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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Suatu perusahaan didirikan dengan berbagai tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran dan 

keuntungan bagi para pemegang sahamnya (Brigham dan Houston, 2006:76). Salah 

satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan meningkatkan nilai 

perusahaan tersebut. Tujuan lain dari perusahaan yaitu mendapatkan laba dari tahun 

ke tahun serta menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup perusahaan tersebut, salah satu 

keputusan yang dihadapi oleh manajer keuangan adalah keputusan pendanaan yaitu 

suatu keputusan keuangan yang berkaitan dengan komposisi hutang, saham preferen 

dan saham biasa yang harus digunakan perusahaan. 

Penentuan proporsi hutang dan modal dalam penggunaannya sebagai sumber 

dana perusahaan berkaitan erat dengan istilah struktur modal. Struktur modal adalah 

perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri (Suad Husnan, 2004:89). Struktur modal yang optimal merupakan 

perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan penggunaan pinjaman jangka 

panjang, maksudnya adalah seberapa besar modal sendiri dan seberapa besar hutang 

jangka panjang yang akan digunakan sehingga bisa optimal. 

Manajer harus mampu menghimpun dana yang bersumber dari dalam 

perusahaan maupun dari luar perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan 

 

1 



2 

 

 

pendanaan tersebutx   merupakanx   keputusanx   pendanaanx   yangx   mampux   

meminimalisasikanx   biayax   modalx   yangx   ditanggungx   perusahaan.x   Biayax   modalx   yangx   

timbulx   darix   keputusanx   pendanaanx   tersebutx   merupakanx   konsekuensix   yangx   secarax   

langsungx   timbulx   darix   keputusanx   yangx   dilakukanx   manajer.x   Ketikax   manajerx   

menggunakanx   hutang,x   jelasx   biayax   modalx   yangx   timbulx   sebesarx   bungax   yangx   dibebankanx   

olehx    kreditur,x   sedangkanx   jikax   manajerx   menggunakanx   danax   internalx    ataux   danax   sendirix   

akanx   timbulx   (opportunityx   cost)x   darix   danax   ataux   modalx   sendirix   yangx   digunakan.x   

Keputusanx   pendanaanx   yangx   dilakukanx   secarax   tidakx   cermatx    akanx    menimbulkanx    biayax   

tetapx   dalamx   bentukx   biayax    modalx   yangx    tinggi,x   yangx   selanjutnyax    dapatx   berakibatx    padax   

profitabilitasx   perusahaanx   (Saidi,x   2014:64).x   Halx   inix   berartix   jugax   menurunkanx   

kemakmuranx   darix   parax   pemegangx    saham. 

Strukturx   aktivax   merupakanx   penentuanx   berapax   besarnya x   alokasix   untukx   masing-

masingx   komponenx   aktiva,x   baik aktivax   lancarx   maupunx   aktivax   tetap.x   Komposisix   aktivax   

tetapx   berwujudx   perusahaanx   yangx   jumlahnya x   besarx   akanx   mempunyaix   peluangx   untukx   

memperolehx   tambahanx   modalx   denganx   hutang,x   karenax   aktivax   tetapx   dapatx   dijadikanx   

sebagaix   jaminanx   untukx   memperolehx   hutangx   (Sitanggang,x   2013:75).x   Semakinx   tinggix   

aktivax   perusahaan,x   menunjukkanx   semakinx   tinggix   kemampuanx   darix   perusahaanx   

tersebutx   untukx   dapatx   menjaminx   hutangx   jangkax   panjangx   yangx   dipinjamnya. 

Denganx   berjalannyax    perusahaanx    darix   tahunx    kex   tahun,x   manajerx   tetapx   harusx   jelix   

terhadapx    keputusanx    pendaaanx    yangx    akanx   diambil.x   Jumlahx    aktivax   yangx    dimilikix   

perusahaanx    ikutx    mempengaruhix    keputusanx    manajer.x    Nilaix    totalx   aktivax   yangx   besarx   

lebihx   cenderungx    memilikix    sumberx   permodalanx   yangx   lebihx    terdiversifikasix   sehinggax   

semakinx   kecilx   kemungkinanx    bangkrutx   danx    lebihx   mampux    memenuhix    kewajibannya,x   
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sehinggax   perusahaanx    besarx   cenderungx    memilikix    hutangx    yangx    lebihx   besarx   daripadax   

perusahaanx   kecil.x     

Perusahaanx   denganx   tingkatx   pertumbuhanx   tinggi,x   kemungkinanx   akanx   kekuranganx   

pendapatanx    untukx   mendanaix   pertumbuhanx    tinggix   tersebutx   secarax   internal,x   sedangkanx   

untukx   menerbitkanx    sahamx   barux    memerlukanx    biayax    yangx    tinggi,x    makax   perusahaanx   

lebihx   menyukaix   hutangx   sebagaix   sumberx   pembiayaan.x   x   x     

Dix   Indonesiax   perusahaanx   propertix   dapatx   berkembangx   pesat,x   halx   inix   terlihatx   darix   

jumlahx   perusahaanx   yangx   terdaftarx   dix   Bursax   Efekx   Indonesiax   darix   periodex   kex   periodex   

semakinx   banyak,x   walaupunx   adax   beberapax   perusahaanx   yangx   pernahx   mengalamix   

deefisiensix   modalx   untukx   sementarax   karenax   imbasx   darix   krisisx   ekonomi,x   tetapix   tidakx   

menutupx   kemungkinanx   perusahaanx   inix   sangatx   dibutuhkanx   masyarakatx   sehinggax   

prospeknyax   menguntungkanx   baikx   dix   masax   sekarangx   maupunx   masax   yangx   akanx   datang.x   

Alasanx   pemilihanx   sektorx   industrix   propertix   adalahx   karenax   sahamx   tersebutx   merupakanx   

saham-sahamx   yangx   palingx   tahanx   krisisx   ekonomix   dibandingx   sektorx   lainx   karenax   dalamx   

kondisix   krisisx   ataux   tidakx   sebagianx   besarx   produkx   propertix   tetapx   dibutuhkan.x   Disisix   lainx   

didasarkanx   atasx   prediksix   bahwax   perusahaanx   propertix   merupakanx   perusahaanx   yangx   

sangatx   dibutuhkanx   untukx   kebutuhanx   sehari-harix   sehinggax   sangatx   kecilx   kemungkinanx   

untukx   rugix   (ICMDx   2010). 

Denganx   mengetahuix   faktor-faktorx   yangx   mempengaruhix   strukturx   modal,x   dapatx   

membantux   perusahaanx   propertix   dalamx   menentukanx   bagaimanax  seharusnyax   

pemenuhanx   danax   yangx   harusx   dilakukanx   sehinggax   tujuanx   perusahaanx   dapatx   tercapai.x   

Berdasarkanx   uraianx   tersebut,x   makax   penulisx   tertarikx   mengadakanx   penelitianx   tentang:x   

PENGARUHx   STRUKTURx   AKTIVA,x  CURRENTx   RATIO,x   RETURNx   ONx   
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ASSETS,x   GROWTH,x   DANx   PRICEx   EARNINGx   RATIOx   TERHADAPx   STRUKTURx   

MODALx   PADAx   PERUSAHAANx   REALx   ESTATEx   DANx   PROPERTYx   YANGx   

TERDAFTARx   DIx   BURSAx   EFEKx   INDONESIAx   PERIODEx   2015-2017 

 

1.2. Ruangx   Lingkup 

Hakekatx   pokok pembahasanx   supayax   tidakx   terjadix   kesimpangsiuranx   dalamx   

pemahamanx   maksudx   danx   isix   penelitian,x   makax   lingkupx   penelitianx   adalahx   berikutx   ini. 

1.2.1. Obyekx   penelitianx   adalahx Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   yangx   

terdaftarx   x   dix   BEIx   dalamx   kurunx   waktux   2015x   –x   2017. 

1.2.2. Faktor-faktorx   yangx   mempengaruhix   stukturx   modalx   yangx   dimaksudx   dalamx   

penelitianx   inix   adalahx   strukturx   aktiva,x   currentx   ratio,x   returnx   onx   assets,x   

growth,x   danx   pricex   earningx   ratio. 

 

1.3. Perumusanx   Masalah 

Peckingx   Orderx   Theory,x   yaitux   pendanaanx   internalx   perusahaan,x   denganx   alasanx   

tingkatx   pertumbuhanx   penjualan,x   stabilitasx   penjualan,x   strukturx   sainganx   danx   karakteristikx   

industri.x   Denganx   alasanx   bahwax   teorix   strukturx   modalx   peckingx   orderx   sebagaix   dasarx   

mempertimbangkanx   persepsix   investorx   dalamx   menentukanx   sumberx   danax   yangx   

digunakanx   perusahaanx   untukx   menghindarix   persepsix   negatifx   darix   investor,x   olehx   karenax    

itux   penelitianx    inix   diharapkanx    dapatx    menjawabx    pertanyaanx   tentangx   faktor-faktorx   yangx   

mempengaruhix   strukturx   modalx   padax   perusahaanx   propertix   dix   Indonesia,x   yangx   dapatx   

dinyatakanx    sebagaix   berikutx   : 
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1.3.1. Apakah  strukturx   aktivax   berpengaruhx   terhadapx   strukturx   modalx   padax   

Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017? 

1.3.2. Apakah  currentx   ratiox   berpengaruhx   terhadapx   strukturx   modalx   padax   

Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017? 

1.3.3. Apakah  returnx   onx   assetsx   berpengaruhx   terhadapx   strukturx   modalx   padax   

Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017? 

1.3.4. Apakah growthx   berpengaruhx   terhadapx   strukturx   modalx   padax   Perusahaanx   

Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017? 

1.3.5. Apakah pricex   earningx   ratiox   berpengaruhx   terhadapx   strukturx   modalx   padax   

Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017? 

1.3.6. Apakah  strukturx   aktiva,x   currentx   ratio,x   returnx   onx   assets,x   growth,x   pricex   

earningx   ratiox   berpengaruhx   terhadapx   strukturx   modalx   padax   Perusahaanx   

Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017? 

 

1.4. Tujuanx   Penelitian 

Sesuaix   denganx   permasalahanx   yangx   diajukanx   x    dalamx   x    penelitian,x   x    makax    tujuanx   

dalamx    penelitianx    inix   adalahx   : 

1.4.1. Mengujix   pengaruhx   strukturx   aktivax   terhadapx   strukturx   modalx   padax   

Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017. 

1.4.2. Mengujix   pengaruhx   currentx   ratiox   terhadapx   strukturx   modalx   padax   

Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017. 

1.4.3. Mengujix   pengaruhx   returnx   onx   assetsx   terhadapx   strukturx   modalx   padax   

Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017. 
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1.4.4. Mengujix   pengaruhx   growthx   terhadapx   strukturx   modalx   padax   Perusahaanx   ealx   

Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017. 

1.4.5. Mengujix   pengaruhx   pricex   earningx   ratiox   terhadapx   strukturx   modalx   padax   

Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   dix   BEIx   Periodex   2015-2017. 

1.4.6. Mengujix   pengaruhx   currentx   ratio,x   returnx   onx   assets,x   growth,x   pricex   earningx   

ratiox   terhadapx   strukturx   modalx   padax   Perusahaanx   Realx   Estatex   danx   Propertyx   

dix   BEIx   Periodex   2015-2017. 

 

1.5. Kegunaanx    Penelitian 

Denganx   x   dilakukanx   x    penelitianx   x    inix    diharapkanx    dapatx    bermanfaatx   x    danx    

bergunax   bagix   seluruhx   pihakx   diantaranyax    adalahx    : 

1.5.1. Penelitianx   menggambarkanx   tentangx   hasilx   aplikasix   teorix   strukturx   modalx   

peckingx   orderx   sebagaix   dasarx   mempertimbangkanx   persepsix   investorx   dalamx   

menentukanx   sumberx   danax   yangx   digunakanx   perusahaanx   untukx   

menghindarix   persepsix   negatifx   darix   investor. 

1.5.2. Bagix   x   penelitianx   selanjutnyax   dapatx   digunakanx   sebagaix   bahanx   

perbandinganx   dalamx   pengujianx   empirisx   faktor-faktorx   yangx   

mempengaruhix   strukturx   modalx   perusahaanx   propertix   dix   BEIx   padax   periodex   

tahun-tahunx   selanjutnya.x    

 

 

 

 


