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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebuah perusahaan selalu membutuhkan modal baik untuk pembukaan

bisnis maupun dalam pengembangan bisnisnya. Masalah pendanaan tidak akan

lepas dari sebuah perusahaan yang meliputi seberapa besar kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk

beroperasi dan mengembangkan usahanya. Keputusan pemenuhan kebutuhan

dana dianggap penting karena berhubungan dengan kelangsungan hidup

perusahaan maupun kesempatan berkembang bagi perusahaan. Keputusan

pemenuhan kebutuhan dana berhubungan dengan pemenuhan sumber dana yang

akan digunakan, penentuan perimbangan pembelanjaan yang baik, atau penentuan

struktur modal yang optimal. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap perusahaan

membutuhkan dana untuk pengembangan bisnisnya. Pemenuhan dana tersebut

berasal dari sumber internal ataupun sumber eksternal. Karena itu, para manajer

keuangan dengan tetap memperhatikan biaya modal (cost of capital) perlu

menentukan struktur modal dalam upaya menetapkan apakah kebutuhan dana

perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri atau dipenuhi dengan modal asing.

Pemenuhan modal usaha dapat dilakukan dengan pendanaan internal maupun

eksternal. Brigham dan Houston (2011:153) menyatakan bahwa perusahaan

yang sedang berkembang membutuhkan modal yang dapat berasal dari utang

maupun ekuitas.

Salah satu kegiatan perusahaan yang menjadi perhatian manajer adalah

kegiatan operasional, sebab berlangsungnya kegiatan tersebut membutuhkan

banyak dukungan dana dari perusahaan. Keputusan pendanaan yang akan diambil

manajer harus dipertimbangkan secara teliti sifat dan biaya dari sumber dana yang

akan dipilih, karena masing-masing sumber dana tersebut memiliki konsekuensi

finansial yang berbeda.
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Ditinjau dari asalnya, menurut Riyanto (2008:22) sumber dana perusahaan

dapat dibedakan menjadi sumber dana internal dan sumber dana eksternal.

Sumber dana internal adalah dana yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan yaitu,

laba ditahan (Retained Earning) dan akumulasi depresiasi (Depreciations).

Sedangkan sumber dana eksternal adalah dana yang berasal dari kreditur dan

investor. Dana yang berasal dari kreditur disebut modal asing yang merupakan

hutang bagi perusahaan, sedangkan dana yang berasal dari investor disebut modal

sendiri. Penentuan proporsi hutang dan modal sendiri dalam penggunaannya

sebagai sumber dana perusahaan berkaitan erat dengan istilah struktur modal.

Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan

karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap

posisi finansial perusahaan. Kesalahan dalam penentuan struktur modal akan

mempunyai dampak yang luas. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal

yang tidak baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan

beban yang berat pada perusahaan yang bersangkutan menurut Riyanto,

(2008:296-297)

Menurut Riyanto, (2008:296-299) struktur modal suatu perusahaan

dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor yang utama adalah tingkat

bunga, stabilitas dari earning, susunan dari aktiva, kadar resiko dari aktiva,

besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, keadaan pasar sifat manajemen dan

ukuran suatu perusahaan.

Perkembangan sektor perekonomian yang mendukung kelancaran aktivitas

ekonomi, khususnya sektor makanan dan minuman di Indonesia sangat menarik

untuk dicermati. Perusahaan makanan dan minuman merupakan salah satu sektor

yang diminati oleh para investor, alasannya adalah sektor ini merupakan salah

satu sektor yang dapat bertahan di tengah kondisi perekonomian Indonesia, karena

sendirian perusahaan makanan dan minuman yang semakin banyak diharapkan

dapat memberikan prospek yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat (Devi dan Ni Putu, 2012:2). Selain itu prospek yang dimiliki oleh

perusahaan sektor ini sangat baik karena pada dasarnya setiap masyarakat

membutuhkan makanan dan minuman dalam hidup.
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Perusahaan Food & Beverages dipilih karena memegang peranan penting

dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kebutuhan masyarakat akan produk

makanan dan minuman akan selalu ada karena merupakan salah satu kebutuhan

pokok. Didasarkan pada kenyataan tersebut, perusahaan makanan dan minuman

dianggap akan terus survive.

Industri makanan dan minuman adalah industri yang perkembangannya

baik, pertumbuhan yang positif, sangat cepat dan akan selalu ada karena

merupakan salah satu kebutuhan pokok. Industri makanan, minuman, dan

tembakau masih menjadi cabang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap

pertumbuhan industri nasional. Namun, meskipun industri makanan dan minuman

merupakan salah satu kontributor terbesar dalam pertumbuhan, masih banyak

faktor termasuk kebijakan pemerintah yang masih belum sepenuhnya mendukung

perkembangan industri makanan dan minuman itu sendiri. Sementara ancaman

dari produk impor terus bertambah sejalan dengan integrasi perekonomian

Indonesia dengan perekonomian regional dan global.

(www.pipimm.or.id/Jakarta,2012)

Perkembangan bisnis di bidang makanan dan minuman terus mengalami

pertumbuhan yang positif. Untuk Tahun 2012, diharapkan omset industri

makanan dan minuman akan tumbuh 8%-10% atau lebih besar dari pertumbuhan

Tahun 2011 yang diperkirakan mencapai 7%-8%. Data pertumbuhan industri

makanan dan minuman sampai dengan Triwulan 3-2011 sebesar 7,29%, dimana

jauh lebih tinggi dari pertumbuhan industri non-migas yang mencapai 6,49%

(BPS, diolah Kemenperin). Pertumbuhan tersebut didorong oleh realisasi

investasi-investasi baru, kenaikan daya beli masyarakat seiring pertumbuhan

ekonomi nasional serta pertambahan jumlah penduduk yang rata-rata naik sebesar

1,49% dalam 10 tahun terakhir (BPS).

Pengolahan rata-rata Debt to Asset Ratio (DAR) struktur modal dibawah,

bahwa struktur modal mengalami kenaikan sehingga Debt to Asset Ratio (DAR)

pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014 mengalami kenaikan. Kenaikan

tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
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Gambar 1.1 Rata-rata Debt to Asset Ratio (DAR) pada perusahaan

manufaktur sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014

Sumber : Indonesia Capital Market Directory

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa struktur modal perusahaan

makan dan minuman mengalami fluktuasi pada dari tahun 2010-2014. Pada tahun

2010 sebesar 45%, pada tahun 2011 turun menjadi 44%, pada tahun 2012 naik

menjadi 46%, pada tahun 2013 turun manjadi 45%, sedangkan pada tahun

mengalami peningkatan sebesar 3% menjadi 48%.

Kenaikan Debt to Asset Ratio (DAR) diatas diindikasikan oleh dua hal yaitu

: (1) Hutang perusahaan yang meningkat, atau (2) Total Aset perusahaan yang

menurun. Kedua indikasi tersebut berdampak buruk bagi perusahaan. Karena

tingginya hutang akan meningkatkan resiko perusahaan yang diakibatkan biaya

bunga, sedangkan penurunan total aset diindikasikan dengan adanya penurunan

investasi. Hal ini perlu ditanggulangi perusahaan. Untuk itu kita harus mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor yang

memengaruhi struktur modal dapat dipergunakan sebagai acuan. Sitangang

(2013:73) menyatakan bahwa faktor– faktor yang mempengaruhi struktur modal
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atau struktur keuangan yaitu stabilitas penjualan, posisi pajak perusahaan,

kemampuan membayar beban bunga, sikap manajemen, struktur aktiva, kebijakan

dividen, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan jenis usaha perusahaan.

Brigham dan Houston (2011:188) menyatakan bahwa faktor – faktor yang

berpengaruh dalam mengambil keputusan pendanaan yaitu stabilitas penjualan,

struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak,

pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberian pinjaman, dan lembaga penilai

peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas keuangan.

Husnan (2012:334) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi

pemilihan struktur modal yaitu lokasi distribusi keuangan, stabilitas penjualan dan

keuntungan, kebijakan dividen, pengendalian, dan risiko kebangkrutan. Faktor-

faktor tersebut antara lain profitabilitas, struktur aktiva,  dan ukuran perusahaan

yang mempengaruhi struktur modal. Dari variabel tersebut diharapkan dapat

meningkatkan keuntungan perusahaan, kesejahteraan pemilik modal.

Atas dasar fenomena dan latar belakang yang telah dikemukaan maka

menarik untuk diteliti apakah Profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran

Perusahaan mempengaruhi struktur modal. Oleh sebab itu, penelitian ini diberi

judul: “PENGARUH PROFITABILITAS, STRUKTUR AKTIVA DAN

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN

MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

PERIODE 2010-2014.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perkembangan Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur Sektor

Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI periode 2010-

2014?
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2. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur Sektor

Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI perode 2010-2014

Secara Simultan?

3. Bagaimana Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan Ukuran

Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur Sektor

Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI periode 2010-2014

Secara Parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Perkembangan Profitabilitas, Struktur Aktiva, dan

Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan

Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI

periode 2010-2014.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva,

dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan

Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI

perode 2010-2014 Secara Simultan.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Bagaimana Pengaruh Profitabilitas,

Struktur Aktiva, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Makanan dan Minuman yang

Terdaftar di BEI perode 2010-2014 Secara Parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan

sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam menentukan alternatif

pendanaan dan meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus

mempertimbangkan kebijakan calon investor dalam menanamkan

modalnya di suatu perusahaan
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2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan terutama oleh pihak

manajemen sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur pemikiran

dalam menyusun suatu struktur modal yang optimum dengan

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dapat

menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan besarnya dana, baik yang

bersumber dari hutang maupun modal sendiri untuk membiayai aktivitas

operasional perusahaan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi selanjutnya bagi peneliti

sebagai sarana mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah

diperoleh selama kuliah khususnya mengenai struktur modal perusahaan.

1.5 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan

verifikatif.

Menurut Nazir, (2013:54) adalah sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Sedangkan metode verifikatif menurut Sangadji dan Sopiah, (2010:20)

yaitu:

“Penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan atau

teori”.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari

laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indonesian Capital market

Directory (ICMD) dari tahun 2010-2014.
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Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penlitian adalah

sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan

mempelajari literatur-literatur, buku-buku, dan sumber lainnya seperti

majalah, jurnal, internet dan koran yang berhubungan dengan penelitian

ini. Data yang diperoleh selanjutnya akan dijadikan tinjauan pustaka dalam

peneliti ini.

2. Penelitian Lapangan

Merupakan pengumpulan data dengan cara observasi yaitu melalui

 Pojok Bursa Universitas Widyatma

 Situs BEI: www.idx.co.id, www.saham.ok, www.e-bursa.com

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah, kemudian dianalisis dan

ditarik kesimpulan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan manufaktur sektor

industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengambilan sumber data pada industry berupa laporan keuangan diperoleh dari

internet melalui situs www.idx.co.id, Indonesia Capital Market Directory

(ICMD). Waktu penelitian ini terhitung dari bulan Januari 2016 sampai dengan

selesai.


