
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Setiap perusahaan  menginginkan aktivitas usahanya dapat berjalan lancar sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk 

mencapai keuntungan maksimal dan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam hal ini manajer 

diberi kepercayaan oleh para pemegang saham untuk mengelola dan menjalankan 

perusahaan. Dalam mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan, manajer memerlukan 

dana untuk kegiatan ekspansi bisnisnya (Nisa Fidyati, 2003).

Seorang manajer keuangan dalam mengambil keputusan pendanaan harus teliti secara sifat 

dan biaya dari sumber yang dipilih. Hal ini karena masing-masing sumber pendanaan 

mempunyai konsekuensi financial yang berbeda-beda. Keputusan pendanaan berkaitan 

dengan pemilihan sumber dana baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar 

(eksternal) sangat mempengaruhi nilai perusahaan. Sumber dana perusahaan dari internal 

berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah 

dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambilan bagian dalam 

perusahaan. Dana yang diperoleh dari para pemilik merupakan modal sendiri yaitu proporsi 

antara penggunaan modal sendiri dan hutang dalam memenuhi kebutuhan lain perusahaan 

disebut dengan struktur modal perusahaan (Sekar Mayangsari, 2001). Salah satu keputusan 

penting yang dihadapi oleh manajer keuangan dalam kaitannya dengan kelangsungan operasi 

perusahaan adalah keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal, yaitu suatu 

keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi utang, saham preferen dan saham 

biasa yang harus digunakan oleh perusahaan (Saidi, 2004).



Menurut Zaenal Arifin (2005) struktur modal merupakan kombinasi hutang dan ekuitas 

dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Struktur modal lebih menggambarkan 

target komposisi hutang dan ekuitas dalam jangka panjang pada suatu perusahaan. 

Teori struktur modal dalam manajemen keuangan diantaranya terdiri dari Static trade off  

(STO) yang dikemukakan oleh Miller (1977) dan Pecking Order Theory (POT) yang pertama 

kali dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984). Menurut Ari Christianti (2006), pendanaan 

dengan dasar Static Trade Off mendasarkan keputusan pendanaan pada suatu struktur modal 

yang optimal. Struktur modal yang optimal dibentuk dengan menyeimbangkan manfaat dari 

penghematan pajak atas penggunaan hutang terhadap kos kebangkrutan (Sekar Mayangsari, 

2001). Static Trade Off juga memprediksi suatu hubungan variabilitas pendapatan dan 

penggunaan hutang. Dalam Static trade off struktur modal akan optimal apabila ada 

keseimbangan antara manfaat dan biayanya. Berdasarkan pada teori ini perusahaan berupaya 

mempertahankan struktur modal yang ditargetkan dengan tujuan memaksimumkan nilai 

perusahaan.

Adapun pendanaan berdasar Pecking Order Theory mendasarkan bahwa perusahaan lebih 

cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal daripada eksternal (Sekar 

Mayangsari, 2001). Penentuan struktur modal perusahaan dengan Pecking Order Theory 

didasarkan pada keputusan pendanaan secara hierarki dari pendanaan yang bersumber pada 

laba, hutang, sampai pada saham (dimulai dari sumber dana dengan biaya termurah) (Ari 

Christianti, 2006). Dana internal lebih disukai dari dana eksternal karena dana internal 

memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu “membuka diri lagi” dari sorotan pemodal luar. 

Kalau bisa memperoleh sumber dana yang diperlukan tanpa memperoleh “sorotan dan 

publisitas publik” sebagai akibat penerbitan saham baru. Dana eksternal lebih disukai dalam 



bentuk hutang daripada modal sendiri Karena dua alasan, pertama adalah pertimbangan biaya 

emisi. Biaya emisi obligasi lebih murah dari biaya emisi saham baru (Saidi, 2004).

Penelitian mengenai struktur modal bertujuan untuk menentukan model atau teori struktur 

modal yang dapat menjelaskan perilaku keputusan pendanaan perusahaan. Dalam 

menentukan perimbangan antara besarnya hutang dan jumlah modal sendiri yang tercermin 

pada struktur modal perusahaan, manajer keuangan perlu pula memperhitungkan adanya 

berbagai faktor yang mempengaruhi struktur modal (Sekar Mayangsari, 2001). Walaupun 

secara teori faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal sulit diukur. Salah 

satunya Titman dan Wessels (1998) dalam Ari Christianti (2006) yang mengukur perilaku 

keputusan pendanaan dengan menggunakan Leverage, dan faktor-faktor dalam teori struktur 

modal seperti asset tangibility, firm size, growth, profitability, earning volatility, dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, leverage mengacu pada terminologi financial leverage, yaitu mengukur 

seberapa besar sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang jangka panjang. Chen 

dan Jiang (2001) dalam Ari Christianti (2006) menyatakan setiap atribut teori untuk 

mengidentifikasi penentuan struktur modal perusahaan kebanyakan tidak hanya dipengaruhi 

oleh satu tetapi oleh beberapa indikator akuntansi (sebagai proksi dari setiap atributnya). 

Kesalahan pengukuran (measurement error) bisa terjadi dalam pengujian bila hanya 

mengambil salah satu indikator akuntansi sebagai proksi dari setiap atribut teori struktur 

modal. Oppler dan Titman (2000) dalam Ari Chirtianti (2006) secara eksplisit juga 

menyatakan bahwa keputusan pendanaan berubah sepanjang waktu. Artinya, keputusan 

pendanaan berubah seiring dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan, dengan 

demikian keputusan struktur modal di masa lalu sangat berperan penting dalam menentukan 

keputusan struktur modal saat ini.



Artikel Ari Christianti (2006) menyatakan bahwa Titman dan Wessels (1998) menemukan 

bahwa setelah perusahaan mendapatkan laba, perusahaan akan menggunakan labanya untuk 

mengurangi hutang sehingga penggunaan hutang dalam pendanaannya menjadi turun. Friend 

dan Lang (1998) menemukan adanya perubahan struktur kepemilikan dalam perusahaan juga 

menyebabkan perubahan struktur modal. Seorang manajer yang memiliki proporsi 

kepemilikan saham paling banyak akan lebih memilih mendanai perusahaannya dengan 

hutang daripada menerbitkan saham karena akan menyebabkan delusi kepemilikan 

sahamnya. Ketika manajer menggunakan hutang, jelas biaya modal yang timbul sebesar 

biaya bunga yang dibebankan oleh kreditur, sedangkan jika manajer menggunakan dana 

internal atau dana sendiri akan timbul opportunity cost dari dana atau modal sendiri yang 

digunakan. Keputusan pendanaan yang dilakukan secara tidak cermat akan menimbulkan 

biaya tetap dalam bentuk biaya modal yang tinggi, yang selanjutnya dapat berakibat pada 

rendahnya profitabilitas perusahaan. (Saidi, 2004). 

Berikut ini adalah tabel tingkat Profitabilitas perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di 

BEI periode 2005-2008

Tabel 1.1

Profitabilitas

No Nama Perusahaan
ROI

(2005)
ROI

(2006)
ROI

(2007)
ROI

(2008)

1 PT Aqua Golden Mississippi Tbk 8.79 6.14 7.39 8.21
2 PT Davomas Abadi Tbk 5.16 7.25 5.39 (13.91)
3 PT Delta Djakarta Tbk 10.49 7.58 7.99 11.99
4 PT Fast Food Indonesia Tbk 10.93 14.25 16.29 15.96
5 PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk 0.84 4.06 3.30 2.61
6 PT Mayora Indah Tbk 3.13 6.02 7.48 6.71
7 PT Multi Bintang Indonesia Tbk 15.12 12.05 13.57 23.61
8 PT Pioneerindo Gourmet Tbk 6.1 (2.44) 0.22 5.24
9 PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 41.65 4.11 (2.96) 3.29
10 PT Sekar Bumi Tbk (7.5) (7.93) (7.93) (14.49)
11 PT Siantar Top Tbk 2.23 3.09 3.01 0.77



12 PT Tunas Baru Lampung Tbk 0.43 2.58 3.96 2.26
13 PT Ultra Jaya Milk Tbk 0.36 1.18 3.65 26.75

Rata-rata 8.27 4.46 4.72 6.08 

Berdasarkan pada tabel 1.1 perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 

2005-2008 pada tingkat profitabilitas mengalami fluktuasi, pada tahun 2005 tingkat 

profitabilitas sebesar 8,27, dan pada tahun 2006 tingkat profitabilitas menurun menjadi 4,46, 

dan pada tahun 2007 tingkat profitabilitas meningkat menjadi 4,72 dan pada tahun 2008 

tingkat profitabilitas menjadi 6,08 atau meningkat sebesar 1,36 dari tahun2007, itu 

menandakan kinerja perusahaan berjalan dengan baik. 

Berikut ini adalah tabel tingkat Ukuran perusahaan pada perusahaan sektor konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2005-2008

Tabel 1.2
Ukuran Perusahaan

No Nama Perusahaan
Total 
aset 
2005

Total 
aset 
2006

Total 
aset 
2007

 Total 
aset 
2008

1 PT Aqua Golden Mississippi Tbk 5.86 5.90 5.95 6.00 
2 PT Davomas Abadi Tbk 6.24 6.43 6.59 6.56 
3 PT Delta Djakarta Tbk 5.73 5.76 5.77 5.84 
4 PT Fast Food Indonesia Tbk 5.51 5.68 5.80 5.89 
5 PT Indofood Sukses Makmur Tbk 7.17 7.21 7.47 7.60 
6 PT Mayora Indah Tbk 6.16 6.19 6.28 6.47 
7 PT Multi Bintang Indonesia Tbk 5.76 5.79 5.79 5.97 
8 PT Pioneerindo Gourmet Tbk 4.88 4.88 4.87 4.91 
9 PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 5.45 5.46 5.46 5.46 
10 PT Sekar Bumi Tbk 5.26 5.28 5.27 5.28 
11 PT Siantar Top Tbk 5.68 5.67 5.71 5.80 
12 PT Tunas Baru Lampung Tbk 6.16 6.31 6.39 6.45 
13 PT Ultra Jaya Milk Tbk 6.10 6.10 6.13 6.24 
Rata-rata 5.84 5.90 5.96 6.04



Berdasarkan tabel 1.2 tingkat ukuran perusahaan setiap tahun perusahaan-perusahaan sektor 

konsumsi yang terdaftar di BEI mengalami kenaikan, pada tahun 2005 ukuran perusahaan 

sebesar 5,84, dan pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 5,90, dan pada tahun 2007 

meningkat sebesar 5,96, dan pada tahun 2008 menjadi 6,04 atau meningkat sebesar 0,08 dari 

tahun 2007. Itu berarti aset yang dimiliki perusahaan-perusahaan sektor konsumsi yang 

terdaftar di BEI memiliki aset yang baik.

Berikut ini adalah tabel tingkat Pertumbuhan Aset pada perusahaan sektor konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2005-2008

Tabel 1.3
Pertumbuhan Aset

No Nama Perusahaan
GRTA
2005

GRTA
2006

GRTA
2007

GRTA
2008

1 PT Aqua Golden Mississippi 
Tbk 0.09 0.09 0.12 0.13

2 PT Davomas Abadi Tbk 0.11 0.55 0.43 -0.05
3 PT Delta Djakarta Tbk 0.18 0.06 0.04 0.18
4 PT Fast Food Indonesia Tbk 0.15 0.50 0.30 0.25
5 PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk -0.06 0.10 0.83 0.33
6 PT Mayora Indah Tbk 0.14 0.06 0.22 0.54
7 PT Multi Bintang Indonesia 

Tbk 0.03 0.06 0.02 0.51
8 PT Pioneerindo Gourmet Tbk -0.10 -0.01 -0.02 0.10
9 PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 0.58 0.01 0.01 -0.02
10 PT Sekar Bumi Tbk 0.02 0.05 -0.02 0.02
11 PT Siantar Top Tbk 0.02 -0.02 0.11 0.21
12 PT Tunas Baru Lampung Tbk 0.07 0.41 0.20 0.14
13 PT Ultra Jaya Milk Tbk -0.04 0.00 0.09 0.28
Rata-rata 0.09 0.14 0.18 0.20

Berdasarkan tabel 1.3 tingkat pertumbuhan aset perusahaan-perusahaan sektor konsumsi yang 

terdaftar di BEI mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 0,09, pada tahun 2006 

meningkat menjadi 0,14, pada tahun 2007 meningkat menjadi 0,18, dan pada tahun 2008 



meningkat menjadi 0,20, atau meningkat sebesar 0,02 dari tahun 2007. Itu menandakan 

perusahaan-perusahaan sector konsumsi memiliki pertumbuhan aset yang baik.

Berikut ini adalah tabel tingkat Leverage atau DER perusahaan sektor konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2005-2008

Tabel 1.4
Tingkat Leverage

No Nama Perusahaan
DER 
2005

DER
2006

DER 
2007

DER
2008

1 PT Aqua Golden Mississippi Tbk 0.43 0.43 0.42 0.41
2 PT Davomas Abadi Tbk 0.55 0.64 0.69 0.82
3 PT Delta Djakarta Tbk 0.24 0.24 0.22 0.25
4 PT Fast Food Indonesia Tbk 0.4 0.4 0.4 0.39

5
PT Indofood Sukses Makmur 
Tbk 0.68 0.65 0.63 0.67

6 PT Mayora Indah Tbk 0.38 0.36 0.41 0.56
7 PT Multi Bintang Indonesia Tbk 0.91 0.94 0.93 0.9
8 PT Pioneerindo Gourmet Tbk 0.91 0.94 0.93 0.9
9 PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 0.65 0.6 0.61 0.53
10 PT Sekar Bumi Tbk 0.9 0.92 1 1.15
11 PT Siantar Top Tbk 0.31 0.27 0.31 0.42
12 PT Tunas Baru Lampung Tbk 0.65 0.58 0.62 0.68
13 PT Ultra Jaya Milk Tbk 0.35 0.35 0.39 0.35
Rata-rata 0.57 0.56 0.58 0.62

Berdasarkan pada tabel 1.4 tingkat leverage perusahaan-perusahaan sektor konsumsi yang 

terdaftar di BEI mengalami fluktuasi, itu menandakan profitabilitas yang tinggi tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk mempunyai hutang, hutang jangka pendek maupun jangka 

panjang. Semakin tinggi profitabilitas yang didapatkan oleh perusahaan, semakin tinggi juga 

nilai leverage pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan  latar  belakang  maka  penelitian  ini  berjudul  “PENGARUH 

PROFITABILITAS,  UKURAN  PERUSAHAAN,  DAN  PERTUMBUHAN  ASET 



TERHADAP  LEVERAGE  PADA  PERUSAHAAN SEKTOR  KONSUMSI  YANG 

TERDAFTAR DI BEI” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian, maka dapat di identifikasikan pokok-pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah tingkat Profitabilitas yang tinggi akan digunakan untuk   mengurangi hutang.

2. Apakah tingkat Ukuran Perusahaan yang tinggi akan berpengaruh terhadap leverage.

3. Apakah tingkat Pertumbuhan Aset yang  tinggi akan berpengaruh terhadap leverage.

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Menguji secara empiris hubungan leverage dengan profitabilitas.

2. Menguji secara empiris hubungan leverage dengan ukuran perusahaan.

3. Menguji secara empiris hubungan leverage dengan pertumbuhan aset.

1.4. Manfaat penelitian

 Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan untuk menentukan alternatif pendanaan perusahaan yang tepat. 

2. Bagi pihak Akademisi 

Memberikan bukti empiris mengenai hubungan leverage dengan faktor penentu 

keputusan struktur modal perusahaan konsumsi yang ada di Indonesia, dan juga dalam 

menentukan keputusan pendanaan perusahaan. Serta digunakan sebagai bahan 

referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya. 



3.  Bagi Penulis 

     Memperoleh pengalaman dan wawasan mengenai hubungan leverage              dengan 

faktor penentu keputusan struktur modal perusahaan manufaktur            di Indonesia. Dan 

dapat mengetahui perusahaan manufaktur dalam            memberikan ke putusan pendanaan 

perusahaan. 

1.5. Kerangka Pikir

Setiap badan usaha pasti memerlukan dana untuk melakukan kegiatan usaha guna menjamin 

keberlanjutan usahanya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat berasal dari sumber internal 

dan sumber eksternal. Setiap keputusan perusahaan dalam menentukan darimana kebutuhan 

modal tersebut dipenuhi akan berpengaruh pada komposisi struktur modal perusahaan. 

Struktur modal menunjukkan komposisi  perbandingan antara sumber dana dari modal asing 

dengan modal sendiri (Riyanto 2001:22), yang digunakan oleh perusahaan dalam membiayai 

seluruh kegiatan operasinya.

Brigham dan Houston (2001:40) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang relatif kecil. Tingkat 

keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar 

kebutuhan pendanaan mereka dengan menggunakan dana yang dihasilkan secara internal 

berupa laba ditahan. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pengembalian yang kecil akan 

lebih banyak menggunakan modal asing dalam memenuhi kebutuhan dananya. Dengan 

demikian, profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap leverage. Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin rendah pula perusahaan menggunakan 

hutang jangka panjang sebagai sumber pendanaannya. Penggunaan hutang jangka panjang 

yang rendah akan menurunkan struktur modal perusahaan.



Ukuran perusahaan memiliki hubungan yang erat dengan leverage dalam kaitannya dengan 

risiko perusahaan dan biaya kebangkrutan. Semakin besar perusahaan dimungkinkan semakin 

mudah memperoleh dana, Karena perusahaan besar dapat lebih mudah menyediakan data dan 

informasi untuk pihak eksternal.

Umur perusahaan berkaitan erat dengan kinerja dan reputasinya di masyarakat dan didunia 

perbankan. Semakin lama perusahaan beroperasi maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan 

mempunyai akumulasi laba yang lebih besar dan agency cost of debt-nya kecil, sehingga 

perusahaan dapat lebih percaya untuk memperoleh hutang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut:

Gambar 1.1 kerangka pikir pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan pertumbuhan aset terhadap leverage
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1.6 Hipotesis

Berdasarkan uraian dan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran hipotesis yang 

dirumuskan adalah :



“Profitabilitas,  ukuran  perusahaan  dan  pertumbuhan  aset  mempengaruhi  leverage pada 

perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” 


