
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis pada saat ini telah memasuki era 

globalisasi sehingga persaingan antar perusahaan semakin tajam. Adapun 

pesaing-pesaing bisnis yang dihadapi perusahaan tidak hanya berasal dari 

dalam negeri tetapi juga berasal dari luar negeri. Kondisi seperti ini menuntut 

perusahaan dalam mengelola fungsi manajemennya dengan baik terutama 

fungsi manajemen keuangan. Dengan demikian suatu perusahaan perlu 

mengembangkan usahanya dalam kegiatan perekonomian terutama struktur 

modalnya. Persaingan antar perusahaan dalam mengelola struktur modal 

diharapkan mampu memakmurkan pemegang saham dan karyawannya oleh 

sebab itu, para manajer perlu melihat kondisi tentang nilai perusahaan dari 

struktur modal perusahaan. 

Dari struktur modal perusahaan pihak manajemen harus 

mempertimbangkan baik buruknya keputusan pendanaan apakah perusahaan 

menggunakan modal asing (hutang) atau modal sendiri (modal saham, laba 

ditahan, dan cadangan). Kedua pilihan tersebut memiliki kelebihan dan resiko 

masing-masing, karena perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan 

struktur modal yang optimal dengan cara menghimpun dana baik dari dalam 

maupun luar perusahaan. 



2 
 

 
 

Dalam catatan perseroan PT Bumi Resources Tbk (BUMI), total 

pinjaman BUMI mencapai US$ 7,32 miliar setara dengan Rp 99,36 triliun 

(kurs Rp 13.575 per dolar AS). Utang itu terdiri dari total pokok pinjaman 

US$ 6,45 miliar dan bunga US$870 juta. Director& Corporate Secretary 

BUMI Dileep Srivastava dalam laporan tertulis kepada PT Bursa Efek 

Indonesia mengatakan manajemen BUMI menghadapi proses persidangan 

dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Emiten komoditas batubara itu berharap restrukturisasi utang yang kini 

tengah berlangsung itu mampu mengembalikan struktur permodalan menjadi 

positif akibat turunnya beban utang. Per 30 September 2015, perseroan masih 

tetap mengalami kerugian selama tahun 2015 sebesar US$ 640,86 juta dengan 

defisiensi modal US$ 1,38 miliar (Bisnis.com, 2016). 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) sedang dalam proses tata ulang 

pelunasan utang atau restrukturisasi. Cara yang dilakukan untuk 

restrukturisasi adalah mengkonversikan utang menjadi saham. Perseroan akan 

menerbitkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) atau rights issue sebesar 29,1 miliar lembar saham dengan harga 

yang ditetapkan Rp 926,16/lembar saham. Dengan begitu, dana yang akan 

dihimpun mencapai Rp 26,9 triliun. Untuk diketahui, salah satu rencana 

restrukturisasi utang BUMI adalah dengan menukar utang dengan saham. 

Nilai utang kreditur yang akan direstrukturisasi dalam tahap ini sekitar US$ 

2,44 miliar. Sebesar US$ 1,81 miliar akan dikonversikan menjadi saham 

sisanya sebesar US$ 639 juta akan ditukar menjadi Mandority Convertible 
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Bonds (MCB) atau obligasi wajib konversi dengan jangka waktu tujuh tahun 

(Detik.com, 2016). 

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjual 50% saham anak 

perusahaannya yaitu Leap Forward Resources Ltd (Leap Forward) kepada 

Smart Alliance Limited (Smart Alliance) dan Oceanpro Investment Limited 

(Oceanpro) senilai US$ 90 juta atau sekitar Rp 1,188 triliun. Dampak dari 

penjualan saham ini, selain berkurangnya aset tidak langsung perseroan, 

berkurangnya sebagian utang perseroan kepada salah satu kreditur perseroan 

(Detik.com, 2016). 

Berkurangnya sebagian utang perseroan dapat dilihat dari struktur 

modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi utang yang dimiliki 

perusahaan, maka semakin berisiko perusahaan tersebut, sebaliknya semakin 

rendah tingkat pengembalian utangnya maka risiko perusahaan semakin 

rendah. Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi suatu 

perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan 

mempunyai efek langsung terhadap posisi finansialnya. Suatu perusahaan 

yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, karena perusahaan 

mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban yang berat 

kepada perusahaan tersebut. Keseimbangan finansial perusahaan dapat 

dicapai apabila perusahaan tersebut selama menjalankan fungsinya tidak 

menghadapi gangguan-gangguan finansial. Hal ini disebabkan adanya 

keseimbangan antara jumlah modal yang tersedia dengan jumlah modal yang 
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dibutuhkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah 

Profitabilitas. 

Dalam pengertian rasio profitabilitas menurut Murhadi (2013: 63) 

mengatakan bahwa rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba keuntungan. Perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan pendanaan internal untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya. Sedangkan menurut Zuhro (2016) 

mengatakan berdasarkan Pecking order theory bahwa perusahaan lebih 

cenderung untuk mengutamakan menggunakan sumber pendanaan internal 

(internal financing) terlebih dahulu dalam membiayai atau mendanai kegiatan 

operasional dan investasi perusahaan serta teori ini mendorong perusahaan 

yang mempunyai profit yang besar untuk menggunakan dana internalnya 

terlebih dahulu dalam mendanai kegiatan perusahaan. 

Penelitian terdahulu mengenai profitabilitas telah dilakukan oleh Putri 

(2012), Habibah (2015), Fadhlillah (2016), Zuhro (2016) dan Hapsari (2017) 

mengatakan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Sementara hasil penelitan yang dilakukan oleh Putra (2014), Sari 

(2016), Farisa (2017), Ratri (2017) dan Devi (2017)  menyatakan 

profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal.  

Selain profitabilias ada juga faktor lain yang mempengaruhi struktur 

modal yaitu likuiditas. Menurut Hanafi (2009: 75) rasio likuiditas dapat 

mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat 
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aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini 

merupakan kewajiban perusahaan). Menurut Riyanto (2013: 25) menyatakan 

likuiditas perusahaan adalah kemampuan sebuah perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan tersebut merupakan kemampuan 

perusahaan dalam melanjutkan operasionalnya ketika perusahaan tersebut 

diwajibkan untuk melunasi kewajibannya yang akan mengurangi dana 

operasionalnya. Likuiditas dan struktur modal mempunyai pengaruh terhadap 

jenis modal apa yang akan ditarik. Apabila jumlah modal yang dibutuhkan 

sangat besar, maka perlu bagi perusahaan tersebut mengeluarkan sekuritas 

secara bersama-sama begitu pula sebaliknya. Perusahaan yang memiliki 

likuiditas yang tinggi berarti perusahaan memiliki internal financing yang 

akan cukup digunakan untuk membayar kewajibannya sehingga struktur 

modal juga berkurang. 

Penelitian terdahulu mengenai likuiditas telah dilakukan oleh Hapsari 

(2017), Putra (2014), Habibah (2015) dan Farisa (2017) menyatakan 

likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, 

sementara penelitian Nastiti (2016) menyatakan likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. 

Adapun faktor yang mempengaruhi struktur modal selain Likuiditas 

juga ada faktor Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan menurut Halim 

(2007: 93) menyatakan semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka 

kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula 
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untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhannya 

adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi. Menurut 

Nugrahani (2012) menyatakan ukuran perusahaan menggambarkan besarnya 

aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang besar, memiliki total aset 

yang besar pula. Perusahaan dengan total aset yang besar, memudahkan 

perusahaan tersebut memperoleh dana eksternal. Hal tersebut dikarenakan 

kepercayaan dari kreditur dan investor meningkat pada perusahaan dengan 

total aset yang besar. Sebuah perusahaan besar yang memiliki total aset yang 

besar. Dalam setiap operasional sebuah perusahaan, perusahaan yang besar 

memiliki banyak kebutuhan dana yang perlu dialirkan untuk menunjang 

operasionalnya. Semakin besar perusahaan, semakin besar dana ekstern yang 

dibutuhkan. Sebaliknya, semakin kecil perusahaan semakin sedikit dana 

ekstern yang dibutuhkan perusahaan. 

Penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan telah dilakukan oleh 

Fadhlillah (2016) dan Zuhro (2016) menyatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, sementara penelitian Putra 

(2014) dan Hapsari (2017) menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. 

Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal selain 

Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan ada juga Struktur Aset. Struktur 

aset menurut Halim (2007: 92) menyatakan pada perusahaan yang struktur 

asetnya sebagian besar berupa aset tetap, maka komposisi penggunaan utang 

akan lebih didominasi oleh utang jangka panjang. Hal ini dimaksud untuk 
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menjaga posisi likuiditas. Menurut Riyanto (2013: 298) menyatakan struktur 

aset menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan jaminan 

(collateral value of assets). Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian 

besar modalnya tertanam dalam aset tetap akan mengutamakan pemenuhan 

modalnya dari modal yang permanen yaitu modal sendiri, Sedangkan hutang 

bersifat sebagai pelengkap. Hal ini bisa dihubungkan dengan adanya aturan 

struktur finansial konservatif horizontal yang menyatakan bahwa besarnya 

modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah aset tetap 

ditambah aset lain yang sifatnya permanen, Sedangkan perusahaan yang 

sebagian besar asetnya terdiri dari aset lancar akan cenderung mengutamakan 

pemenuhan kebutuhan dana dengan hutang. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh struktur aset terhadap struktur modal suatu perusahaan. 

Penelitian terdahulu mengenai struktur aset telah dilakukan oleh Putri 

(2012) dan Habibah (2015) menyatakan struktur aset berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal, sementara penelitian Farisa (2017) 

menyatakan struktur aset berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Kemudian selain Struktur Aset faktor yang mempengaruhi struktur 

modal juga ada faktor Tingkat Pertumbuhan Penjualan. Menurut Halim 

(2007: 92) mengatakan Tingkat pertumbuhan penjualan di masa mendatang 

menunjukkan ukuran sampai seberapa besar pendapatan per lembar saham 

dapat ditingkatkan dengan adanya penggunaan utang. Bagi perusahaan yang 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, kecenderungan penggunaan utang 

lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 
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rendah. Menurut Brigham dan Houston (2006: 42) mengatakan perusahaan 

dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih 

banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Hal ini 

disebabkan karena kebutuhan dana yang digunakan untuk pembiayaan 

pertumbuhan penjualan semakin besar. Perusahaan yang tumbuh dengan 

pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. 

Penelitian terdahulu mengenai tingkat pertumbuhan penjualan telah 

dilakukan Farisa (2017) menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. Sedangkan menurut penelitian Ratri (2017) 

menyatakan tingkat pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal.  

Sektor pertambangan menjadi objek pada penelitian ini, dikarenakan 

harga komoditas pertambangan mengalami penurunan sehingga perusahaan  

pertambangan sempat mengalami penurunan drastis selama tahun 2015. Hal 

ini menyebabkan terjadinya peningkatan hutang yang cukup besar baik 

hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, untuk membiayai 

perusahaan yang terus menerus mengalami peningkatan. Tentu saja ini akan 

mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, untuk mengantisipasi hal 

tersebut manajer keuangan harus berhati-hati dalam menetapkan struktur 

modal. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya yang 

kontradiktif memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kembali 
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berkaitan dengan struktur modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Fadhlilah (2016) yaitu pada penelitian 

sebelumnya meneliti pada perusahaan real estate dengan menggunakan tiga 

variabel yaitu profitabilitas, struktur aset, dan ukuran perusahaan sementara 

dalam penelitian ini meneliti pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2016 dengan menambah dua variabel 

yaitu likuiditas dan tingkat pertumbuhan penjualan, karena didalam 

perusahaan likuiditas dan tingkat pertumbuhan penjualan mempunyai 

pengaruh dalam menentukan keputusan struktur modal perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi berarti perusahaan 

mempunyai sumber pendanaan internal yang cukup digunakan untuk 

membiayai perusahaannya. Perusahaan yang likuid mampu membayar 

hutang-hutangnya, sehingga hutang-hutangnya semakin menurun. Sementara 

perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi 

kecenderungan penggunaan hutang lebih besar dibandingkan dengan 

perusahaan yang tingkat pertumbuhan penjualannya rendah (Nugrahani, 

2012). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul penelitian “Pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, 

struktur aset, tingkat pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2012–2016” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan 

permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal 

pada perusahaan pertambangan? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal pada 

perusahaan pertambangan? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap struktur 

modal pada perusahaan pertambangan?  

4. Apakah struktur aset berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal 

pada perusahaan pertambangan? 

5. Apakah tingkat pertumbuhan penjualan berpengaruh secara parsial 

terhadap struktur modal pada perusahaan pertambangan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap struktur 

modal pada perusahaan pertambangan. 

2. Untuk menguji likuiditas secara parsial terhadap struktur modal pada 

perusahaan pertambangan. 

3. Untuk menguji ukuran perusahaan secara parsial terhadap struktur 

modal pada perusahaan pertambangan.  
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4. Untuk menguji struktur aset secara parsial terhadap struktur modal 

pada perusahaan pertambangan. 

5. Untuk menguji tingkat pertumbuhan penjualan secara parsial terhadap 

struktur modal pada perusahaan pertambangan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi : hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan referensi untuk membuat penelitian selanjutnya mengenai struktur 

modal dan sebagai pedoman untuk menambah wawasan. 

2. Bagi perusahaan : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi manajemen perusahaan terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi struktur modal sehingga dapat mengambil kebijakan 

yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal baik dari 

internal maupun eksternal. 

3. Bagi investor : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan 

bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan sebelum melakukan 

investasi pada perusahaan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya 

kedalam beberapa bab dengan uraian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

pada bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi penjelasan teori pecking order, teori signaling, 

modal, struktur modal, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, struktur aset, 

tingkat pertumbuhan penjualan, pandangan islam, hipotesis 

penelitian, kerangka konseptual, penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas jenis penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, defenisi dan pengukuran variabel 

operasional, metode analisis data dan uji hipotesis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan hasil 

statistik penelitian dari pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran 

perusahaan, struktur aset, tingkat pertumbuhan penjualan terhadap 

struktur modal pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan ringkasan dari hasil 

penelitian dan pembahasan, saran dan rekomendasi tentang 

perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait 

dengan masalah temuan pada penelitian ini. 

 

 


