
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang Penelitian  

Krisis global yang berawal pada tahun 2007, semakin dirasakan 

dampaknya ke seluruh dunia,termasuk negara berkembang pada tahun 

2009,gejolak krisis keuangan global telah mengubah tatanan perekonomian 

dunia.hal ini mengakibatkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri 

lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dananya di pasar modal Indonesia.para 

investor tentunya akan memilih perusahaan yang mampu menghasilkan tingkat 

pertumbuhannya.seiring dengan hal tersebut ,akan dimulainya persaingan bebas 

antar negara ,menuntut setiap perusahaan untuk mempunyai keunggulan 

kompetitif dari perusahaan lainnya.pengembangan perusahaan dalam upaya untuk 

mengantisipasi persaingan yang semakin tajam dalam pasar yang semakin global 

seperti sekarang ini akan selalu dilakukan baik oleh perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil. Upaya tersebut merupakan permasalahan tersendiri bagi 

perusahaan, karena menyangkut  pemenuhan dana yang diperlukan. 

Perusahaan yang menginginkan agar dapat hidup dan terus berkembang 

selalu membutuhkan modal untuk dapat membiayai kegiatan operasional 

perusahaan. Modal yang digunakan perusahaan berasal dari modal internal 

perusahaan yaitu modal sendiri (equity) dan external yaitu berasal dari hutang 

(debt), Arti  pentingnya modal bagi perusahaan tidak hanya mempertahankan 

likuiditas tetapi unsur penting yaitu aspek efisiensi. Efisiensi baru dapat diketahui 

dengan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan 

laba tersebut atau dengan kata lain adalah menghitung rentabilitas. Dengan 

demikian maka yang harus diperhatikan perusahaan adalah bukan bagaimana 

usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang penting adalah usaha untuk 

mempertinggi rentabilitas. 

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, perusahaan melakukan usahanya 

agar dapat berkembang dari tahun ke tahun membutuhkan modal. Setiap 

perkembangan usaha juga diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan modal 



semakin besar, kenaikan modal tidak selalu diikuti kenaikan rentabilitas karena 

kenaikan modal belum dapat menentukan keuntungan atau kerugian penggunaan 

modal tersebut, ini bisa dilihat dalam rasio yang dihasilkan dari periode ke periode 

berikutnya, dengan mengetahui perkembangan modal maka apabila terjadi 

penurunan, pihak manajemen perusahaan dapat bertindak mengambil 

kebijaksanaan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada perusahaan. 

Salah satu keputusan yang dihadapi oleh manajer keuangan dalam 

kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah keputusan pendanaan 

dan keputusan struktur modal yaitu suatu keputusan keuangan yang berkaitan 

dengan komposisi hutang saham preferen dan saham biasa yang harus digunakan 

perusahaan, manajer harus mampu menghimpun dana yang bersumber dari dalam 

perusahaan maupun dari luar perusahaan secara efisien (Yuke & Hadri, 2005). 

Keputusan perusahaan dalam memilih alternatif sumber dana untuk 

membiayai kebutuhan dananya akan mempengaruhi struktur modal 

perusahaan.Keputusan untuk memilih pendanaan perusahaan sering 

mendatangkan dilema bagi manajer keuangan. Dilema tersebut adalah manajer 

harus mampu menghimpun dana, baik yang berasal dari dalam perusahaan 

maupun dari luar perusahaan secara efisien.  

Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya 

mengutamakan sumber dari dalam perusahaan, maka akan sangat mengurangi 

ketergantungannya kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana sudah sedemikian 

meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan, dan dana dari sumber internal 

sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain, selain menggunakan dana 

yang berasal dari luar perusahaan baik dari hutang (debt financing) maupun 

dengan mengeluarkan saham baru (external equity financing) dalam memenuhi 

kebutuhan dananya. 

Dalam arti keputusan pendanaan tersebut merupakan keputusan pendanaan 

yang mampu meminimalisasikan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Biaya 

modal yang timbul dari keputusan pendanaan tersebut merupakan konsekuensi 

yang secara langsung timbul dari keputusan yang dilakukan manajer. Ketika 

manajer menggunakan hutang, jelas biaya modal yang timbul sebesar bunga yang 



dibebankan oleh kreditur, sedangkan jika manajer menggunakan dana internal 

atau dana sendiri akan timbul (opportunity cost) dari dana atau modal sendiri yang 

digunakan. Keputusan pendanaan yang dilakukan secara tidak cermat akan  

menimbulkan biaya tetap dalam bentuk biaya modal yang tinggi, yang selanjutnya 

dapat berakibat pada rendahnya profitabilitas perusahaan (Hasa Nurrohim, 2008) 

Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dana, perusahaan perlu  

mempertimbangkan beberapa hal antara lain berapa besar kebutuhan dana 

tersebut, dalam bentuk apa sumber dana tersebut, dan berapa lama dana itu  

digunakan. Kebutuhan dana untuk pengeluaran operasional (revenue expenditure) 

dibiayai dengan sumber dana jangka pendek. Sumber dana ini digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan sehari hari, misalnya : membayar gaji pegawai, 

membeli bahan baku, membayar biaya administrasi dan lain lain. Dana yang akan 

dikeluarkan ini diharapkan dapat kembali dalam jangka waktu yang relatif pendek 

(kurang dari satu tahun) melalui hasil penjualan.  

Sementara itu, kebutuhan dana untuk pengeluaran kapital (capital 

expenditure) dibiayai dengan sumber dana jangka panjang seperti penerbitan 

saham, obligasi, dan laba ditahan. Dana itu digunakan untuk membelanjai 

investasi perusahaan. Hasil pengembaliannya dapat diterima kembali dalam 

jangka waktu relatif lama (lebih dari satu tahun).Penggunaan sumber dana jangka 

waktu panjang seperti hutang jangka panjang, saham (baik saham biasa atau 

saham preferen), obligasi, dan laba ditahan yang dilakukan oleh perusahaan akan 

membentuk struktur modal perusahaan. 

Struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen 

yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing, dimana modal sendiri terdiri dari 

berbagai jenis saham dan laba ditahan. Modal asing terdiri dari berbagai hutang 

jangka panjang yang meliputi berbagai jenis obligasi, hutang hipotik dan lain-lain. 

Penggunaan modal asing akan menimbulkan beban yang tetap dan besarnya 

penggunaan modal asing ini akan menentukan leverage keuangan perusahaan. 

Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap 

perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai 

efek yang langsung terhadap posisi finansialnya. Suatu perusahaan yang 



mempunyai struktur modal yang tidak baik, dimana mempunyai hutang yang 

sangat besar, akan memberikan beban yang berat kepada perusahaan tersebut. 

Keputusan struktur modal secara langsung juga berpengaruh terhadap 

besarnya risiko yang ditanggung pemegang saham serta besarnya tingkat 

pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan (Brigham dan Houston, 

2001:17). Keputusan struktur modal yang diambil oleh manajer tersebut tidak saja 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap 

risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. Risiko tersebut meliputi kemungkinan 

ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban- kewajibannya dan 

kemungkinan tidak tercapainya laba yang ditargetkan perusahaan (Yuke & 

Hadri, 2005). Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa keputusan struktur  

modal merupakan keputusan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan.  

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam menentukan 

struktur modal perusahaan. Menurut Eugene F.Brigham dan Joel F.Houston 

(2006:6) beberapa variabel yang mempengaruhi struktur keuangan meliputi: (1) 

Risiko bisnis, atau tingkat risiko yang terkandung dalam operasi  perusahaan 

apabila ia tidak menggunakan hutang. Makin besar risiko bisnis perusahaan, 

makin rendah hutang adalah optimal. (2) Posisi pajak perusahaan, alasan utama 

menggunakan hutang adalah karena biaya bunga dapat dikurangi dalam 

perhitungan pajak, sehingga menurunkan biaya pajak sesungguhnya. (3) 

Fleksibilitas keuangan, atau kemampuan untuk menambah modal dengan  

persyaratan yang wajar dalam keadaan yang memburuk. (4) Konservatisme atau 

agresivitas manajemen, manajer yang agresif lebih cenderung menggunakan 

hutang untuk meningkatkan laba. Sedangkan menurut Sartono (2001:73) 

menyebutkan bahwa variabelvariabel yang mempengaruhi struktur keuangan 

suatu perusahaan adalah: tingkat penjualan, struktur aktiva, tingkat pertumbuhan 

perusahaan, dan skala perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2001:6) faktor-faktor: risiko bisnis, 

posisi pajak, fleksibilitas keuangan dan konservatisme atau agresivitas manajemen 

merupakan faktor-faktor yang menentukan keputusan struktur modal; khususnya 



pada struktur modal yang ditargetkan (target capital structure). Secara lebih 

umum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan struktur modal adalah: 

stabilitas penjualan,struktur aktiva, leverage operasi,tingkat pertumbuhan, 

profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberipinjaman, 

kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas keuangan (Brigham 

dan Houston, 2001: 39-41). 

Dari beberapa faktor tersebut penulis mencoba untuk menyederhanakan 

dan memilih faktor-faktor yang dianggap sangat dominan dalam mempengaruhi 

perilaku struktur modal. Faktor-faktor yang akan diangkat dalam penelitian ini  

dalam rangka meneliti pengaruh struktur modal terhadap faktor-faktor tersebut 

antara lain struktur aktiva (tangibility of assets) dan  profitabilitas (profitability). 

Alasan pemilihan judul struktur aktiva dan profitabilitas terhadap struktur 

modal ini adalah sangat sederhana dan mudah dipahami, yaitu bilamana 

perusahaan mempunyai struktur aktiva tetap dalam jumlah besar akan cenderung 

mempunyai jumlah hutang yang besar,begitupun sebaliknya bilamana perusahaan 

mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung menggunakan 

hutang yang kecil, maka dengan demikian jelas bahwa struktur aktiva dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. 

Perusahaan foods and beverages adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri makanan dan minuman. Di Indonesia perusahaan makanan dan 

minuman dapat berkembang pesat, hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke periode semakin banyak, 

walaupun ada beberapa perusahaan yang pernah mengalami defisiensi modal 

untuk sementara karena imbas dari krisis ekonomi. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan perusahaan ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga prospeknya 

menguntungkan baik di masa sekarang maupun yang akan datang. 

Alasan pemilihan sektor industri foods and beverages adalah karena saham 

tersebut merupakan saham-saham yang paling tahan krisis ekonomi dibanding 

sektor lain karena dalam kondisi krisis atau tidak, sebagian besar produk makanan 

dan minuman tetap dibutuhkan. 



Di sisi lain didasarkan atas prediksi bahwa perusahaan makanan dan 

minuman merupakan perusahaan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-

hari sehingga sangat kecil kemungkinan untuk rugi (ICMD,2000). 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : PENGARUH STRUKTUR AKTIVA DAN 

PROFITABILITAS TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA SEKTOR 

INDUSTRI FOODS AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2004-2008 .  

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka disusun rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan struktur aktiva dan profitabilitas dan struktur modal  

pada sektor  industri  food and beverages  Periode 2004-2008? 

2. Bagaimana pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas secara simultan 

terhadap struktur modal pada sektor industri food and beverages periode 

2004-2008? 

3. Bagaimana pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas secara parsial terhadap 

struktur modal pada sektor industri food and beverages periode 2004-2008?  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan,maka 

maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai 

pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas terhadap struktur modal pada sektor 

industri food and beverages di Bursa Efek Indonesia.  

1.3.2 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan struktur aktiva,profitabilitas dan struktur 

modal pada sektor industri food and beverages  periode tahun 2004-2008. 



2. Untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas terhadap 

struktur modal secara simultan pada sektor industri food and beverages 

periode tahun 2004- 2008. 

3. Untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas terhadap 

struktur modal pada sektor industri food and beverages  tahun 2004-2008.   

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain: 

1.4.1 Kegunaan secara praktis 

a. Bagi Investor 

Bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan  

pertimbangan untuk melakukan investasi pada perusahaan industri food and 

beverages di Bursa Efek Indonesia. 

b. Bagi peneliti 

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 

untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasar pada disiplin ilmu yang 

diperoleh dibangku kuliah khususnya lingkup manajemen keuangan, dan 

menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti. 

c. Bagi Kalangan Akademik dan Pembaca 

Bagi kalangan akademik dan pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah perpustakaan dengan tambahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya.  

1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep 

mengenai pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas terhadap struktur modal pada 

industri food and beverages  di Bursa Efek Indonesia.  

1.5 Kerangka  Pemikiran 

Setiap badan usaha memerlukan dana untuk melakukan kegiatan usaha dan 

untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat 



berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Setiap keputusan perusahaan 

dalam menentukan darimana kebutuhan modalnya dipenuhi akan berpengaruh 

pada komposisi struktur modal perusahaan. Struktur modal menunjukkan 

komposisi perbandingan antara sumber dana dari modal asing dengan modal 

sendiri yang digunakan oleh perusahaan dalam membiayai investasinya. 

Keputusan mengenai komposisi struktur modal perusahaan harusberdasarkan 

aturan struktur finansial konservatif vertikal yang memberikan batas imbangan 

yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing 

dan modal sendiri. Aturan finansial tersebut menetapkan bahwa besarnya modal 

asing dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri 

dalam hal penetapan komposisi struktur modal, perusahaan perlu    

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut 

diantaranya struktur aktiva dan profitabilitas. 

Modal merupakan masalah yang sangat penting dalam perusahaan.untuk 

itu manajer harus mampu mengambil keputusan yang menyangkut komposisi 

pendanaan yang dipilihnya.apakah perusahaan akan menggunakan modal sendiri 

atau menggunakan modal asing atau bahkan kombinasi dari keduanya.untuk itu 

perusahaan harus dapat menentukan perbandingan proposional sumber dana 

antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri yang akan digunakan 

perusahaan untuk membiayai tambahan investasi nya,yang disebut dengan 

struktur modal .Hal ini dapat dilihat dari pengertian struktur modal menurut 

Weston dan Brigham (2004 : 87) adalah : 

Struktur modal adalah perimbangan antara seluruh hutang (baik        

jangka panjang maupun jangka pendek) dengan modal sendiri . 

Struktur aktiva berhubungan dengan jumlah aktiva yang dapat dijadikan 

agunan.perusahaan dengan struktur aktiva yang tinggi cenderung menggunakan 

hutang yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang struktur aktivanya 

rendah,karena dengan aktiva tetap yang tinggi,perusahaan dapat dengan mudah 

menjaminkan aktiva tersebut untuk mendapatkan hutang.dengan demikian 

perusahaan dengan struktur aktiva yang tinggi cenderung struktur modalnya 

tinggi.Menurut Riyanto (2004:298), kebanyakan perusahaan industri dimana 



sebagian besar daripada modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed assets), akan 

mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal 

sendiri, sedang hutang sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan 

dengan adanya struktur finansial konservatif yang horisontal yang menyatakan 

bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah 

aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen. Sedangkan perusahaan yang 

sebagian besar dari aktivanya terdiri atas aktiva lancar akan mengutamakan 

kebutuhan danaya dengan utang jangka pendek . 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa struktur aktiva 

berpengaruh terhadap struktur modal, karena apabila jumlah aktiva tetap tidak 

dapat ditutup dengan jumlah modal sendiri perusahaan, maka dana yang 

digunakan untuk menutup aktiva tersebut berasal dari modal asing (utang).hal 

tersebut akan meningkatkan struktur modal perusahaan.perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang relatif kecil. 

Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian 

besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. 

Profitabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba dalam hubungan dengan penjualan,total aktiva,maupun modal 

sendiri.penanaman modal asing atau modal sendiri tentunya akan memberikan 

dampak bagi profitabilitas modal sendiri tersebut.penambahan modal asing akan 

berdampak menguntungkan apabila rate of return daripada tambahan modal asing 

tersebut lebih besar dapat dibenarkan apabila profitabilitas modal sendiri dengan 

tambahan modal asing lebih besar daripada profitabilitas modal sendiri dengan 

modal asing.penambahan modal asing akan berdampak merugikan apabila rate of 

return daripada tambahan modal asing lebih kecil dari bunga atau dengan kata lain 

tidak dibenarkan apabila profitabilitas modal sendiri dengan tambahan modal 

asing lebih kecil dari pada profitabilitas modal sendiri dengan tambahan modal 

sendiri,dengan demikian perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang 

tinggi akan mengurangi ketergantungan pada pihak luar karena tingkat 

keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan memperoleh sebagian besar 

pendanaan dari laba ditahan,hal ini akan mempengaruhi komposisi struktur modal. 



Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi menggunakan utang 

yang relatif kecil, karena tingkat keuntungan yang tinggi memungkinkan mereka 

untuk menggunakan sumber pendanaan dari sumber intern perusahaan sendiri 

yaitu dari laba ditahan. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat pengembalian yang 

kecil akan lebih banyak menggunakan modal asing dalam memenuhi kebutuhan 

dananya. Dengan demikian, tingkat profitabilitas mempengaruhi struktur 

modal,semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin 

rendah pula perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya, 

penggunaan utang yang rendah akan menurunkan struktur modal perusahaan. 

Dengan mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan bagaimana 

seharusnya pemenuhan dana dilakukan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Adapun kerangka pemikiran mengenai pengaruh struktur aktiva dan 

profitabilitas terhadap struktur modal secara sistematis pada gambar berikut :  



   

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu penelitian dilakukan di pojok bursa WIDYATAMA dan 

pojok bursa STIE YPKP. Dan untuk memperoleh data yang diperlukan diperoleh 

dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id

 

dan www.detikfinance..com. Waktu 

yang diperlukan untuk melakukan proses penelitian ini adalah dari bulan Maret 

2010 sampai dengan skripsi ini selesai.   
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http://www.detikfinance..com

