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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selama sekitar 400 tahun sejak pendatang dari Eropa menetap di 

belahan benua Amerika Utara, terjadi perubahan yang mencengangkan dalam 

ukuran, fokus, dan tujuan bisnis di AS. Ketika bisnis menjadi terdepan dan 

menjadi contoh bagi para kompetitor, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, 

bisnis tersebut dapat menghasilkan perubahan positif. Di era globalisasi ini, 

pasar modal atau bursa merupakan pendanaan yang cukup penting. Pasar 

modal dapat diibaratkan dengan mall atau pusat perbelanjaan, hanya saja yang 

membedakan barang-barang yang diperjualbelikan,  jika pusat perbelanjaan 

umum menyediakan berbagai macam barang kebutuhan hidup,  maka pasar 

modal hanya menjajakan produk-produk pasar modal, seperti obligasi dan 

efek. Jadi pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

penawaran umum dan perdagang efek, serta lembaga dan profesi yang 

berkaitan dengan efek. Pasar ini juga berfungsi untuk menghubungkan 

investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen 

keuangan jangka panjang. Pasar modal juga merupakan salah satu alternatif 

investasi bagi para investor. Melalui pasar modal, investor dapat melakukan 

investasi dibeberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek baru yang 

ditawarkan atau yang diperdagangankan dipasar modal. Sementara itu, 

perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan 
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instrumen keuangan jangka panjang. Adanya pasar modal memungkinkan 

para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik, 

karena tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang tertentu. 

Pada saat ini perkembangan bisnis yang pesat juga dapat menghasilkan 

perusahaan-perusahaan semakin kompetitif dalam persaingan global. 

Persaingan dalam bisnis ini memicu perusahaan untuk mengambil keputusan 

permodalan secara efisien dan efektif dengan pengambilan keputusan struktur 

modal yang optimal. Perusahaan dituntut untuk teliti dalam menetapkan 

kombinasi antara utang dan ekuitas (Capital Structure) untuk menciptakan 

struktur modal yang optimal bagi perusahaan. Modal yang diperoleh 

perusahaan akan digunakan sebaik mungkin untuk kegiatan operasional, dan 

apabila sumber pendanaan internal dari perusahaan sudah habis, maka 

perusahaan harus mencari cara bagaimana cara mendapatkan sumber 

pendanaan modal yang baru. Permasalahan struktur modal seringkali dialami 

oleh banyak perusahaan. Utang atau pengeluaran saham baru adalah pilihan 

sumber dana yang harus dipilih oleh manajer untuk memenuhi struktur modal 

perusahaan. Seberapa besat hutang atau mengeluarkan saham baru adalah hal 

penting yang perlu diperhatikan oleh manajer perusahaan. Meuti (2016) 

perusahaan yang mampu bertahan pada masa krisis adalah perusahaan yang 

memiliki struktur modal yang kuat. Perusahaan yang memiliki struktur modal 

berupa utang yang tinggi, berpotensi untuk tidak dapat melunasi beban bunga 

dan pokok pinjaman. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan pandangan 
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yang negatif di kalangan investor, sehingga investor tidak tertarik untuk 

menanamkan modalnya. 

Salah satu sektor terbesar yang ada di Indonesia yaitu sektor 

manufaktur. Yang mana Manufaktur merupakan suatu cabang industri yang 

mengaplikasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dan suatu proses untuk 

mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Sektor manufaktur 

juga merupakan sektor yang paling aktif dalam memperdagangkan sahamnya 

pada pasar modal dan pertumbuhan sektor ini terus meningkat di Indonesia. 

Meningkatnya laju pertumbuhan sektor manufaktur adalah hasil dari 

permintaan domestik, terutama untuk logam, makanan, bahan kimia, dan suku 

cadang otomotif. Peluang ini mendorong perusahaan manufaktur saling 

bersaing untuk mengembangkan produktivitas demi memenuhi kebutuhan 

konsumen. Perusahaan manufaktur harus memiliki modal yang cukup untuk 

mengembangkan usahanya. Pemenuhan kebutuhan modal untuk membiayai 

aktivitas perusahaan dapat berasal dari dana internal dan dana eksternal. 

Apabila modal sendiri yang berasal dari kekayaan para pemilik perusahaan 

dirasa belum mencukupi untuk melakukan pengembangan, maka modal dari 

luar digunakan seperti utang jangka panjang, saham preferen, dan saham 

biasa. Manajer keuangan harus teliti dalam menentukan keputusan pendanaan 

perusahaan, agar sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan yaitu 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.  

Dalam hal ini keputusan menentukan struktur modal merupakan hal 

yang penting, karena penentuan Struktur Modal berkaitan dengan timbulnya 
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biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang diperlukan untuk mendapatkan 

modal tersebut. Penentuan struktur modal yang optimal membuat perusahaan 

berjalan dengan efektif dan efisien dengan meminimalkan biaya modal. 

Pemilihan struktur modal juga digunakan untuk meningkatkan kemakmuran 

pemegang saham. Hal itu dikarenakan, pemegang saham sangat berpengaruh 

dalam pengendalian penjualan saham di perusahaan tersebut. Maka dari hal 

itu, pemegang saham menginginkan kondisi perusahaan tetap menguntungkan 

bagi dirinya entah bagaimanapun caranya. Akan tetapi manajer lebih 

mengetahui kondisi internal perusahaan, sehingga mereka lah yang bisa 

memberikan usulan kebijakan di perusahaan tersebut meskipun kekuasaan 

tertinggi ada pada pemegang saham. Para manajer bertindak sebaik mungkin 

untuk jabatan dan nama baik mereka. Apabila  keputusan yang diambil adalah 

benar, maka keuntungan yang diperoleh atas jabatannya pun semakin besar. 

Manajer menginginkan promosi dan spesialisasi untuk dirinya sendiri dengan 

cara bekerja dengan semaksimal mungkin untuk perusahaan. 

Fenomena yang dapat kita lihat saat ini yaitu, dimana masih sering 

terjadinya penurunan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika 

Serikat (AS), dan ini bisa berdampak negatif. Dampak negatif tersebut dapat 

dilihat pada sektor usaha yang bahan baku atau bahan penunjangnya 

didatangkan melalui ekspor dari luar negeri, karena biaya (Cost) yang 

dikeluarkan semakin meningkat seiring dengan melemahnya nilai tukar mata 

uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). Kondisi nilai tukar rupiah, 

juga  menggambarkan perekonomian suatu negara yang melemah, seperti daya 
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beli masyarakat dan kegiatan industri melemah, tidak hanya itu perusahaan 

disektor manufaktur juga  mulai mengurangi tenaga kerja. Selain melemahnya 

nilai mata uang rupiah fenomena yang sering terjadi adalah pendanaan 

perusahaan yang sebagian besar diperoleh dari hutang. Pada tahun 2012 ada 

perusahaan yang mengalami ancaman kebangkrutan yaitu kodak (perusahaan 

dalam bidang industri percetakan) yang sudah berdiri lebih dari 125 

mengalami ancaman kebangkrutan yang disebabkan oleh buruknya 

manajemen sehingga kalah bersaing, dan hutangnya  mencapai USD3,4 

Miliar. Pada tahun 2001 Enro juga mengalami kebangkrutan akibat curangnya 

pencatat dalam pembukuan akuntansi. Di Indonesia juga ada beberapa 

perusahaan yang mengalami kebangkrutan salah satunya adalah Ford Motor 

Indonesia (FMI) dan menyatakan penghentian operasional dan menutup 

semua dialer pada tahun 2016, Bagus Susanto selaku direktor FMI. 

Mengalami kebangkrutan disebabkan karena tidak adanya peluang 

keuntungan. 

Berbagai penelitian dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya 

dengan berbagai variabel-variabel yang berbeda, yang kesemuanya itu 

dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi tingkat struktur modal. Hasil penelitian-penelitian 

terdahulu, terdapat perbedaan research gap yaitu perbedaan hasil penelitian. 

Penelitian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan 

oleh (Khusnul,2012), dalam penelitiannya mengunakan 5 (lima) variabel yaitu 

capital expenditur, sales growth, profitability, size, dan rating premium. Dan 
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sebagai tindak lanjut, penelitian ini mencoba merubah variabel rating 

premium dengan variabel lain, yaitu  growth opportunity. Alasan mengangkat 

variabel growth opportunity, untuk menguji kembali karena terjadi ketidak 

konsistenan terhadap penelitian terdahulu. Dan apabila tidak adanya kesalahan 

dalam menetapkan struktur modal, growth opportunity dapat dijadikan tolak 

ukur dalam menentukan seberapa jauh tingkat pertumbuhan perusahaan 

dimasa depan (Santoso,2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

(Meutia,2016) menyatakan bahwa growth opportunity, profitabilitas, ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal, baik secara bersama-sama 

maupun parsial. Puspawardhani (2012) hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pertumbuhan penjualan, profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran 

perusahaan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

struktur modal. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap struktur modal. Profitabilitas, struktur aktiva, ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Hasil 

penelitian yang dilakukan (Astuti,2014) menunjukkan bahwa secara parsial 

ada pengaruh yang signifikan dan negatif antara profitabilitas terhadap 

struktur modal. Sedangkan ukuran perusahaan (Size), growth opportunity 

secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Ada pengaruh yang signifikan dan  negatif  antara  likuiditas terhadap struktur 

modal secara parsial dan ada pengaruh yang signifikan dan positif antara 

struktur aktiva terhadap struktur modal secara parsial. 
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Yang menjadi motivasi penelitian ini adalah  struktur modal 

merupakan salah satu kebijakan manajemen yang sangat penting bagi 

keberlangsungan perusahaan, karena struktur modal berkaitan dengan 

finansial perusahaan. Penggunaan hutang yang besar akan dapat dimanfaatkan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperbesar 

modal, mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan  pendapatan dan 

keuntungan. Namun hutang yang besar juga akan dapat menimbulkan risiko 

finansial, yang berdampak pada kebangkrutan perusahaan, jika tidak dikelola 

dengan baik. Oleh karena itu manajemen perusahaan harus berhati-hati dalam 

menetapkan struktur modal, dan memperhatikan struktur modal yang optimal. 

Bagi investor, kondisi struktur modal perusahaan juga harus diperhatikan, 

untuk menghindari risiko kerugian dalam berinvestasi saham. Oleh karena itu 

investor juga harus memahami dan memperhatikan faktor-faktor yang 

memengaruhi struktur modal perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH CAPITAL EXPENDITURE, SALES 

GROWTH, PROFITABILITY, SIZE,  GROWTH OPPORTUNITY TEHADAP 

STRUKTUR MODAL ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah capital expenditure berpengaruh terhadap struktur modal. 

2. Apakah sales growth berpengaruh terhadap struktur modal. 
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3. Apakah profitability berpengaruh terhadap struktur modal. 

4. Apakah size berpengaruh terhadap struktur modal. 

5. Apakah growth opportunity berpengaruh terhadap struktur modal. 

6. Apakah capital expenditure, sales growth, profitability, size, dan  

growth opportunity secara simultan berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuktikan pengaruh capital expenditure terhadap struktur 

modal. 

2. Untuk membuktikan pengaruh sales growth terhadap struktur modal. 

3. Untuk membuktikan pengaruh profitability terhadap struktur modal. 

4. Untuk membuktikan pengaruh size terhadap struktur modal. 

5. Untuk membuktikan pengaruh growth opportunity terhadap struktur 

modal. 

6. Untuk membuktikan pengaruh capital expenditure, sales growth, 

profitability, size dan  growth opportunity secara simultan  terhadap 

struktur modal. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempu 

perguruan tinggi di universitas islam negri sultan syarif kasim riau 

dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini memberikan tambahan betapa pentingnya pengungkapan 

tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial diperusahaan dan 

dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan perusahaan. 

3. Bagi akademis dan praktis 

Penelitian ini menyediakan informasi dan manfaat kontribusi bagi 

pengembangan teori yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan,  

kinerja manejerial , dan pengungkapan corporate social responsibility 

yang dapan digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi masyarakat 

Penelitian ini memberikan dorongan proaktif sebagai pengontrol atas 

prilaku perusahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-

hak yang harus diperoleh. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika 

sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II : TELAAH PUSTAKA  

Pada bagian telaah pustaka berisi tinjauan pustaka yang 

digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini. Bab ini mencakup teori-teori dan penelitian 

terdahulu yang mendukung perumusan hipotesis.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan 

dilaksanakan secara operasional. Menguraikan tentang variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel. Dalam bab ini juga 

diuraikan secara rinci perhitungan pendekatan variabel - variabel 

yang ada. Populasi dan sampel penelitian jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisis juga dipaparkan 

didalam bab ini.  

 

 

 



11 
 

BAB IV : ANALISIS  

Di dalam bab ini berisi pembahasan tentang hasil analisis yang 

dikaitkan dengan teori yang berlaku dan hasil penelitian 

terdahulu.  

BAB V : PENUTUP  

Akan membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran 

bagi penelitian sejenis berikutnya, dan juga implikasi penelitian 

ini bagi dunia praktis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


