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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Persaingan bisnis saat ini, baik di sektor industri maupun jasa semakin tajam. 

Setiap perusahaan berupaya mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan 

menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan ekonomi. Perubahan 

kondisi lingkungan ekonomi banyak berdampak pada lingkungan usaha, dan tidak 

semua sektor mampu bertahan dalam perubahan kondisi lingkungan ekonomi 

tersebut. Banyak perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengembangkan 

usahanya, dan tentulah tidak sedikit dana yang dibutuhkan perusahaan untuk 

mengembangkan serta menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perusahaan. 

Sumber pendanaan yang didapat  oleh suatu perusahaan dapat berasal dari dana 

internal maupun dana eksternal. Sumber dana internal merupakan dana yang 

diperoleh dari hasil kegiatan opersional perusahaan yang terdiri dari hasil kegiatan 

operasional perusahaan yang terdiri dari laba ditahan dan depresiasi. Sumber dana 

eksternal merupakan sumber dana yang diperoleh dari luar perusahaan yang terdiri 

dari supplier, bank dan pasar modal. Keputusan pendanaan merupakan salah satu 

keputusan  penting yang dihadapi manajer perusahaan. Keputusan untuk memilih 

sumber pendanaan atau komposisi pemilihan atas pendanaan disebut sebagai struktur 

permodalan. 
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Struktur modal secara langsung akan mempengaruhi  kondisi dan nilai 

perusahaan serta menentukan kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan dan 

berkemnbang. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, 

diantaranya: stabilitas penjualan, leverage operasi, struktur aktiva, profitabilitas, 

tingkat pertumbuhan, pengendalian pajak, sikap pemberi pinjaman dan agen pemberi 

peringkat, sikap manajemen, kondisi internal perusahaan, kondisi internal 

perusahaan, kondisi pasar, dan fleksibilitas keuangan (Riyanto, 2011:188-190). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan adalah stabilitas dari 

earning, tingkat bunga, kadar risiko dari aktiva, susunan dari aktiva, keadaan pasar 

modal, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, besarnya suatu perusahaan, dan sifat 

manajemen. 

Struktur aktiva merupakan pennetuan berapa besarnya alokasi untuk masing-

masing komponen aktiva, baikaktiva lancar maupun aktiva tetap. Komposisi aktiva 

tetap berwujud perusahaan yang jumlahnya besar akan mempunyai peluang untuk 

memperoleh tambahan modal dengan hutang, karena aktiva tetap dapat dijadikan 

sebagai jaminan untuk memperoleh hutang (Sitanggang, 2013:75). Semakin tinggi 

aktiva perusahaan, menunjukkan semakin tinggi kemampuan dari perusahaan tersebut 

untuk dapat menjamin hutang jangka panjang yang dipinjamnya. 

Ukuran perusahaan merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan di 

dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan struktur modal. Ukuran 

perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal karena semakin besar ukuran suatu 

perusahaan akan cenderung menggunakan hutang yang lebih besar. Hutang adalah 

salah satu sumber dana yang dipilih apabila modal sendiri perusahaan  tidak 
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mencukupi. Besar kecilnya ukuran perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap 

kebijakan struktur modal (Riyanto, 2011:230). 

Profitabilitas merupakan salah satu indikator  untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir 2011:122). ROE (Return On Equity) 

merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak yang dihasilkan dari 

modal sendiri perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal 

sendiri, semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Profitabilitas dalam kaitannya dengan 

struktur modal mempunyai pengaruh dimana perusahaan yang mempunyai 

profitabilitas tinggi akan mengurangi ketergantungannya dengan pihak luar karena  

tingkat keuntungan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk memperoleh 

sebagian besar pendanaannya dari laba ditahan. 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, yaitu sektor industri dasar dan 

kimia, sektor aneka industri dan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan 

manufaktur sektor konsumsi merupakan perusahaan yang memiliki saham yang aktif 

diperdagangkan di bursa saham, sehingga harga sahamnya juga bergerak aktif, selain 

itu terjaganya pertumbuhan sektor barang konsumsi mendapatkan apresiasi yang 

positif dari investor. Peningkatan sektor saham barang konsumsi ditopang oleh 

kinerja emiten di sektor tersebut. Emiten yang paling mendongkrak kinerja sektor 

barang konsumsi diantaranya adalah PT.  Unilever Indonesia Tbk (UNVR) yang 

merupakan emiten yang paling terapresiasi, selain itu peneliti meneliti pada 

perusahaan sub sektor kosmetik dan batang keperluan rumah tangga karena 

masyarakat juga lebih familiar dengan emiten-emiten di industri kosmetik dan barang 
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konsumsi. 

Reserach gap penelitian ini antara lain pada penelitian terdahulu Fitria 

Handayani, Surya Dharma, Rika Desiyanti (2011). Menyatakan bahwa struktur  

aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Desmianti Tangiduk, Paulina Van Ratem Johan Tumiwa (2016) yang 

menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. Riki Ayu Pratiwi Batubarak Topiwijoyono, Zahroh (2017) 

menunjukkan secara parsial ukuran perusahaan mempengaruhi terhadap struktur 

modal. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tatik Agustini (2015) 

menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dan  negatif terhadap 

struktur modal. Berbeda dengan demianti Tangiduk, Paulina Van Rate Johan Tumiwa 

(2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan 

terhadap struktur modal. Rizki Ayu Pratiwi Batubara, Topiwijoyono, Zahroh (2017) 

menyatakan profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal 

 

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, dapat 

membantu perusahaan sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga dalam 

mementukan bagaimana seharusnya pemenuhan dana yang harus dilakukan sehingga 

tujuan perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian tentang: PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, 

PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR 

MODAL PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR KOSMETIK DAN BARANG 

KEPERLUAN RUMAH TANGGA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 
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2012 – 2017. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Hakekat pokok bahasan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam 

pemahaman maksud dan isi penelitian, maka lingkup penelitian adalah berikut ini. 

2.1. Obyek penelitian adalah Perusahaan Sub Sektor Kosmetik Dan Barang 

Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2012 

– 2017. 

2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi stuktur modal yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah struktur aktiva, profitabilitas yang ditinjau dari rasio 

ROE. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini adalah seringkali perusahaan memiliki keterbatasan 

dana, sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan perusahaan 

menjadi perusahaan besar dan memiliki keunggulan bersaing atas produk-produk yang 

dihasilkannya. Untuk mengetahui kebutuhan dananya perusahaan mengutamakan 

modal yang bersumber dari dalam (intern) perusahaan yaitu dana yang berasal daru 

dalam perusahaan adalah pemenuhan kebutuhan modal yang diambilkan dari dana 

yang dihasilkan oleh perusahaan sendiri, maka akan sangat mengurangi 

ketergantunganya kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana sudah meningkat karena 

pertumbuhan perusahaan dan, dana dari  sumber internal tidak mencukup, maka 

menjadi pilihan menggunakan dana yang berasal dari perusahaan baik dari hutang 
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(debt financing) maupun dengan menggunakan saham baru (external equity financing) 

dalam memenuhi danannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka timbul 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1.3.1 Apakah struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga 

Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2017? 

1.3.2 Apakah profitabilitas (ROE) berpengaruh terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga 

Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2017? 

1.3.3 Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga 

Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2017? 

1.3.4 Apakah struktur aktiva, profitabilitas (ROE) dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal perusahaan pada 

Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga 

Yang Terdaftar Di BEI Periode 2012-2017? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan  dalam  penelitian,  maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1. Penguji pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga 

Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2017. 
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1.4.2. Menguji pengaruh profitabilitas (ROE) terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga 

Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2017. 

1.4.3. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada 

Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga 

Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2017? 

1.4.4. Menguji pengaruh struktur aktiva, profitabilitas (ROE) dan ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal perusahaan pada Perusahaan Sub 

Sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar 

di BEI Periode 2012-2017. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Dengan  dilakukan  penelitian  ini diharapkan dapat bermanfaat  dan berguna 

bagi seluruh pihak diantaranya adalah : 

1.5.1. Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi investor dalam 

menentukan alternatif pendanaan. 

1.5.2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi 

sumber referensi mengenai pengaruh struktur aktiva, profitabilitas (ROE) 

dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 

 

1.5.3. Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam 

menentukan kebijakan pendanaan perusahaan. 

 


