
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Perubahan lingkungan bisnis global yang sangat cepat seiring dengan 

1  

perkembangan teknologi dan informasi, tentunya menuntut pelaku industri 

nasional baik yang bergerak dalam industri manufaktur maupun jasa untuk selalu 

siap berkompetisi dengan pelaku industri asing yang notabene telah siap dengan 

produk-produknya yang memiliki daya saing tinggi.Oleh karena itu dalam 

kaitannya dengan pengembangan sektor industri khususnya, optimalisasi produk-

produk industri pengolahan yang memiliki daya saing dengan potensi dan 

segmentasi pasar yang kuat di dalam negeri dapat menjadi alternatif untuk 

mendapat prioritas dalam pengembanganya. 

 Industri barang konsumsi merupakan salah satu industri yang memiliki 

potensi pasar yang cukup besar di dalam negeri.Selain itu pula industri barang 

konsumsi mempunyai peran yang cukup strategis bagi stabilitas dan pertumbuhan 

ekonomi nasional, terutama jika ingin melakukan strategi substitusi impor.Industri 

barang konsumsi memberikan kontribusi  50% dalam hal pertumbuhan industri 

manufaktur. Kinerja industri barang konsumsi yang terus tumbuh dalam beberapa 

tahun terakhir ini, Info Bank News (11 Februari, 2016) menyampaikan bahwa 

sektor industri barang konsumsi tetap mengalami pertumbuhan bahkan untuk sub 

sektor industri makanan dan minuman tumbuh 8,46% dalam kondisi ekonomi 

Indonesia mengalami kondisi kurang menguntungkan serta ketatnya persaingan 

usaha pada bidang tersebut. 

Industri konsumsi nasional tidak hanya bersaing dengan sesama perusahaan 

domestik, tetapi juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan internasional, 

sehingga setiap perusahaan dituntut membuat rencana yang matang pada semua 

aspek perusahaan, tidak terkecuali yang berkaitan dengan kebijakan manajemen 

keuangan perusahaan. Merujuk pada pendapat Sutrisno (2013:5), salah satu fungsi 
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manajemen keuangan yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan adalah 

keputusan pendanaan.Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan 

struktur modal. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang 

ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta 

kegiatan usahanya. 

Fahmi (2015:184) menyatakan bahwa struktur modal merupakan 

gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang 

dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (long-term liabilities) dan 

modal sendiri (shareholders’ equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu 

perusahaan.Pada tataran implementasinya, manajer perusahaan bertugas 

mengidentifikasi struktur modal yang optimal dengan meminimalkan biaya 

keuangan perusahaan dan memaksimalkan laba.Dana yang diperlukan oleh 

perusahaan bersumber dari pemilik perusahaan maupun dari pinjaman.Trade off 

theory adalah teori yang menjelaskan keseimbangan antara manfaat dan 

pengorbanan yang ditimbulkan dari akibat penggunaan utang 

Penggunaan utang dalam sumber pendanaan mempunyai manfaat, seperti 

dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak karena beban bunga tetap yang 

ditimbulkan dari utang berbeda dengan pembayaran deviden yang tidak dapat 

mengurangi pembayaran pajak. Namun, penggunaan utang juga mempunyai 

kerugian karena timbulnya ancaman akan biaya keagenan dan kebangkrutan. 

Rasio utang tinggi, maka tingkat beban bunga juga akan meningkat, hal ini akan 

mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Halim (2015:81) 

menyebutkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) sebagai alat ukur struktur modal, 

karena rasio Debt to Equity Ratio (DER) ini menggambarkan sumber pendanaan 

perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar total hutang maka akan 

mempertinggi risiko perusahaan untuk menghadapi kebangkrutan. Sehingga hal 

tersebut akan menjadi respon negatif bagi para investor. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan 

dalam menentukan struktur modal perusahaan.Bringham dan Houston (2012:188) 

menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur 
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modal, yaitu stabilitas penjualan, struktur aset, tingkat pertumbuhan penjualan, 

profitabilitas, pajak, kendali dan sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan 

lembaga peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, serta fleksibilitas 

perusahaan. Riyanto (2014:297) menyebutkan bahwa intererest rates, stabilitas 

earning, kebutuhan modal, susunan dan kadar risiko aktiva, situasi di pasar modal, 

manajemen, dan skala perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal 

perusahaan.  

Beberapa temuan empiris menampilkan hasil yang berbeda terkait dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Finky (2013) dalam 

penelitiannya mengungkapkan bahwa struktur modal dipengaruhi dari tingkat 

profitabilitas, pertumbuhan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan struktur 

asset.Farisa dan Listyorini (2017) menyatakan bahwa profitabilitas, likuiditas, 

pertumbuhan penjualan, struktur aset, dan kebijakan dividen mampu 

mempengaruhi struktur modal yang dipergunakan perusahaan. Namun dalam studi 

ini digunakan 4 determinan yang menjadi variabel bebas yaitu profitabilitas, 

pertumbuhan asset, pertumbuhan penjualan dan earning per share.  

 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 

Gambar 1.1 

Perkembangan Rata Rata Struktur Modal pada Industri Konsumsi  

Periode 2013-2017 
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 Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa struktur modal yang tercermin dari 

debt equity ratio (DER) mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir adalah 

sebesar 46%, naik menjadi 60% dan kembali naik menjadi 79,7% tahun 2016 dan 

82,4% tahun 2018, akan tetapi kenaikan DER tidak konsisten dengan rata-rata 

kenaikan dan penurunan variabel variabel lain. Sebagai contoh ditahun 2016-2017 

data ROE mengalami penurunan dari 16,2% menjadi 13,2% sedangkan variabel 

lainya yaitu pertumbuhan asset dan pertumbuhan penjualan mengalami 

peningkatan. Peningkatan DER pada perusahaan konsumsi ini dapat menjadi 

indikasi belum optimalnya penggunaan modal sendiri dalam internal perusahaan, 

sehingga perusahaan cenderung banyak menggunakan modal pinjaman. 

 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 

Gambar 1.2 

Perkembangan Rata Rata Profitabilitas pada Industri Konsumsi  

Periode 2013-2017 
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laba. Tingginya profitabilitas akan meningkatakan laba yang diperoleh 

perusahaan, sehingga banyak kas internal yang dimiliki perusahaan. Hal ini 

menyebabkan penggunaan hutang akan semakin sedikit.  
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dengan penurunan struktur modal pada tahun 2013-2014. Fenomena pada 

profitabilitas yang tercermin pada tahun 2014-2017 dimana profitabilitas 

mengalami penurunan  26,47% ditahun 2014 menjadi -24,8% ditahun 2017 tetapi 

diikuti kenaikan DER di tahun 2014-2017. Hal ini menunjukan adanya gap antara 

teori dan fenomena pada tahun 2014-2017. Artinya kenaikan DER menandakan 

penggunaan struktur modal belum optimal dan merupakan sinyal negative bagi 

investor. Penelitian Dewiningrat dan Mustanda (2018), Dewi1 dan Sudiartha 

(2017), Gamaliel dan Sudjarni (2015), Kartika dan Dana (2015), Pertiwi dan 

Artini (2015), serta Mohammadzadeh et al. (2013) menemukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal, karena perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabiilitas yang tinggi, lebih memilih menggunakan 

tingkat profitabilitas tersebut untuk kegiatan operasi perusahaan daripada harus 

menambah tingkat utangnya. Ketidak relevanan terjadi pada penelitian 

Puspawardhani (2015) dan Seftianni (2011) Firnanti (2011), yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal.  

 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 

Gambar 1.3 

Perkembangan Rata Rata Asset Growth pada Industri Konsumsi  

Periode 2013-2017 
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Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan bergantung pada 

dana dari luar perusahaan dan begitupun sebaliknya dikarenakan dana dari dalam 

perusahaan tidak mencukupi untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi.  

Pada variabel asset growth mengalami penurunan di tahun 2013-2014 dan 

diikuti dengan penurunan struktur modal ditahun 2013-2014. Namun di tahun 

2015-2016 ketika asset growth mengalami penurunan tetapi tidak diikuti dengan 

penurunan struktur modal justru ditahun 2015-2016 struktur modal mengalami 

kenaikan. Hal ini menunjukan adanya gap Antara teori dan fenomena pada tahun 

2015-2016. Menurut Brigham & Houston (2013:189) menyebutkan perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan semakin tinggi menggunakan utang 

sebagai sumber pendanaannya daripada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan 

yang rendah. 

 

Gambar 1.4 

Perkembangan Rata Rata Sales Growth pada  

Industri Konsumsi Periode 2013-2017 
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Pada variabel pertumbuhan penjualan mengalami penurunan ditahun 2013-

2014 diikuti penurunan struktur modal, tetapi 2014-2015 pertumbuhan penjualan 

mengalami penurunan tetapi tidak diikuti dengan penurunan struktur modal 

bahkan DER cenderung naik dalam tiga tahun terakhir. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Adityana dan Ardiana (2014), Salim (2015), Riasita (2014), 

tetapi hasil negatif ditemukan pada penelitian, Dewiningrat dan Mustanda (2018), 

Zuhro dan Suwitho (2016) yang  menunjukkan pertumbuhan asset dan penjualan 

secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan pada struktur modal. 

 

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan 

Gambar 1.5 

Perkembangan Rata Rata EPS pada Industri Konsumsi Periode 2013-2017 

Mujati S dan Dzulqodah (2016) menemukan  pengaruh negatif Earning 
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Menurut Prastowo dan Julianty (2014: 93) efektifitas struktur rmodal 

akan menentukan efisiensi atau tidaknya penggunaan dana yang dapat diukur 

dengan melihat tingkat earningper share. Menurut Suharli (2016:299) EPS 

(Earning Per Share) memberikan informasi yang lebih banyak tentang 

perkembangan suatu perusahaan, sehingga banyak pimpinan perusahaan 

menekankan bahwa pertumbuhan EPS adalah target utama dalam laporan 

tahunan. Bagi para investor, informasi EPS berguna untuk menilai struktur modal, 

karena bisa menggambarkan prospek earning perusahaan di masa depan. 

Penelitian Ningsih (2015) menunjukkan EPS berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap DER pada perusahaan manufaktur sector industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berbeda dengan penelitian dari  

Berdasarkan uraian tesebut, maka penelitian ini mengambil judul: 

“Pengaruh Return on Equity, Asset Growth, Pertumbuhan penjualan dan 

Earning Per Share Terhadap Struktur Modal pada Industri Barang 

Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2013 

– 2017”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka 

dapat diidentifikasikan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan return on equity, asset growth, pertumbuhan 

penjualan dan earning per share terhadap struktur modal pada industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2013 – 2017 ? 

2. Bagaimana pengaruh return on equity terhadap struktur modal pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013 – 2017 ? 

3. Bagaimana pengaruh asset grwoth terhadap struktur modal pada industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2013 – 2017 ? 
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4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013 – 2017 ? 

5. Bagaimana pengaruh earning per share terhadap struktur modal pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013 – 2017 ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh return on equity, asset growth, pertumbuhan 

penjualan dan earning per share terhadap struktur modal pada industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2013 – 2017  

2. Untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap struktur modal pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013 – 2017  

3. Untuk mengetahui pengaruh asset grwoth terhadap struktur modal pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013 – 2017  

4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur 

modal pada industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013 – 2017  

5. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh earning per share terhadap struktur 

modal pada industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013 – 2017  
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1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak, antara lain : 

1. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman 

akan pentingnya pengaruh return on equity, asset growth dan earning per 

share terhadap struktur modal dan untuk mengimplementasikan 

pengamalan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam tata cara 

pembuatan skripsi. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

Penelitian ini dilakukan dalam pengambilan kebijakan strategi finansial 

guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dimasa depan dan dapat 

di gunakan sebagai bahan pemikiran yang berarti dalam peningkatan 

sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada. 

3. Manfaat bagi investor  

Penelitian ini dilakukan sebagai informasi atau bahan masukan bagi 

investor untuk mengetahui baik atau buruknya kinerja keuangan 

perusahaan dalam penggunaan struktur modal, ROE, asset growth, 

pertumbuhan penjualan dan earning per share untuk memperoleh laba. 

 

1.5  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini mempermudah penulisan dalam 

penyusunan skripsi. Di dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa bagian 

yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut :  

1) Bagian Awal  

Pada awal bagian skripsi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu cover, copy cover, lembar pengesahan, lembar pernyataan  

orisinalitas, abstraksi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik. 

2) Bagian Tengah Pada bagian tengah skripsi ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu :  
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a. BAB 1  

Bab ini berkaitan dengan pendahuluan yang berisi latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah yang terjadi, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

b. BAB II  

Bab ini berkaitan dengan pembahasan mengenai tinjauan pustaka yang 

berhubungan dengan teori-teori dasar yang menjadi dasar pemikiran 

yang digunakan didalam penelitian ini, kajian mengenai penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.  

c. BAB III  

Bab ini berisi pembahasan mengenai metode penelitian yang 

dideskripsikan secara rinci dalam rancangan penelitian,prosedur 

penelitian, teknik pengambilan sampel, penetapan model variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel penelitian, teknis analisis 

dan metode lainnya. 

d. BAB IV  

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dalam bentuk data yang 

diuraikan dan pembahasan dari hasil pengolahan data secara statistik. 

e. BAB V Bab ini berisi pembahasan mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan 

serta saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.  

3) Bagian Akhir  

Pada bagian akhir skripsi terdapat daftar pustaka yang berisi daftar-daftar 

referensi yang digunakan dalam menyusun skripsi serta lampiran-lampiran 

berupa penjelasan tambahan dari apa yang telah disajikan pada bagian-

bagian yang terkait sebelumnya. 


