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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Struktur modal adalah campuran sumber dana dari perusahaan 

menggunakan utang, saham biasa, mempertahankan laba, dan saham preferen 

untuk membiayai proyek perusahaan. Perusahaan yang menggunakan jumlah 

utang untuk membiayai aset disebut leverage. Sebuah perusahaan yang memiliki 

banyak utang dalam struktur modal dapat dikatakan mempunyai leverage yang 

tinggi dan perusahaan tanpa adanya utang dikatakan unlevered (Pajuha & Sahi, 

2012).  

Sebuah perusahaan membutuhkan dana. Pendanaan tersebut dapat 

berasal dari internal dan eksternal untuk menjalankan operasinya. Pendanaan 

internal menggunakan mempertahankan pendapatan, sedangkan dana eksternal 

diperoleh dengan cara menerbitkan obligasi atau saham. Keputusan perusahaan 

dalam menentukan sumber pendanaan akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Pendanaan internal dan eksternal memiliki kelemahan dan kelebihan masing-

masing yang akan mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan 

untuk sumber pendanaan yang terbaik.  

Penentuan sumber dana yang baik tidak dapat lepas dari komposisi yang 

tepat antara dana internal dan dana eksternal supaya dapat memperoleh nilai 

perusahaan yang optimal. Penggunaan dana internal dan eksternal menciptakan 

biaya dalam bentuk pembayaran dividen kepada pemegang saham, serta 

pembayaran bunga dan pokok pinjaman kepada pemegang obligasi. Perusahaan 
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tentu menginginkan biaya yang minimum dalam penyediaan sumber dana. 

Keputusan struktur modal akan dipengaruhi oleh kinerja keuangan dan dapat 

menyebabkan risiko kebangkrutan perusahaan (Pahlevi, Hartoyo, Nur, & Maulana, 

2016).  

Menurut Kumar (2016), Struktur modal mengacu pada berbagai pilihan 

yang digunakan perusahaan dalam membiayai asetnya. Struktur modal untuk 

sebuah perusahaan adalah kombinasi antara utang, ekuitas, dan sumber keuangan 

lainnya yang akan digunakan untuk membiayai aset jangka panjang. Kunci dalam 

struktur modal adalah antara utang dan ekuitas. Pendanaan utang dapat diukur 

dengan leverage. Trade-off risiko dan return akan terlibat pada kebijakan struktur 

modal. Utang yang semakin banyak akan menyebabkan risiko terhadap arus 

pendapatan semakin meningkat, namun jumlah utang yang lebih tinggi biasanya 

mengarah pada tingkat pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dan harga 

saham cenderung akan turun dengan risiko yang tinggi akibat tingkat utang yang 

semakin besar. Tingkat pengembalian yang diharapkan lebih tinggi dapat menarik 

pihak investor untuk berinvestasi pada waktu yang bersamaan. Struktur modal 

yang optimal dengan menyeimbangkan risiko dan return.  

Keputusan bagaimana sebuah perusahaan dapat bekerja di luar struktur 

permodalan mereka adalah salah satu hal yang paling banyak diteliti. Struktur 

permodalan yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan memiliki implikasi 

nilai pemegang saham dan nilai perusahaan. Hal tersebut menyebabkan manajer 

keuangan harus mencari struktur permodalan yang mengoptimalkan nilai 

perusahaan dan meminimalkan nilai modal perusahaan (Al Ani & Al Amri, 2015).  
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 Keputusan pendanaan struktur modal tidak ditentukan dengan baik akan 

menjadi peluang dan tantangan ataupun ancaman bagi perusahaan. Perusahaan 

dalam menghadapi situasi seperti krisis moneter yang berkaitan langsung dengan 

kegiatan operasional perusahaan ataupun keunggulan bersaing perusahaan secara 

tidak langsung, keputusan menjadi bagian penting dari perusahaan (Nurmadi, 

2013). 

Supeno (2009) dalam penelitiannya menyatakan penentuan struktur 

modal tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya utang dan modal sendiri. 

Faktor umum yang lain seperti ukuran perusahaan, penjualan, struktur aset, 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, pajak, sikap manajemen, leverage, 

likuiditas, sikap pemberi pinjaman, dan fleksibilitas perusahaan juga dapat 

mempengaruhi sumber pendanaan. Berdasarkan faktor yang berpengaruh dan 

kinerja keuangan tidak sama, tergantung tiap sektor  perusahaan yang dijalankan, 

sehingga dari pembahasan masalah tersebut, penulis menjadi tertarik membuat 

judul pembahasan “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur 

Modal di Indonesia.” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

BUMN ditugaskan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur 

berpotensi membahayakan keuangan negara atas kebutuhan dana yang besar 

membuat perusahaan agresif berutang secara tidak langsung menimbulkan risiko 

fiskal dan membebani anggaran negara karena penerimaannya rendah dan tidak 

mencapai target. Belanja modal BUMN ditargetkan hampir 3% pendapatan 
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domestik bruto, lebih dari dua kali lipat dari porsi belanja 2015. Pemerintah 

memberikan suntikan modal dan program revaluasi aset dalam pembiayaan 

namun belum cukup dikarenakan kebutuhkan dana yang besar membuat BUMN 

mencari pendanaan lain dari perbankan dan pasar modal. Tingkat utang beberapa 

BUMN mengalami peningkatan yang cukup drastis (Organisation for Economic 

Co-operation and Development, 2018).  

Kemampuan BUMN meminjam utang lebih besar untuk mendanai 

pembangunan apabila diberi tambahan modal. Standard and Poor melaporkan 

kemampuan berutang BUMN naik signifikan pada tahun 2018. Rasio utang 

terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi naik 

menjadi 5 kali dari 1 kali pada 2011. Total utang BUMN pada tahun 2018 

diperkirakan mencapai Rp. 5.253 triliun daripada Rp. 4.825 triliun tahun lalu. 

Masalah kemampuan pendanaan BUMN yang terbatas perlu mendapat jaminan 

dari pemerintah, salah satuya adalah suntikan modal (Organisation for Economic 

Co-operation and Development, 2018).  

Permasalahan lain juga dihadapi oleh PT Pertamina dan PLN atas 

langkah pemerintah membatasi harga listrik dan bahan bakar minyak 

menyebabkan kinerja keuangan dua perusahaan menurun. Enam bulan pertama 

pada tahun 2018 mencatat rugi sebesar Rp. 5,36 triliun padahal pada periode 

tersebut, tahun lalu masih mengalami keuntungan sebesar Rp. 2 triliun. Target 

sebesar Rp 32 triliun masih jauh untuk dicapai dengan laba bersih pertamina pada 

semester I-2018 tidak sampai Rp. 5 triliun. Kondisi keuangan yang rentan dan 

tingkat utang yang tinggi, diperlukan mencari pendanaan lain untuk membiayai 
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proyek pemerintah, diluar utang (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2018).  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Faktor penentu struktur modal akan diuraikan menjadi pertanyaan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

struktur modal? 

2. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap struktur modal? 

3. Apakah non debt tax shield berpengaruh signifikan negatif terhadap 

struktur modal? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal? 

5. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal? 

6. Apakah tangibility berpengaruh signifikan positif terhadap struktur 

modal? 

7. Apakah return on asset berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal? 

8. Apakah return on equity berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Hal-hal yang didiskusikan memiliki beberapa tujuan yaitu:  

1. Memahami pengaruh signifikan positif ukuran perusahaan terhadap 

struktur modal. 

2. Memahami pengaruh signifikan negatif pertumbuhan perusahaan 

terhadap struktur modal. 

3. Memahami pengaruh signifikan negatif non debt tax shield terhadap 

struktur modal. 

4. Memahami pengaruh signifikan negatif profitabilitas terhadap struktur 

modal. 

5. Memahami pengaruh signifikan negatif likuiditas terhadap struktur 

modal. 

6. Memahami pengaruh signifikan positif tangibility terhadap struktur 

modal. 

7. Memahami pengaruh signifikan negatif return on asset terhadap struktur 

modal. 

8. Memahami pengaruh signifikan negatif return on equity terhadap 

struktur modal.  

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang bermanfaat diharapkan peneliti dapat berguna bagi 

beberapa pihak yaitu:  

1. Bagi  perusahaan  
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Penelitian memberikan manfaat dengan memberikan informasi yang 

penting mengenai faktor-faktor apa saja sebagai penentu struktur modal 

yang optimal untuk ke depannya.  

2. Bagi investor  

Penelitian memberikan manfaat untuk pertimbangan mengambil 

keputusan investasi maupun keputusan bisnis dengan cara melihat 

struktur modal perusahaan tersebut, sehingga dapat memaksimalkan 

dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

3. Bagi akademisi 

Manfaat juga diberikan kepada akademisi untuk penelitian selanjutnya 

sebagai bahan referensi tambahan dan juga diharapkan dapat menambah 

wawasan yang lebih mengenai struktur modal yang optimal serta bukti 

yang cukup atas penelitian faktor penentu struktur modal.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan menjelaskan masing-masing bab secara garis 

besar yang dicantumkan dalam bentuk naratif yang terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian bab pertama mengandung penjelasan mengenai latar 

belakang penelitian atas pemahaman masalah penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan.  
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BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian bab dua membahas konsep-konsep bersifat teoritis yang 

relevan untuk menjawab masalah penelitian dan mengutamakan 

pada literatur yang mendiskusikan teori melalui rumusan masalah 

dan tujuan penelitian.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

  Bagian bab tiga memberikan gambaran susunan metode penelitian, 

objek penelitian, definisi operasional variabel mencakup variabel 

dependen dan independen, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data.  

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bagian bab empat menguraikan hasil analisis data dan meringkas 

kesimpulan dari hipotesis yang diuji.  

BAB V  KESIMPULAN KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bagian bab lima menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan bab 

penelitian, keterbatasan penulis dalam meneliti, dan rekomendasi 

dari penulis untuk penelitian berikutnya.  
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