
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan aktivitas 

maupun biaya operasional dalam perusahaan yang didirikan. Maka agar tujuan 

perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan tersebut dapat tercapai, peranan 

modal sangat penting dibutuhkan perusahaan untuk membiayai berbagai macam 

kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Menurut Riyanto (2001) untuk 

memenuhi kebutuhan dana perusahaan, maka perusahaan dapat memperoleh dana 

dari dalam perusahaan (internal financing) atau dari luar perusahaan (external 

financing). Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal 

dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan 

yang berasal dari modal sendiri masih kurang maka perlu dipertimbangkan 

pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu berasal dari hutang. 

 

Suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya mengutamakan sumber dari 

dalam perusahaan, sehingga akan sangat mengurangi ketergantungannya kepada 

pihak luar. Apabila kebutuhan dana dari sumber internal sudah digunakan semua, 
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maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari luar 

perusahaan baik dari utang (debt financing) maupun dengan mengeluarkan saham 

baru (external equity financing) dalam memenuhi kebutuhan dananya. Oleh karena 

itu, pada prinsipnya setiap perusahaan membutuhkan dana untuk pengembangan 

bisnisnya yang berasal dari sumber internal atau dari sumber eksternal dan para 

manajer keuangan tetap memperhatikan biaya modal untuk menentukan struktur 

modal dalam upaya menetapkan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan 

modal sendiri ataukah dipenuhi dengan modal asing menurut Kusumaningrum 

(2010). 

 

Husnan (2004) mengungkapkan bahwa penentuan proporsi hutang dan modal dalam 

penggunaannya sebagai sumber dana perusahaan berkaitan erat dengan istilah 

struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

 

Menurut Riyanto (2001) struktur modal ditentukan oleh perbandingan antara hutang 

jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan perusahaan. Dan pengertian dari 

struktur modal adalah perbandingan atau perimbangan antara hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri atau disebut (long – term debt to equity ratio atau leverage.). 

Keuangan yang digunakan perusahaan harus berorientasi pada tercapainya stabilitas 

finansial dan terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Ahmad (2010) 

mengatakan bahwa struktur modal merupakan pembiayaan permanent yang terdiri 

dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham. Riyanto 

(2001) menambahkan bahwa struktur modal merupakan masalah yang penting bagi 
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perusahaan kerena baik buruknya struktur modal akan mempunyai pengaruh langsung 

terhadap posisi finansial perusahaan. Kesalahan dalam menentukan struktur modal 

akan mempunyai dampak yang luas terutama apabila perusahaan terlalu besar dalam 

menggunakan hutang, sehingga akan berpengaruh terhadap labanya. 

Menurut Saidi (2004) besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap 

struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu 

perusahaan maka akan mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Risiko bisnis 

adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

bisnisnya, ketidakpastian tersebut membuat risiko bisnis yang ada pada perusahaan 

berubah-ubah begitu juga dengan struktur modal yang dihasilkan juga bervariasi 

dalam Hapsari (2010). Menurut Riyanto (2001) modal kerja selalu dalam keadaan 

operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam 

keadaan usaha, semakin pendek periode tersebut berarti semakin cepat perputaran 

modal kerja dan efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan tinggi dan sebaliknya.  

Menurut Weston dan Brigham (1994) stabilitas profitabilitas merupakan salah satu 

hal penting yang harus diperhatikan manajer di dalam pemilihan struktur modal. 

Semakin stabil profitabilitas berarti semakin kecil pinjaman karena bertambah 

besarnya kemungkinan perusahaan untuk memenuhi kewajiban tetapnya. 

 

Dalam penelitian Hadianto (2008) pengaruh ukuran perusahaan (SIZE) terhadap 

struktur modal berpengaruh negatif secara signifikan. Teori pecking order 

memprediksikan terdapatnya hubungan yang negatif untuk kedua variabel tersebut 

dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasilnya sesuai dengan teori 
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peacking order. Berbeda dengan Erwati (2011)  yang mengungkapan pendapatnya 

bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal (DER), artinya semakin besar ukuran perusahaan suatu perusahaan, 

maka kecenderungan untuk menggunakan dana eksternal juga akan semakin besar. 

Menurut Riyanto (2001) ukuran perusahaan digambarkan dari besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditujukan pada total asset, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan 

rata-rata total asset.  

Dalam penelitian Rachmawardani (2007) untuk sektor perbankan diketahui bahwa 

risiko bisnis berpengaruh secara signifikan secara positif terhadap DER. Hal ini tentu 

kontradiktif dengan salah satu implikasi Teori Trade-off yang menyatakan bahwa 

perusahaan dengan risiko bisnis yang besar harus menggunakan hutang yang lebih 

kecil dibanding perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang rendah, karena semakin 

besar risiko bisnis, penggunaan hutang yang besar akan mempersulit perusahaan 

dalam mengembalikan hutang mereka. Brigham dan Houston (2006) menjelaskan 

bahwa risiko didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya beberapa 

peristiwa yang tidak menguntungkan. Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang 

dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Risiko bisnis tersebut 

merupakan risiko yang mencakup intrinsic business risk, financial leverage risk, dan 

operating leverage risk.   

 

Riyanto (2001) berpendapat bahwa modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau 

berputar di dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan 

usaha. Periode perputaran modal kerja (working capital turnover period) dimulai 
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pada saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai pada 

saat kembali lagi menjadi kas. Semakin pendek periode tersebut berarti semakin cepat 

perputaran modal kerja dan efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan tinggi. 

Sebaliknya semakin panjang periode perputaran modal kerja berarti semakin lambat 

perputaran modal kerja dan efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan rendah. 

Lama periode perputaran modal kerja tergantung kepada berapa lama periode 

perputaran dari masing-masing komponen dari modal kerja tersebut.  

 

Dalam penelitian Erwati (2011) variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal, artinya perusahaan lebih menyukai menggunakan 

dana internal yang berasal dari laba daripada menggunakan dana eksternal yang 

berasal dari hutang. Sulistyowati (2009) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

profitabilitas berhubungan negatif dengan leverage, namun tidak signifikan. 

Perusahaan tersebut cenderung memilih struktur pendanaannya secara internal, 

dibanding dengan menggunakan pendanaan eksternal. Oleh karena itu, perusahaan 

tidak perlu mengeluarkan biaya atas sumber pendanaan internal. Berbeda dengan 

hasil penelitian. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama satu tahun yang 

dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan penjualan dari data laporan laba rugi 

akhir tahun. Brigham dan Houston (2006) menambahkan bahwa perusahaan dengan 

tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang relatif 

kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 



6 
 

membiayai sebagian besar kebutuhan dana dengan dana yang dihasilkan secara 

internal.  

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fadhli pada 

tahun 2010 yang menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

pada perudahaan manufaktur go publik di BEI. Penelitian ini menggunakan variabel 

independen yaitu ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan assets, dan 

profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini menambahkan perputaran modal kerja sebagai tambahan dari variabel 

independent yang akan di teliti. Menurut Riyanto (2001) modal kerja selalu dalam 

keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang 

bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja dimulai pada saat 

kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai pada saat 

kembali lagi menjadi kas. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menjelaskan tentang faktor – 

faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur sehingga 

judul dari penelitian ini yaitu “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis, 

Perputaran Modal Kerja dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada 

tahun 2008-2012).” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah yang 

dapat diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh antara ukuran 

perusahaan, risiko bisnis, perputaran modal kerja dan profitabilitas terhadap struktur 

modal pada perusahaan menufaktur. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup 

dan arah yang jelas, maka penelitian ini memberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor struktur modal yang digunakan adalah ukuran perusahan, risiko 

bisnis, perputaran modal kerja, dan profitabilitas.  

a. Proksi ukuran perusahaan yang digunakan adalah SIZE. Hal ini 

dikarenakan SIZE menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan dan 

perusahaan yang besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman 

dibanding perusahaan kecil. 

b. proksi risiko bisnis yang digunakan adalah DOL. Hal ini dikarenakan 

DOL menunjukkan semakin tinggi risiko bisnis perusahaan, semakin 

rendah utang perusahaan yang optimal. 

c. proksi perputaran modal kerja yang digunakan adalah WCT. Hal ini 

dikarenakan WCT menunjukkan makin pendek periode perputaran modal 
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kerja berarti semakin cepat perputaran modal kerja dan efisiensi 

penggunaan modal kerja perusahaan tinggi. 

d. proksi profitabilitas yang digunakan adalah ROA. Hal ini dikarenakan 

ROA menunjukkan pengukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah asset yang tersedia di dalam 

perusahaan. 

2. Perusahaan yang diteliti hanya berdasarkan pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dari firm size, 

degree of operating leverage, working capital turnover, dan return on assets terhadap 

struktur modal. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut: 

1. Kegunaan secara teoretis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti 

empiris dalam kontribusi pemikiran bagi para investor dan manajer dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi. 
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2. Kegunaan secara praktis 

Kegunaan utama dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari 

ukuran perusahaan, risiko bisnis, perputaran modal kerja, dan profitabilitas 

terhadap struktur modal, sedangkan kegunaan lain dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti, untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan, 

risiko bisnis, perputaran modal kerja, dan profitabilitas terhadap struktur 

modal perusahaan. 

b. Bagi akademik dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sarana sosialisasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

informasi perubahan standar akuntansi khususnya bagi mahasiswa di 

kalangan fakultas ekonomi dan bisnis. 


