
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (capital), khususnya modal 

ekonomi atau finansial (financial capital). Modal finansial adalah sejumlah uang 

yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi saat ini 

(misalnya pabrik, mesin, peralatan kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang 

dihimpun atau ditabung untuk investasi dimasa depan. Konsep modal seperti ini 

mudah dipahami baik oleh seorang awam sekalipun, karena membelanjakan atau 

menginvestasikan uang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari manusia dan 

melibatkan pemikiran serta indikator-indikator yang jelas. Pemenuhan modal 

tersebut dapat berasal dari dana internal atapun eksternal. Sumber modal internal 

merupakan sumber modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri  oleh perusahaan, 

misalnya modal yang berasal dari keuntungan yang tidak dibagikan atau laba yang 

ditahan dalam perusahaan. Sedangkan modal eksternal berasal dari tambahan 

penyertaan modal pemilik atau emisi saham baru, penjualan obligasi maupun 

kredit dari bank. 

 

Suatu hal yang lumrah dijumpai dalam praktik bisnis, bahwa setiap badan usaha 

atau perusahaan mengalami berbagai masalah yang menyangkut kondisi 

keuangan.  



Bagi sementara perusahaan yang bertepatan sedang dalam keadaan kekurangan 

modal atau membutuhkan dana, sudah barang tentu demi menjaga eksistensi dan  

kontinuitas bisnisnya, akan berusaha mencari dana atau modal sejumlah yang 

diperlukan perusahaan tersebut.  

 

Dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan modal sangat memegang 

peranan penting untuk memperoleh pendapatan hasil operasinya. Pada dasarnya 

jumlah modal dari suatu periode ke periode selalu berubah sehingga perlu 

pengelolaan yang profesional.Adanya modal yang cukup sangat penting untuk 

beroperasi seekonomis mungkin atau digunakan secara efektif. Oleh karena itu 

pihak manajemen harus pandai mengelola modal tersebut sehingga tingkat 

perputarannya cepat dan pada akhirnya dapat meningkatkan laba. Efisiensi 

penggunaan dana berarti bahwa berapa pun dana yang ditanamkan dalam aktiva 

harus dapat digunakan seefesiensi mungkin untuk menghasilkan tingkat 

keuntungan investasi yang maksimal.  

 

Opler dan Titman (2000) dalam Sulistyowati (2008) secara eksplisit menyatakan 

bahwa keputusan pendanaan berubah sepanjang waktu. Artinya, keputusan 

pendanaan berubah sesuai dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. 

Dengan demikian, keputusan struktur modal di masa lalu sangat berperan penting 

dalam menentukan keputusan struktur modal saat ini. Pernyataan tersebut 

didukung oleh beberapa penelitian empiris seperti yang dilakukan oleh Masulis 

dan Korwar (1986) yang menemukan bukti bahwa jika harga saham perusahaan 

terlalu tinggi maka perusahaan akan menurunkan harga saham dengan cara 

menerbitkan saham,  



sehingga pendanaan yang berasal dari hutang akan turun dengan adanya 

penambahan dana dari penerbitan saham. 

 

Weston dan Brigham (1985:174) mengartikan bahwa struktur keuangan 

merupakan cara aktiva - aktiva perusahaan dibelanjai / dibiayai, hal ini seluruhnya 

merupakan bagian kanan neraca, sedangkan struktur keuangan merupakan 

pembiayaan pembelanjaan permanen perusahaan, yang terutama berupa hutang 

jangka panjang, saham preferen/ prioritas dan modal saham biasa, tetapi tidak 

semua masuk kredit jangka pendek. Jadi struktur modal dalam suatu perusahaan 

adalah hanya sebagian dari struktur keuangannya. 

 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan sehubungan dengan 

struktur modal sebuah perusahaan. Faktor tersebut adalah  pertama, resiko bisnis 

perusahaan apabila menggunakan hutang. Tingkat hutang yang relatif tinggi akan 

menimbulkan biaya tetap berupa beban bunga, sehingga akan meningkatkan 

resiko bisnis perusahaan.  Kedua, pajak perusahaan dimana alasan utama untuk 

menggunakan hutang adalah karena biaya bunga dapat mengurangi perhitungan 

pajak (deductible) sehingga menurunkan biaya pajak yang sesungguhnya. Ketiga , 

fleksibelitas keuangan atau kemampuan untuk menambah modal. Modal yang 

mantap diperlukan untuk kesetabilan kegiatan oprasi perusahaan.Dengan adanya 

perencanaan yang matang dalam menentukan struktur modal yang diharapkan 

perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan lebih siap dalam 

menghadapi persaingan bisnis. 

 

 

 

 



Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik 

buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial 

perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Kesalahan 

dalam menentukan struktur modal akan mempunyai dampak yang luas terutama 

apabila perusahaan terlalu besar dalam menggunakan hutang, maka beban tetap 

yang harus ditanggung perusahaan semakin besar pula. Hal itu juga berarti akan 

meningkatkan risiko finansial, yaitu risiko saat perusahaan tidak dapat membayar 

beban bunga atau angsuran-angsuran hutangnya. Struktur yang optimal yaitu 

struktur modal yang dapat meminimumkan biaya modal rata-rata dan 

memaksimumkan nilai perusahaan (Riyanto, 1990:226). 

 

Kondisi perekonomian dunia yang berkembang secara cepat, menuntut dunia 

usaha untuk mengikuti perkembangan yang ada. Bagi perusahaan go public 

indikator kinerja yang dihasilkan harus melalui proses penilaian yang objektif 

sehingga secara efektif bisa memberikan gambaran tentang perkembangan 

perusahaan yang bersangkutan. Angka-angka kinerja tersebut merupakan 

informasi yang dipakai investor untuk menentukan keputusan membeli atau 

melakukan transaksi saham atas perusahaan yang bersangkutan. 

 

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pengukuran kinerja 

keuangan berdasarkan data akuntansi, maka dapat digunakan pengukuran kinerja 

keuangan berdasarkan nilai (value based). Pengukuran tersebut dapat dijadikan 

dasar bagi manajemen perusahaan dalam pengelolaan modalnya dan rencana 

pembiayaannya. Pengukuran terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan akan 

memberikan gambaran mengenai performa atau kinerja keuangan perusahaan  



tersebut, sehingga manajer dapat menentukan struktur  modal perusahaan. Melalui 

pengukuran kinerja tersebut manajemen dapat membandingkan struktur modal 

perusahaan mereka dengan struktur modal perusahaan pada industri yang sama.  

 

Kebijakan mengenai stuktur modal melibatkan trade off antara resiko dan 

pengembalian.Penambahan hutang memperbesar risiko perusahaan tetapi 

sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. (bringham& 

Houston, 2001). Risiko yang makin tinggi akibat meningkatnya hutang cenderung 

menurunkan harga saham, tetapi meningkatnya tingkat pengembalian yang 

diharapkan akan mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian 

sehingga memaksimalkan harga saham yang disebut dengan struktur modal 

optimal (Bringham & Houston,2001).  

 

Menurut teori struktur modal bahwa struktur modal menggambarkan target 

komposisi hutang dan ekuitas dalam jangka panjang pada suatu perusahaan. 

Berkaitan dengan target stuktur modal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. 

Pertama, perubahan komposisi struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan 

melalui peningkatan atau penurunan nilai pasar sekuritas perusahaan. Kedua, 

manajemen struktur modal harus memperhatikan faktor-faktor yang menentukan 

kombinasi optimal antar hutang dan ekuitas sehingga nilai perusahaan dapat 

dimaksimalkan. Tetapi permasalahannya tidak sampai disitu, karena tersedianya 

instrumen pembiayaan di pasar modal tidak dapat menyelesaikan tarik menarik 

antara hutang-saham karena konsekuensi - konsekuensi masing-masing instrumen 

ini (Paramu, 2006).  

 

 



Literatur - literatur manajemen keuangan cenderung menghubungkan optimalisasi 

struktur modal dengan nilai perusahaan yang ditunjukkan oleh peningkatan harga 

saham. Struktur modal dapat juga dihubungkan dengan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba (profitabilitas). Teori struktur modal menjelaskan 

bahwa  

kebijakan pendanaan dalam menentukan target struktur modal optimal bertujuan 

untuk mengoptimalkan nilai perusahaan.Keown et.al (2000) menjelaskan bahwa 

nilai akhir saham biasa sebagian tergantung tingkat pengembalian yang 

diharapkan pemegang saham (investor) dalam wujud dividen tunai. Jika biaya 

modal dapat diminimumkan maka arus dividen sebagai bagian laba yang 

dihasilkan perusahaan dapat dimaksimumkan. Hal ini akan memaksimumkan juga 

harga saham perusahaan di bursa. 

 

Teori Pecking Order  mengatakan bahwa perusahaan cenderung lebih memilih 

pendanaan yang berasal dari internal daripada eksternal. Perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak dari pada 

perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian 

yang tinggi  investasi menggunakan hutang yang relative kecil (Bringham & 

Houston, 2001). Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan 

secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

struktur modal perusahaan. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh berarti 

semakin rendah hutang. 

 



Fachrudin (2005) dalam penelitian tentang penentuan komposisi struktur modal 

pada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Menunjukkan nilai perkembangan yang  

 

tidak cukup baik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus. Dari analisis struktur modal diketahui bahwa dari tahun 

2001 sampai 2003 struktur modal perusahaan mengalami perubahan komposisi.  

 

Hasil analisis menunjukkan komposisi struktur modal optimal pada tahun 2001 

dengan 57,13% hutang jangka panjang dan 42,87% modal sendiri sehingga  

penggunaan modal sendiri yang terus meningkat justru mengakibatkan penurunan 

pada nilai perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa struktur modal PT. Semen 

Gresik (Persero) Tbk. selama periode tersebut tidak optimal dikarenakan 

mengakibatkan turunnya nilai perusahaan. Hal ini dapat diketahui karena besarnya 

penggunaan modal sendiri dalam komposisi struktur modal. 

 

Eli (2008) membuktikan secara parsial bahwa struktur modal berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan Sehingga memberikan pengaruh 

yang negatif terhadap nilai perusahaan. Secara simultan membuktikan bahwa 

struktur modal dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara negatif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, 

penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian 

(mineral, batubara, panas bumi, migas) . Sektor pertambangan, khususnya 

pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru 

mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, 



pemerintahan saat itu memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, 

di satu sisi tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi 

permasalahan tersebut  

 

pemerintah mengundang investor-investor asing untuk membuka kesempatan 

berusaha seluas-luasnya di Indonesia. Pertambangan mempunyai beberapa 

karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, 

dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial 

yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. 

Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan 

selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan 

produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. 

 

Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu (eksplorasi) yang 

berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), risiko 

teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, risiko pasar yang 

berhubungan dengan perubahan harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang 

berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Risiko-risiko tersebut 

berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha 

yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi 

menuntut pengembalian keuntungan (Rate of Return) yang lebih tinggi.  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Pengaruh Capital Structure Terhadap Performa 

Keuangan dan Nilai Perusahaan Yang Listing di BEI” 



B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalah yang akan dibahas dalam penlitian 

ini adalah : 

 

a. Apakah capital structure berpengaruh terhadap performa keuangan? 

b. Apakah capital structure berpengaruh terhadap  nilai perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menguji pengaruh capital structure terhadap peforma keuangan pada 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk mengaju pengaruh capital structure terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang mendorong 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengaruh 

capital structure terhadap kinerja perusahaan. 

b. Manfaat praktis, dapat memberikan masukan bagi para akuntan untuk 

dapat bisa mengidentifikasi, mengukur, serta mengungkapkan pengaruh 

capital structure terhadap nilai perusahaan. 


