantu pihak-pihak berikut ini: 

a. Bagi akademisi, dapat menjadi tambahan informasi referensi untuk 

pengembangan selanjutnya di masa akan datang. 

b. Bagi investor, dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan 

untuk melakukan investasi terhadap perusahaan yang diinginkan. 

c. Bagi perusahaan, diharapkan pihak internal menjadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

kinerja perusahaan. 
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1.5  Sistematika Penelitian 

 Tujuan membuat sistematika adalah untuk memberikan penjelasan secara 

umum mengenai informasi yang diberikan pada setiap bab: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini mengenai penjelasan alasan dibalik penelitian ini dilakukan 

dengan menguraikan latar belakang mengenai penelitian,  

permasalahan, tujuan, manfaat dari penelitian. 

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan model penelitian yang disusun berdasarkan 

infomasi yang dihimpun dari peneliti terdahulu dan perumusan 

hipotesis atas penelitian yang dilakukan.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai objek yang diteliti disertai variabel 

yang digunakan dan metode pengujian yang digunakan dalam 

menganalisis data untuk membuktikan hipotesis penelitian.   

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat data hasil uji sesuai dengan metode yang sudah 

ditetapkan dan memberikan pembuktian mengenai hipotesis 

penelitian. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini memuat informasi secara singkat mengenai informasi 

setelah pengujian yang penulis dapatkan dan hal yang membatasi 
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serta beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan agar 

dapat membantu peneliti selanjutnya. 
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