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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan dalam menjalankan bisnis baik itu yang bergerak dalam 

bidang jasa maupun produksi pasti menginginkan agar perusahaannya dapat 

dikelola dengan baik untuk memaksimalkan kesejahteraan shareholder 

(pemegang saham) sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Maka dari 

itu dalam rangka mencapai tujuan tersebut perusahaan seharusnya 

memperhatikan segala aktivitas perusahaan yang salah satunya adalah 

mengelola keuangan perusahaan. Pengelola keuangan itu sendiri dipengaruhi 

oleh keputusan-keputusan keuangan diantaranya pendanaan dan pembiayaan.  

Keputusan pendanaan adalah keputusan mengenai seberapa besar 

tingkat penggunaan hutang dibandingkan dengan ekuitas dalam membiayai 

investasi perusahaan atau keputusan yang bertujuan untuk menentukan 

struktur modal yang optimal sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri disebut dengan struktur modal. 

Struktur modal atau kapitalisasi perusahaan adalah pembiayaan 

permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal 

pemegang saham Weston dan Bringham, (1997) dalam Assegraf (2013). Pada 

dasarnya modal dibagi atas dua tipe yaitu ekuitas (modal sendiri) dan hutang 

(debt). Bauran relatif keduanya (ekuitas dan hutang), dalam struktur 
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pendanaan jangka panjang suatu perusahaan disebut sebagai struktur modal 

perusahaan. Struktur keuangan menggambarkan susunan keseluruhan sebelah 

kredit neraca yang terdiri atas hutang-hutang jangka pendek, hutang jangka 

panjang, modal saham dan laba yang ditanam kembali, sedangkan struktur 

modal adalah susunan atau perbandingan antara modal sendiri dan pinjaman 

jangka panjang. Jadi struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan. 

Ada beberapa variabel yang diduga mempengaruhi kreditur untuk 

mengucurkan hutang terhadap debitur, antara lain yaitu Variabel non debt tax 

shield, dimana semakin banyak aset tetap yang dapat dijadikan jaminan 

(collateral) bagi kreditur, memungkinkan kreditur mempercayakan dananya 

untuk dipinjamkan pada perusahaan De Angelo dan Masulis, dalam 

Mutamimah, (2003). Variabel profitabilitas, dimana kreditur menilai apakah 

perusahaan (debitur) mampu membayar hutang, yang dilihat dari keuntungan 

perusahaan. Semakin besar keuntungan perusahaan, semakin besar 

kemampuan perusahaan mengembalikan hutangnya pada kreditur.  Variabel 

Ukuran perusahaan atau Size merupakan besarnya sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan. Dengan sumber dana yang besar, perusahaan dapat 

melakukan investasi untuk mendapatkan laba. Perusahaan dengan sumber 

dana yang besar biasanya beroperasi pada tingkat hutang yang tinggi. Hal ini 

berarti SIZE berpengaruh positif terhadap DER. 

Profitabilitas yang dianggap penting terkait dengan struktur modal, 

karena semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan maka penggunaan hutang 

juga semakin kecil. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan struktur modal 
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akan semakin kecil jika perusahaan memiliki profititabilitas yang tinggi 

Brigham dan Houston, (2001:189) dalam Abubakar Assegraf (2013). Teori 

pecking order struktur modal menyebutkan bahwa perusahaan yang 

menguntungkan tidak akan memilih untuk hutang atau pembiayaan ekuitas 

karena mereka memiliki dana yang cukup untuk membiayai aset mereka. 

Namun, teori trade-off mengusulkan hubungan positif antara profitabilitas dan 

leverage. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mendapat laba lebih 

tinggi dan memiliki kekuatan reputasi maka akan dengan mudah memperoleh 

hutang dari pihak ketiga biasa-nya bank dan mengambil keuntungan 

maksimum dari perisai pajak. Hovakimian,Opler, dan Titman (2001) dalam 

Wulandari (2016) berpendapat bahwa tidak ada hubungan antara profitabilitas 

dan hutang karena perusahaan yang merugi juga mengeluarkan ekuitas untuk 

mengimbangi efek berlebihan hutang. Profitabilitas diukur dengan ROA yaitu 

perbandingan laba bersih dan terhadap total aktiva. 

Yang terakhir adalah ukuran perusahaan. Perusahaan besar lebih 

beragam dan karena itu memiliki varian yang lebih rendah dari pendapatan 

yang membuat mereka untuk mempertahankan rasio utang yang tinggi. 

Perusahaan kecil di sisi lain, mungkin merasa relatif lebih mahal untuk 

meminjam atau hutang. Rasio utang yang lebih rendah di perusahaan 

berukuran kecil. Pemberi pinjaman untuk perusahaan besar lebih mungkin 

untuk mendapat balasnya daripada pemberi pinjaman untuk perusahaan-

perusahaan kecil. Perusahaan-perusahaan besar akan cenderung memiliki 

utang yang lebih tinggi. Perusahaan yang lebih besar menghadapi biaya ke-



 4 

bangkrutan yang lebih rendah dari perusahaan perusahaan-perusahaan kecil. 

Ukuran perusahaan diukur dengan me-log natural dari total aset. 

Pengurang pajak penghasilan (tax shields) merupakan salah satu 

pertimbangan untuk  menentukan kebijakan struktur  modal.Tax shield adalah 

kelompok penentu struktur modal yang dapat mengurangi atau menambah 

hutang, terdiri dari: debt tax shields dan non debt tax shields. 

Debt tax shileds adalah penentu struktur modal, hutang akan ditambah 

jika terdapat  insentif atas penambahan hutang berupa pengurangan pajak dari 

pembebanan bunga hutang terhadap laba dan rugi. Modigliani dan Miller 

(1963) dalam Moch. Wahyu Widodo (2014), mengembangkan teori struktur 

modal dan memperluas pada pajak penghasilan dan pajak peorangan, 

menyatakan bahwa biaya bunga dapat menghemat pembayaran pajak karena 

bunga dapat mengurangi keuntungan kena pajak sehingga pajak yang 

dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil (tax deductible). 

Terkait penggunaan hutang di perusahaan-perusahaan Indonesia, 

terutama pada sektor Manufaktur pada tahun 2014. Dimana pada sektor 

manufaktur terkait penggunaan hutang setiap kuartalnya selalu mengalami 

kenaikan yang menunjukkan terjadinya kenaikan terhadap penggunaan utang 

di dalam faktor produksinya. Pada kuartal pertama kenaikan utang yaitu 31,76 

pada kuartal kedua meningkat menjadi 32,75 sedangkan pada kuartal ketiga 

pada tahun 2014 tingkat hutang menjadi lebih tinggi sebesar 33,86. Pada 

sektor manufaktur terlihat bahwa tingkat hutang mengalami pertumbuhan 

sebanyak 6.6%. Perkembangan Utang sektor manufaktur perlu diantisipasi 
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karena sebagian dari hasil produksi di jual untuk keperluan dalam negeri 

sehingga dapat meningkatkan risiko currency missmatch yaitu situasi yang 

terjadi dimana utang dalam bentuk uang mata uang asing sementara 

penghasilan perusahaan dalam bentuk rupiah. Hal ini akan berakibat buruk 

ketika nilai rupiah mengalami depresiasi nilai tukar pada tingkat investasi 

perusahaan dan memberikan dampak yang sangat buruk bagi 

perusahaan.(Kompasiana diakses pada Kamis 14 Februari 2017) 

Sedangkan Non Debt Tax Shield Menurut Sari, dkk. (2013) perusahaan 

dengan non debt tax shield yang tinggi, perusahaan tidak perlu banyak 

berutang untuk memperoleh interest tax shield. Dengan adanya non debt tax 

shield tersebut, perusahaan tidak harus menggunakan utang untuk 

mendapatkan manfaat atas pajak. 

Menurut DeAngelo dan Masulis (1980) dalam Mila Diana Sari (2014) 

mungkin yang pertama untuk secara resmi memperkenalkan konsep literatur 

NDTS (Non Debt Tax Shield). Contoh perisai tersebut termasuk pemotongan 

depresiasi, deplesi tunjangan, dan kredit pajak investasi. Perisai ini dapat 

dianggap sebagai pengganti manfaat pajak perusahaan pembiayaan utang. 

Oleh karena itu, perusahaan dengan jumlah NDTS (Non Debt Tax Shield) 

yang lebih tinggi akan memilih untuk memiliki tingkat utang yang rendah. 

Lebih sering atau bisa dikatakan banyak studi empiris menemukan hasil yang 

mendukung prediksi ini. Hasil penelitian menunjukkan NDTS (Non-debt tax 

shield) diukur dengan perbandingan antara total depresiasi dan total aset. 

Depresiasi dan amortisasi sebagai pendorong bagi perusahaan untuk 
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mengurangi hutang, karena depresiasi dan amortisasi merupakan cash flow 

sebagai sumber modal dari dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi 

pendanaan dari hutang. 

Mackie-Mason (1990) dalam Hidayat (2013) membagi non-debt tax 

shield menjadi dua kelompok yaitu: (a) tax loss carryforward yaitu fasilitas 

berupa kerugian yang dapat dikompensasikan terhadap laba paling lama lima 

tahun kedepan dan (b) investment tax credit berupa fasilitas yang diberikan 

pemerintah meliputi pengurangan beban pajak, penundaan pajak, dan 

pembebasan pajak. Pengurangan pajak dari depresiasi akan menstubstitusikan 

manfaat pajak dari pendanaan secara kredit sehingga perusahaan dengan non-

debt tax shield yang besar dengan sedikit hutang. Liem, dkk. (2013) 

menambahkan bahwa investment tax credit sebagai proksiuntuk non debt tax 

shield pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang memiliki tangible 

asset yang besar sehingga dapat digunakan sebagai collateral bagi 

pengambilan hutang. 

Fenomena dalam penelitian ini adalah pada Non Debt Tax Shield salah 

satu contohnya terdapat pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

yaitu PT Indofood yang bergerak di sektor industri barang konsumsi.  

Nilai Non Debt Tax Shield pada tahun 2014 adalah 0.13, dan nilai 

tahun 2015 adalah 0,15. Nilai Non Debt Tax Shield pada tahun 2015 

mengalami kenaikan sebesar 0.02 dari tahun sebelumnya begitu juga pada 

tahun berikutnya. Sedangkan nilai DER juga mengalami kenaikan dari tahun 

sebelumnya sebesar 0,17 dari 0,96 menjadi 1,13. Seharusnya pada saat Non 
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Debt Tax Shield mengalami peningkatan, DER harusnya mengalami 

penurunan. Liem,dkk. (2013) mengatakan pengurangan pajak dari depresiasi 

akan menstubstitusi manfaat pajak dari pendanaan secara kredit sehingga 

perusahaan dengan non debt tax shield yang besar akan sedikit menggunakan 

hutang. 

Dari DER dan NDTS bisa dilihat bahwa pada tahun 2014-2015 terjadi 

kenaikan pada setiap varibel. Seharusnya variabel DER berbanding terbalik 

dengan variabel Non Debt Tax Shield, karena ketika DER mengalami 

kenaikan itu menunjukkan semakin besar ratio utang yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan. Menurut Riyanto (2008) struktur modal diartikan sebagai 

pembelajaran permanen dimana mencerminkan pertimbangan antar jumlah 

hutang jangka panjang dengan modal itu sendiri. Ratio antara sumber dana 

dari pihak ketiga terhadap ekuitas Debt to Equity Ratio (DER), ratio DER 

menunjukkan tingkat risiko suatu perusahaan dimana semakin tinggi rasio 

DER, maka semakin tinggi rasio perusahaan, karena pendanaan (financing) 

dari hutang semakin besar pula. 

Semakin besar depresiasi maka semakin besar pula penghematan pajak 

penghasilan dancash flow perusahaan, sehingga perusahaan dengan non debt 

tax shield yang tinggi akan berkurang penggunaan hutangnya dalam hal 

pendanaan.  

Struktur modal merupakan bauran (atau proporsi) pembiayaan jangka 

panjang permanen perusahaan yang diwakili oleh hutang, saham preferen, dan 

ekuitas saham biasa. Artinya bahwa hutang jangka pendek dapat digunakan 
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perusahaan dalam membentuk pendanaan. Keputusan pendanaan dikatakan 

optimal apabila mencapai suatu keseimbangan antara risiko dan pengembalian 

sehingga dapat memaksimalkan harga saham perusahaan. Dalam mencapai 

keputusan pendanaan yang optimal membutuhkan proporsi utang terhadap 

ekuitas yang lebih tinggi daripada rata-rata industrinya. Perusahaan memiliki 

berbagai alasan setiap kali melakukan pinjaman atau hutang. Apabila 

penggunaan hutang terlalu tinggi atau terlalu rendah dibanding rata-rata 

industrinya, maka perusahaan harus siap menjustifikasi posisinya karena 

investor dan kreditur pasti melakukan evaluasi terhadap perusahaan secara 

rutin Menurut Horne dan Wachowicz (2013:96).  

Hal ini menyebabkan pemilihan struktur modal yang optimal menjadi 

suatu tugas yang berat bagi perusahaan karena keputusan mengenai struktu 

rmodal akan berdampak pada keberhasilan dan kemakmuran perusahaan di 

masa depan Mas’ud (2008). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wulandari (2016) 

Namun terdapat perbedaan pada satu variabel. Perbedaan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan variabel ukuran perusahaan. Alasan dipilihnya variabel 

ukuran perusahaan yaitu pada penelitian terdahulu variabel tersebut telah 

banyak dilakukan. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai 

ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Seperti pada penelitian yang 

dilakukan oleh Mila Diana Sari (2014) dan Moch Wahyu Widodo (2014) 

dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Ukuran perusahaan 

menggambarkan sebagian jumlah asset yang dapat dijadikan jaminan 
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(collateral value of assets). Titman dan Wessels dalam Moch Wahyu Widodo 

(2014) menyatakan penerbitan ekuitas pada perusahaan kecil lebih banyak 

mengeluarkan biaya dari pada perusahaan besar. Dengan kata lain, semakin 

besar ukuran perusahaan, biaya penerbitan ekuitas menjadi lebih murah 

sementara dalam penelitian Abubakar Assegraf (2013) hasil penelitian 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan. Hal ini berarti besar kecilnya perusahaan tidak 

mempengaruhi struktur modal perusahaan. Selain perbedaan variabel dari 

penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan dengan melanjutkan penelitian 

yang dilakukan pada penelitian sebelumnya menjadi tahun 2014 hingga tahun 

2016. 

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, 

tempat dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

terdahulu, maka penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan 

demikian, peneliti memilih judul: “ Pengaruh Non Debt Tax Shield, 

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal 

Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2016)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah Non Debt Tax Shield (NDTS) berpengaruh terhadap struktur 

modal ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal ? 



 10 

4. Apakah Non Debt Tax Shield (NDTS), profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan, dan berpengaruh terhadap struktur modal ?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Non Debt Tax Shield (NDTS) terhadap 

struktur modal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Non Debt Tax Shield (NDTS), profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Untuk menambah wawasan mengenai gambaran teori dan praktek 

dalam strktur modal  dan juga diharapkan mampu menambah referensi 

tambahan terhadap penelitian selanjutnya. 

2. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan positif 

bagi pengguna laporan keuangan bahwa terdapat hubungan penyajian 

jumlah non debt tax shield, profitabilitas, dan ukuran perusahaan dengan 

upaya struktur modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

manufaktur dan sebagai masukan dalam menganalisis kualitas laporan 

keuangan perusahaan-perusahaan khususnya mengenai struktur modal 

perusahaan yang dilaporkan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mengtahui penyusunan penelitian ini secara garis besarnya, 

penulis membagi menjadi lima bab seperti yang diuraikan dalam sistematika 

penulisan berikut ini. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini dikemukan teori-teori yang mendukung 

penganalisaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

model penelitian dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan metodologi penelitian yang meliputi 

variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis 

data serta pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang data-data penelitian, hasil analisis data 

dan pembahasannya (penerapan teknologi penelitian, pembuktian 

hipotesis serta jawaban atas pernyataan-pernyataan yang telah 

disebutkan dalam perumusan masalah) dan pembahasan penelitian 

sekarang dengan penelitian terdahulu. 
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BAB V  PENUTUP 

Bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penulisan dan saran-saran yang diperlukan untuk 

mengambil keputusan-keputusan serta untuk penelitian dimasa 

yang akan datang. 

 

 


