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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Disini peneliti akan meneiliti pada perusahaan jasa yang ada di BEI

sektor pariwisata, hotel dan restoran. Perusahaan jasa ialah perusahaan yang

kegiatanya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain atau masyarakat.

Contohnya Bank, Asuransi, Transportasi, dan lainya. Sedangkan perusahaan

pariwisata ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata,termasuk

pengusahaan objek dan daya tarik wisata. ciri-ciri perusahaan jasa yaitu: (1)

kegiatanya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat.(2) pendapatannya

berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat.(3) tidak terdapat

perhitungan harga pokok penjualan.(4) laba atau rugi  diperoleh dengan

membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan jumlah beban.

Khususnya dalam perusahaan pariwisata hotel dan restoran  yang

banyak berkembang di Indonesia.  Ini dikarenakan banyaknya peluang bisnis

yang ada di Indonesia, sehingga banyak perusahaan yang sejenis

bermunculan mulai yang dari ukuran perusahaannya kecil hingga yang besar.

Karena banyaknya perusahaan baru bermunculan maka perusahaan lainya

berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai perusahaannya mulai dari segi

pelayanan, fasilitas hingga kemakmuran perusahaan tersebut.  Keberadaan

manajemen dan pemegang saham sangatlah penting dalam menentukan besar

keuntungan perusahaan yang akan diperoleh. Peranan manajemen juga tak
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kalah pentingnya untuk diperhatikan karena fungsi manajemen yang baik

akan berdampak pada perusahaannya khususnya dalam sistem pendanaan.

Menghadapi kondisi demikian, setiap perusahaan dituntut untuk mampu

membaca dan melihat situasi yang terjadi sehingga dapat melakukan

pengelolaan fungsi-fungsi manajemen dengan baik di bidang pemasaran,

produksi, sumber daya manusia dan keuangan dengan baik agar dapat lebih

unggul dalam persaingan. Disinilah peneliti tertarik untuk meneliti struktur

modal perusahaan dalam perusahaan ini, untuk mengetahui apakah

profitabilitas, resiko bisnis,  pertumbuhan aktiva,  likuiditas dan ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap struktur modalnya dalam pengembalian

hutang.

Berdasarkan hasil data BPS yang menyatakan bahwa ditengah

ketidakpastian perekonomian global saat ini, pariwisata Indonesia masih

tumbuh sebesar 5%. Pertumbuhan ini masih di atas pertumbuhan pariwisata

dunia sebesar 3,8%. Sementara itu, berdasarkan data BPS dan Pusdatin

Kemenparekraf, posisi Januari hingga September 2012, jumlah kunjungan

wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebanyak 5.895.288 atau

tumbuh 5,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak

5.614.238 wisman. Dalam BPS  tanggal 6 agustus 2012, menyatakan bahwa

tiga sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi (q-to-q) adalah sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 5,2%. Hal ini sudah cukup

membuktikan bahwa sektor bisnis hotel, restoran dan pariwisata  cukup

berkembang pesat di Indonesia. Namun ada pula perusahaan jasa lainya yang
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saat ini telah banyak berkembang, seperti pada perusahaan telekomunikasi

yang saat sekarang ini telah banyak tumbuh ataupun berkembang khususnya

di Indonesia. Dilihat dari dewasa ini pendapatan operasional pada perusahaan

telekomunikasi mengalami kenaikan. Namun apabila diperhatikan lebih lanjut

pertumbuhanya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, bahkan cenderung

menurun. Pertumbuhan pendapatan operasional tersebut merupakan selisih

antara pendapatan tahun yang diamati dengan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 1 : Pertumbuhan Industri Telekomunikasi di Indonesia

Sumber : www.bps.co.id

Terjadi tren penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2008 ke 2009

dan hanya sedikit kenaikan di tahun 2009 ke 2010, pada tahun 2010 ke 2011

penurunan pertumbuhan secara signifikan kembali terjadi. Dari tren selama 5

tahun terakhir ini, pertumbuhan industri telekomunikasi terus mengalami

penurunan. Menurut teori Indusrtrial Organization, terdapat lima faktor

eksternal utama yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Kelima faktor
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eksternal tersebut adalah (1) ekonomi, (2) teknologi, (3) sosial, budaya dan

demografi, (4) politik, pemerintahan dan hukum dan (5) keunggulan

kompetitif.Ada juga pada perusahaan jasa lainya yang mengalami

pertumbuhan seperti transportasi, namun tidak mengalami pertumbuhan yang

tinggi diambil dari BPS tingkat pertumbuhan transportasi pada triwulan II-

2013 (y-on-y) hanya 1,14 persen.

Jadi dari data – data yang telah di jabarkan diatas dapat diketahui

bahwa perusahaan jasa sektor hotel, restoran dan pariwisata mengalami

pertumbuhan yang pesat di Indonesia pada tahun 2012 dibandingkan dengan

perusahaan jasa sektor telekomunikasi  yang mengalami pertumbuhan namun

tidak tumbuh pesat di Indonesia. Perusahaan yang tumbuh dan berkembang

pesat mempunyai struktur modal yang tinggi, oleh karena itulah disini

peneliti tertarik untuk mengambil perusahaan jasa sektor hotel, restoran dan

pariwisata ini sebagai sampel dalam penelitian ini. Karena kita perlu

mengetahui faktor faktor apa saja yang bisa mempengaruhi struktur modal

perusahaan sektor hotel, restoran dan pariwisata. Agar perusahaan bisa

mempertahankan pertumbuhan struktur modal untuk masa yang akan datang.

Persaingan dalam dunia bisnis dan ekonomi yang semakin keras telah

membuat suatu perusahaan berusaha meningkatkan nilai perusahaannya.

Meningkatkan nilai perusahaan salah satunya dapat dilakukan melalui

peningkatan kemakmuran kepemilikan atau para pemegang saham.

Keberadaan para pemegang saham dan peranan manajemen sangatlah penting

dalam menentukan besar keuntungan yang nantinya akan diperoleh.
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Menghadapi kondisi demikian, setiap perusahaan dituntut untuk mampu

membaca dan melihat situasi yang terjadi sehingga dapat melakukan

pengelolaan fungsi-fungsi manajemen dengan baik dibidang pemasaran,

produksi, sumber daya manusia dan keuangan dengan baik agar dapat lebih

unggul dalam persaingan

Pertama-tama perusahaan harus menganalisis beberapa faktor,

kemudian menetapkan struktur modal yang ditargetkan. Target ini bisa

berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi, tetapi manajemen harus mempunyai

gambaran target struktur modal yang spesifik setiap saat. Jika rasio utang

yang sesungguhnya berada di bawah tingkat yang di targetkan, ekspansi

modal mungkin perlu di lakukan dengan menggunakan pinjaman, sementara

jika rasio utang sudah melampui target, saham mungkin perlu digunakan.

Resiko yang makin tinggi cenderung menurunkan harga saham, tetapi

meningkatnya tingkat pengembalian yang diharapkan (expected rate of

return) akan menaikan harga saham tersebut. Karna itu, struktur modal yang

optimal harus berada pada keseimbangan antara resiko dan pengembalian

yang memaksimumkan harga saham.

Dalam suatu keputusan manajer yang diambil dalam suatu

pembelanjaan harus dipertimbangkan secara teliti sifat dan sumber dananya

karena masing-masing dari sumber dana tersebut memiliki konsekuensi

finansial yang berbeda. Sumber dana perusahaan  menurut Riyanto(2001)

yang di ambil dalam Laksmi Indri Hapsari (2010) ialah semua perkiraan yang

terdapat pada sisi pasiva neraca mulai dari hutang dagang hingga laba
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ditahan. Itu semuanya lebih dikenal sebagai struktur keuangan. Menurut

Riyanto(2001) dalam Laksmi Indri Hapsari(2010)  jika ditinjau dari asalnya

sumber dana itu terbagi atas sumber dana perusahaan intern dan sumber dana

perusahaan ekstern. Dana intern adalah dana yang terkumpul atau dibentuk

atau dihasilkan dari perusahaan itu sendiri yaitu laba yang di tahan dan

akumulasi depresiasi. Sedangkan dana ekstern ialah dana dari para kreditur

dan pemilik,  peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan.

Menurut Husnan (1998) dalam Laksmi Indri Hapsari (2010)

perbandingan hutang dan modal sendiri dalam struktur finansial perusahaan

disebut struktur modal. Kebutuhan akan modal sangat penting dalam

membangun dan menjamin kelangsungan perusahaan selain faktor

pendukung lainnya. Modal dibutuhkan setiap perusahaan, apalagi jika

perusahaan tersebut akan melakukan ekspansi. Oleh karena itu, perusahaan

harus menentukan berapa besarnya modal yang dibutukan untuk memenuhi

atau membiayai usahanya. Kebutuhan akan modal tersebut dapat dipenuhi

dari berbagai sumber dan mempunyai jenis yang berbeda-beda. Modal terdiri

atas ekuitas (modal sendiri) dan hutang (debt). Tingkat profitabilitas suatu

perusahaan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam kebijakan

struktur modal.  Diambil dari Laksmi Indri Hapsari (2010) mengatakan

seringkali perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi cenderung

menggunakan hutang. Tetapi perusahaan dengan tingkat pengembalian yang

rendah cenderung menggunakan hutang yang besar untuk membiayai

aktivitas perusahaan.



7

Peranan dari struktur modal ini sendiri sangatlah penting bagi masa

depan  perusahaan membuat orang yang berwenang dalam perusahaan

tersebut haruslah membuat suatu kebijakan yang sebelumnya harus di

rencanakan sangat matang dan sesuai dengan kondisi perekonomian

perusahaan khusunya perekonomian indonesia pada umumnya. Ada banyak

faktor faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan menurut

Brigham dan Houston (2001; 39) bahwa faktor  faktor yang umumnya di

pertimbangkan oleh perusahaan ketika mengambil keputusan mengenai

struktur modal ialah stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi,

tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian ,sikap manajemen,

sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat, kondisi pasar, kondisi

internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan.

Berbagai penelitian telah di lakukan untuk mencari faktor-faktor yang

mempengaruhi struktur modal antara lain tingkat pertumbuhan, pajak,

profitabilitas, struktur aktiva, leverage, kondisi pasar, kondisi internal

perusahaan, sikap manajer, sikap pemberi pinjaman dan lain sebagainya.

Namun  dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi beberapa faktor yang

akan di teliti yang di duga berpengaruh terhadap struktur modal diantaranya

profitabilitas, resiko bisnis,  pertumbuhan asset, likuiditas dan ukuran

perusahaan yang diuji pengaruhnya terhadap struktur modal. Faktor-faktor

ini di gunakan dalam penelitian ini karena terjadi perbedaan pengaruh

(research gap) antara peneliti satu dengan yang lainya. Penelitian ini
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mencoba meneliti pada perusahaan hotel, restoran dan pariwisata yang ada di

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.

Dari penelitian terdahulu yang menunjukan beberapa research gap

untuk beberapa variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal antara

lain: (1) variabel profitabilitas dinyatakan tidak berpengaruh signifikan

terhadap struktur modal oleh Seftiane dan Ratih Handayani (2011). Tapi

dinyatakan memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan oleh

Esa Setiana (2012). (2) variabel pertumbuhan asset dinyatakan berpengaruh

signifikan terhadap struktur modal oleh Laksmi Indri Hapsari (2010). Namun

menurut Wahidahwati (2002) dinyatakan tidak signifikan. (3) likuiditas

berpengaruh signifikan dengan struktur modal menurut Ilyas Muhajir dan

Triyono. Namun dinyatakan tidak berpengaruh oleh Seftiane dan Ratih

Handayani (2011). (4) ukuran perusahaan dinyatakan tidak berpengaruh

signifikan terhadap struktur modal perusahaan oleh Laksmi Indri Hapsari

(2010). Namun dinyatakan berpengaruh signifikan oleh Seftianne dan Ratih

Handayani (2011).

Berdasarkan fenomena gap yaitu terdapatnya ketidakkonsistenan

arah kenaikan atau penurunan dari data-data penelitian. Berdasarkan hasil-

hasil penelitian (research gap) juga terlihat adanya kontradiksi sehingga perlu

di lakukan penelitian lanjut. Kontradiksi  tersebut adalah profitabilitas, resiko

bisnis, pertumbuhan asset, likuiditas  dan ukuran perusahaan yang di

nyatakan positive oleh struktur modal namun beberapa peneliti sebaliknya.
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka peneliti tertarik untuk

meneliti pengaruh profitabilitas, resiko bisnis, pertumbuhan aktiva, likuiditas

dan ukuran perusahaan   terhadap kebijakan struktur modal perusahaan di

indonesia dengan judul: “ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS,

RESIKO BISNIS, PERTUMBUHAN ASSET, TINGKAT LIKUIDITAS

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL

PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK

INDONESIA  PERIODE 2009-2012”
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1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan

jasa sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2009-2012?

2. Bagaimana pengaruh resiko bisnis terhadap struktur modal perusahaan

jasa sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2009-2012?

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan asset terhadap struktur modal

perusahaan jasa sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012?

4. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap struktur modal perusahaan

jasa sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2009-2012?

5. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal

perusahaan jasa sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012?



11

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabiltas terhadap struktur modal

perusahaan jasa sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata yang terdaftar di

Bursa efek Indonesia periode 2009-2012

2. Untuk mengetahui pengaruh Resiko Bisnis terhadap struktur modal

perusahaan jasa sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang terdaftar

di Bursa efek Indonesia periode 2009-2012

3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Asset terhadap struktur

modal perusahaan jasa sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang

terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2009-2012

4. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap struktur modal

perusahaan jasa sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang terdaftar

di Bursa efek Indonesia periode 2009-2012

5. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap struktur

modal perusahaan jasa sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang

terdaftar di Bursa efek Indonesia periode 2009-2012



12

1.3.2 Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi manajemen perusahaan dapat dijadikan pertimbangan dalam

penentuan struktur modal yang optimal.

2. Bagi akademis penelitian ini dapat memberikan bukti empiris

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap DER sehingga

dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam

mnegenai kebijakan strktur modal yang optimal.

3. Bagi investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk

pengambilan keputusan investasi pada peruusahaan yang akan

ditanamkan dananya dengan melihat struktur modal perusahaaan

tersebut.

1.4 Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya maka penulis

memfokuskan penelitian ini pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI

pada tahun 2009-2012 saja pada sektor hotel, restoran dan pariwisata.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis

membagi pembahasan dalam 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab akan

membahas masalah-masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.



13

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penulisan ini yaitu

profitabilitas, resiko bisnis, pertumbuhan aset,  likuiditas, dan

ukuran perusahaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

struktur modal perusahaan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang populasi dan sampel, jenis

data yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data dan

teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang hasil penelitian, penganalisaan,

pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian,

keterbatasan penelitian dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.


