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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menandai lajunya globalisasi. 

Pada saat itu kondisi persaingan semakin tajam dalam dunia usaha, sehingga 

menuntut para pelaku ekonomi untuk membuat dan melaksanakan strategi agar 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup, baik secara individual maupun dalam 

korporasi. Banyaknya perusahaan dalam industri, ditambah kondisi perekonomian 

yang semakin sulit, menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan. 

Persaingan dalam dunia usaha membuat setiap perusahaan semakin 

meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tercapai. Salah satu tujuan utama dari 

perusahaan terbuka adalah memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan atau 

para pemegang saham dengan peningkatan nilai perusahaan. Dilihat dari sudut 

pandang manajemen keuangan, peningkatan nilai perusahaan diartikan dengan 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui kebijakan investasi, 

keputusan pendanaan dan keputusan dividen yang tercermin dalam harga saham 

di pasar modal. Peningkatan nilai perusahaan dilakukan dengan menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada professional yang bertanggung jawab mengelola 

perusahaan yang disebut dengan manajer. Para manajer yang diangkat oleh 

pemegang saham dan diharapkan bertindak atas nama pemegang saham, yakni 

memaksimumkan profitabilitas dan nilai perusahaan sehingga kemakmuran 

pemegang saham akan dapat tercapai. Dalam memaksimalkan nilai perusahaan,
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 upaya yang dapat ditempuh adalah meningkatkan nilai pasar atau harga saham 

yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai per lembar saham, maka semakin tinggi 

pula tingkat keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham melalui capital 

gain yang diperoleh pemegang saham dari harga saham.  

Masalah pendanaan juga merupakan masalah penting yang harus 

dipertimbangkan oleh para manajer. Agar para manajer keuangan dapat 

melakukan keputusan yang tepat dalam memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham, maka manager harus mengoptimalkan struktur modal dengan menentukan 

bagaimana  menginventasikan resources yang dimiliki perusahaan. Dengan kata 

lain, bagaimana mendanai aset perusahaan untuk kepentingan individual dan 

perusahaan serta berapa banyak hutang dan saham perusahaan yang digunakan 

untuk membiayai aset perusahaan tersebut itu penting, karena ini akan berdampak 

terhadap keputusan keuangan korporat (Pouraghajan & Malekian, 2012). 

Struktur modal dapat didefinisikan sebagai cara bagaimana sebuah 

perusahaan dibiayai dalam melakukan operasional dan investasinya. Struktur 

modal merupakan campuran dari ekuitas dan hutang perusahaan, baik hutang 

jangka panjang maupun hutang jangka pendek (Muritala, 2012). Dengan 

mengoptimalkan struktur modal perusahaan, maka dapat meminimalisir cost of 

capital perusahaan dan memaksimal revenue perusahaan (Zeitun & Tian, 2007).  

Menurut teori Modigliani dan Miller (1958) bahwa di pasar persaingan 

sempurna, apabila tidak adanya biaya bangkrut dan pasar modal tidak 

bertentangan, serta tidak adanya pajak, maka struktur modal tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, pada dunia nyata tidak sedemikian rupa. 
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Apabila hutang perusahaan  tinggi maka pajak yang dibayarkan akan lebih rendah. 

Akan tetapi, bunga yang dikenakan pada hutang tersebut juga akan menjadi beban 

biaya bagi perusahaan. Sebaliknya modal yang ditanamkan banyak, maka 

operasional perusahaan akan lebih lancar, akan tetapi kekayaan dari para 

pemegang saham menjadi berkurang. Dari sinilah para manajer keuangan harus 

bisa mengambil keputusan yang tepat untuk memaksimalkan profitabilitas 

perusahaan. Menurut Musiega et al. (2013),  firm size juga berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan struktur modal dan profitabilitas perusahaan. Ukuran 

suatu perusahaan dapat dilihat berdasarkan total asetnya dan keputusan pendanaan 

setiap ukuran perusahaan juga akan berbeda-beda.  

Dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi pada beberapa perusahaan di 

Indonesia mengenai masalah struktur modal. Pada tahun 2008, perusahaan Adam 

Air yang bergerak di bidang maskapai penerbangan dinyatakan pailit disebabkan 

karena hutang perusahaan yang belum dibayar. Pada awal tahun 2009, total 

hutang perusahaan Adam Air kepada kreditur yang diakui oleh kurator mencapai 

hingga Rp 213,81 miliar (nasional.kontan.co.id). Kasus hutang perusahaan yang 

tinggi juga terjadi di perusahaan Bakrie dan Brother di Indonesia yang terancam 

gagal bayar hutang dan terancam pailit. Perusahaan Bakrie beberapa kali 

mengalami ancaman default alias gagal membayar hutangnya. Ataupun sebagian 

hutangnya pun dibayar dengan cara menjual aset perusahaan sendiri ataupun 

meminjam dari pihak lain. Cara pembayaran hutang ini yang membuat 

profitabilitas perusahaan Bakrie terus menurun dan tidak produktif. Berikut ini 
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adalah daftar utang-utang perusahaan Bakrie beserta afiliasinya yang jatuh tempo 

pada tahun 2012: 

Tabel 1.1 
Rincian hutang perusahaan Bakrie serta afiliasinya dan yang akan jatuh tempo 

hingga tahun 2012 
No Nama Perusahaan Jumlah Hutang 
1 Bakrie & Brothers Rp 5,40 triliun 
2 Bumi Resources Rp 6,38 triliun 
3 Bakrieland Development Rp 17,71 triliun 
4 Energi Mega Persada Rp 11,21 triliun 
5 Bakrie Sumatera Plantations Rp 9,64 triliun 
6 Bakrie Telecom Rp 7,84 triliun 
7 Bumi Resources Minerals Rp 3,34 triliun 
8 Berau Coal Energy Rp 1,53 triliun 
9 Visi Media Asia Rp 822,27 miliar 
10 Darma Henwa Rp 406,16 miliar 

Sumber : rajawalinews.com 

Dari beberapa kasus di atas, dapat diketahui bahwa hutang dan aset 

perusahaan memegang peranan penting dalam perkembangan profitabilitas 

perusahaan. Apabila mengabaikan kedua faktor ini, ada kemungkinan kedepannya 

akan mengalami masalah seperti kebangkrutan perusahaan ataupun kinerja 

perusahaan menurun. Dan dari hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah 

sosial lainnya seperti peningkatan tingkat pengangguran, penurunan daya beli 

masyarakat, kasus kriminalitas bertambah, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel yaitu pada seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alasan pemilihan sampel ini karena 

perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan skala produksi yang besar 

atau mempunyai volume perdagangan yang besar dan membutuhkan modal/dana 

yang besar pula untuk mengembangkan produknya serta melakukan ekspansi 
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pasar sehingga akan mempengaruhi keputusan struktur modal atau pendanaan 

suatu perusahaan. 

Dari beberapa masalah-masalah di atas, maka peneliti berusaha untuk 

mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal terhadap 

profitabilitas perusahaan serta dimoderasi dengan firm size sehingga para manajer 

keuangan dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan keuangan. 

Sehingga dalam penelitian ini penulis berminat untuk mengambil judul 

“Pengaruh Struktur Modal terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Firm 

Size sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia".  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka 

dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Long Term Debt to Asset (LTDA) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan? 

2. Apakah Short Term Debt to Asset (STDA) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan? 

3. Apakah Total Debt to Asset (TDTA) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan? 

4. Apakah Total Debt to Equity (TDTE) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan? 
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5. Apakah Long Term Debt to Asset (LTDA) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan firm size sebagai variabel moderasi? 

6. Apakah Short Term Debt to Asset (SDTA) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan firm size sebagai variabel moderasi? 

7. Apakah Total Debt to Asset (TDTA) berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan firm size sebagai variabel moderasi?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam pengaruh struktur 

modal terhadap profitabilitas. Secara detail tujuan dari penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Menemukan pengaruh Long Term Debt to Asset (LTDA) terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

2. Menemukan pengaruh Short Term Debt to Asset (STDA) terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

3. Menemukan pengaruh Total Debt to Asset  (TDTA) terhadap profitabilitas 

perusahaan. 

4. Menemukan pengaruh Total Debt to Equity (TDTE) terhadap profitabilitas 

perusahaan.  

5. Menemukan pengaruh Long Term Debt to Asset (LTDA) terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan firm size sebagai variabel moderasi. 
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6. Menemukan pengaruh Short Term Debt to Asset (STDA) terhadap 

profitabilitas perusahaan dengan firm size sebagai variabel moderasi. 

7. Menemukan pengaruh Total Debt to Asset (TDTA) terhadap profitabilitas 

perusahaan dengan firm size sebagai variabel moderasi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran dan pemahaman 

lebih mendalam tentang pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas 

perusahaan serta dapat menjadi referensi bagi para manajer dalam upaya 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham sebagai tujuan utama 

perusahaan. 

2. Bagi Pembaca atau Peneliti berikutnya  

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan juga akan memberikan 

tambahan referensi maupun pengetahuan si pembaca, dan menjadi 

sumbangan rujukan bagi peneliti berikutnya yang mungkin ingin 

menggunakan judul yang masih berkaitan atau bahkan sama dengan 

penelitian ini sendiri. 

3. Bagi Investor 

Bagi investor penelitian ini dapat di ambil manfaatnya sebagai gambaran 

mengenai faktor-faktor struktur modal dan firm size yang mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan. 

Deviani, Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Perusahaan dengan Firm Size sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2015 
UIB Repository©2015



8 
 

 

1.4 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan proposal secara umum mengacu pada pedoman 

penulisan skripsi Universitas Internasional Batam. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

atas penyusunan skripsi ini secara keseluruhan. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Pada bab ini secara keseluruhan berisi tentang model penelitian 

terdahulu, definisi variabel dependen, hubungan antar variabel, serta 

model penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi variabel operasional, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang statistik deskriptif penelitian, hasil uji 

outlier, hasil uji asumsi klasik, dan hasil uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, keterbatasan dan saran bagi peneliti berikutnya.  
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