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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Dalam operasional perusahaan, fungsi keuangan sangat berpengaruh 

penting sehingga perusahaan harus mampu mengetahui dan merencanakan 

kebutuhan dana yang akan digunakan dalam operasional perusahaan. Keputusan 

penting yang dihadapi oleh manajer (keuangan) yang berkaitan dengan 

kelangsungan operasional perusahaan adalah keputusan pendanaan atau keputusan 

struktur modal. Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012 : 251) 

keputusan pendanaan perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan 

komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan harus mampu merencanakan kebutuhan dana yang akan dikeluarkan 

perusahaan, sehingga seorang manajer pada perusahaan harus mampu 

menghimpun dana baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Karena 

keputusan yang diambil seorang manajer perusahaan menyangkut tentang bentuk 

dan komposisi pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut. 

Menurut I Made Sudana (2015 : 145) struktur modal merupakan 

pendanaan perusahaan yang berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang 

perusahaan yang membandingkan antara utang jangka panjang yang dimiliki 

perusahaan dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Variabel-variabel 

atau faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal juga penting untuk 
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dipertimbangkan bagi suatu perusahaan sehingga dapat menetapkan keputusan 

struktur modal yang tepat. Menurut Brigham dan Houston (2011 : 188), faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur 

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

sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal 

perusahaan. Menurut Agus Sartono (2001 : 248), faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal adalah tingkat penjualan, struktur asset, tingkat 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, variabel laba dan perlindungan pajak, 

skala perusahaan, kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro. Akan tetapi 

dalam penelitian ini hanya beberapa faktor yang diteliti bagaimana pengaruhnya 

terhadap struktur modal perusahaan yaitu : likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan 

penjualan dan ukuran perusahaan, karena informasi-informasi data mengenai 

variabel likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan 

mudah didapatkan di laporan keuangan yang dipublikasikan di website resmi 

yaitu www.idx.co.id dan Indonesia Capital Market Directory (ICMD). 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajibannya yang jatuh tempo. Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang 

mampu memenuhi semua kewajibanya yang jatuh tempo (Dewi Utari, Ari 

Purwanti dan Prawironegoro, 2014 : 60). Likuiditas perusahaan ditujukan oleh 

besar kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas 

yang meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan (Agus Sartono, 2010 : 

116). Dalam penelitian Anantia Dewi Eviani (2015) mengatakan bahwa likuiditas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal. Penelitian yang dilakukan 

http://www.idx.co.id/
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Ni Luh Ayu Amanda Mas Juliantika dan Made Rusmala Dewi (2016) menyatakan 

bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Sedangkan Evelyn Wijaya (2016) dalam penelitianya menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.  

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubunganya dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung memilih menggunakan sumber 

dana internal dibandingkan sumber dana dari eksternal. Jadi perusahaan yang 

memiliki profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk menggunakan sumber 

dana eksternal yang lebih sedikit. Salah satu rasio profitabilitas yang terdapat 

dalam laporan keuangan adalah Return on Equity (ROE) yang menunjukkan 

efisiensi penggunaan modal sendiri (Kasmir, 2010 : 115). Dalam penelitian 

Cahyani Nuswandari (2013) menyatakan bahwa profitbilitas (ROE) berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Ni Putu Yeni Astiti (2015) menyatakan bahwa profitabilitas (ROE) 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian yang dilakukan 

Fatimatuz Zuhro MB (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas (ROE) 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.  

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke 

tahun atau dari waktu ke waktu (Weston and Copeland, 2008 : 240). Tingkat 

pertumbuhan yang tinggi berarti menunjukkan volume penjualan dari perusahaan 

meningkat, sehingga juga diperlukan peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan 

kapasitas produksi juga membutuhkan penambahan dana yang cukup besar. 
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Sehingga perusahaan lebih cenderung menggunakan hutang untuk mendapatkan 

dana dengan harapan volume produksi yang dihasilkan meningkat sehingga bisa 

mengimbangi tingkat penjualan yang tinggi. Anantia Dewi Eviani (2015) dalam 

penelitianya menemukan bahwa  pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap struktur modal. 

Menurut Agus Sartono (2001 : 249), ukuran perusahaan adalah gambaran 

dari besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat 

mempengaruhi struktur modal karena semakin besar suatu perusahaan maka akan 

cenderung menggunakan utang yang lebih besar dan memiliki jalan yang lebih 

besar untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga 

untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur akan lebih mudah karena perusahaan 

yang besar akan memiliki probabilitas yang besar untuk memenangkan 

persaingan. Dalam penelitian Cahyani Nuswandari (2013) dalam penelitianya 

menyatakan bahawa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Penelitian ini didukung oleh Ni Luh Ayu Amanda Mas 

Juliantika dan Made Rusmala Dewi (2016) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Sedangkan Acaravci (2015) dalam penelitiannnya menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Evelyn Wijaya (2016) bahwa ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Perusahaan Food and Beverage adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

industri makanan dan minuman. Di Indonesia sendiri industri makanan dan 
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minuman dapat berkembang pesat, hal ini dapat dilihat bahwa pada tanggal 7-11 

Oktober 2017, kementrian fasilitas industri makanan dan minuman Indonesia 

mengikuti kegiatan pameran produk-produk makan dan minuman di Eropa 

tepatnya pada Anuga di Koelnmesse Cologne, Jerman.  Acara tersebut merupakan 

salah satu pameran makanan dan minuman internasional terbesar didunia yang 

diadakan setiap dua tahun sekali dan sekaligus cara Indonesia untuk 

memperkenalkan dan mengisi pasar ekspor produk makanan dan minuman pada 

negara lain khususnya Eropa. Dengan berkembang pesatnya pasar produk halal di 

Eropa, produk halal di Indonesia mampu mendapat pasar tersendiri dan sanggup 

bersaing dengan produk dari Benua Biru. Sehingga pameran ini menjadi ajang 

membuka wawasan bahwa industri makanan di Indonesai telah memenuhi syarat 

terhadap mutu, keamanan pangan ataupun sertifikat yang harus dipenuhi di pasar 

Internasional.  

Sebagai pameran makanan dan minuman tingkat internasional yang akan 

dikunjungi 160.000 orang dari 190 negara berbagai penjuru dunia, diharapkan 

bisa membuka peluang pasar ekspor non tradisional seperti negara kawasan 

Amerika Utara, Tengah dan Selatan, Eropa Utara, tengah dan Timur, Afrika, serta 

Timur Tengah. 

Kementrian perindustrian makanan dan minuman mencatat bahwa industri 

makanan dan minuman nasional tumbuh sebesar 7,19% pada triwulan II tahun 

2017.  Nilai ekspor produk makanan dan minuman pada Januari-Juni 2017 

mencapai USD 15,4 miliar. Kinerja ini mengalami neraca perdaganagan yang 

positif bila dibandingkan dengan impor produk makanan dan minuman pada 
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periode yang sama sebesar USD4,8 miliar. (Sindonews.com, diakses 22  Agustus 

2017). 

Untuk menjalankan usaha tersebut pastinya setiap perusahaan membutuhkan 

dana. Dana diperoleh dari pemilik perusahaan maupun dari utang. Dana yang 

diterima perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap yang nantinya 

digunakan untuk memproduksi barang, membeli bahan-bahan untuk kepentingan 

produksi dan penjualan, untuk piutang dagang, untuk mengadakan persediaan kas 

dan membeli surat berharga yang nantinya dipergunakan untuk kepentingan 

transaksi maupun untuk menjaga likuiditas perusahaan (A.A Ngr Ag Ditya Yudi 

Primantara dan Made Rusmala Dewi, 2016). 

Salah satu masalah kebijakan pendanaan dalam perusahaan adalah masalah 

struktur modal. Sehingga berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin 

mengetahui “pengaruh likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan 

ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan Food and Beverage  

yang Go Public di Indonesia”,  

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran 

perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal 

pada perusahaan Food and Beverage yang Go Public  di Indonesia? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan Food and Beverage yang Go Public di Indonesia? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan Food and Beverage yang Go Public di Indonesia? 
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4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perusahaan Food and Beverage yang Go Public di 

Indonesia? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan Food and Beverage yang Go Public di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan 

penjualan dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap struktur 

modal pada perusahan Food and Beverage yang Go Public di 

Indonesia. 

2. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada 

perusahaan Food and Beverage yang Go Public di Indonesia. 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap sturktur modal pada 

perusahaan Food and Beverage yang Go Pulic di Indonesia. 

4. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur 

modal pada perusahaan Food and Beverage yang Go Public di 

Indonesia. 

5. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

pada perusahaan Food and Beverage yang Go Public di Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh tiga pihak 

yaitu bagi perusahaan, bagi pembaca dan bagi peneliti selanjutnya yang 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Dengan adanaya penelitian ini, perusahaan dapat lebih mempertimbangkan 

mengenai keputusan pendanaanya. Perusahaan dapat mengetahui pengaruh 

likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan 

bagi perusahaan, apabila perusahaan akan menggunakan variabel tersebut 

untuk mendanai operasional perusahaan. Perusahaan mampu mengetahui 

dan merencanakan kebutuhan dana yang akan mereka gunakan dalam 

operasional perusahaan. 

2. Bagi Kreditur  

Penelitian ini bagi kreditur dapat digunakan untuk bahan pertimbangan 

kreditur dalam memberikan pinjaman yang akan diberikan, jika dilihat dari 

tingkat likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran 

perusahaan perusahaan Food and Beverage yang Go Public  di Indonesia.  

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan dapat 

membantu dalam penelitian selanjutnya yang serupa dengan topik ini.  
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penelitian ini dijabarkan menjadi lima sub bab pokok, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang alasan mengapa 

diadakanya penelitian ini. Selain itu pada bab satu ini juga membahas 

mengenai pokok rumusan masalah beserta tujuan dan manfaat dari 

penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan hasil dari penelitian terdahulu beserta dengan 

landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini, termasuk 

mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada sub 

bab ini juga dijabarkan mengenai kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian yang disimpulkan dari tujuan pustaka. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian-uraian variabel bebas maupun terikat beserta 

penentuan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada 

bab ini juga dijabarkan mengenai sumber dan jenis data beserta metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, 

deskripsi data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN  

Pada bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat 

simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


