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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini perkembangan dunia bisnis dan pertumbuhan 

ekonomi yang cukup pesat, membuat munculnya perusahaan-perusahaan baru 

dalam dunia bisnis. Dimana setiap perusahaan dituntut untuk dapat melakukan 

pengelolaan usaha yang lebih baik lagi. Hal tersebut yang mendorong setiap 

perusahaan untuk memperoleh sumber dana yang cukup untuk menghadapi 

persaingan antar perusahaan baik pada industri sejenis atau industri yang berbeda 

dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan kedepannya. Oleh 

karena itu, setiap perusahaan harus mengambil sebuah keputusan dengan benar 

agar dapat tercapainya tujuan perusahaan. 

Setiap perusahaan memiliki sebuah masalah dalam hal struktur modal, 

karena baik atau buruknya suatu struktur modal dalam perusahaan akan memiliki 

sebuah dampak yang dapat dirasakan secara langsung terhadap finansial keuangan 

perusahaan. Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari dana internal 

(dalam) atau dana eksternal (luar) perusahaan. Apabila perusahaan tidak memiliki 

struktur modal yang baik, hal ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi 

perusahaan. Bila perusahaan menggunakan sumber pendanaan dari hutang (dana 

eksternal perusahaan) yang sangat besar, hal ini akan memberikan beban yang 

berat bagi perusahaan. Namun kenyataan saat ini, modal sendiri yang merupakan 

dana internal perusahaan sering tidak mencukupi untuk mendanai operasional 

perusahaan, sehingga pengupayaan atau penggunaan dana yang bersumber dari 

luar perusahaan dilakukan oleh perusahaan. 

Struktur modal sangat penting untuk dipertimbangkan oleh suatu 

perusahaan, saat perusahaan tersebut akan mengambil sebuah keputusan struktur 

modal, tak terkecuali pada perusahaan properti dan real estate. Permendagri 

No.55 Tahun 2017 tentang pelaksanaan perizinan dan nonperizinan pembangunan 

perumahaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah. Perusahaan 

properti dan real estate adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang 

pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilengkapi dengan fasilitas sosial, 
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fasilitas umum, dan prasarana lingkungan yang diperlukan oleh masyarakat 

penghuni lingkungan pemukiman dan sekitarnya. Perusahaan properti dan real 

estate di Indonesia sangat menarik untuk diteliti dikarenakan sektor tersebut 

cukup banyak dilirik oleh para investor untuk menginvestasikan dana milik 

mereka. Perkembangan perusahaan properti dan real estate menunjukkan 

pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan 

semakin maraknya pembangunan seperti perumahan, pusat bisnis dan supermall 

dari tahun ke tahun.  

Berikut disajikan mengenai data Profitabilitas (Return On Equity-ROE), 

Likuiditas (Current Ratio-CR), Struktur Aktiva (SA) dan Struktur Modal (Long 

Term Debt to Equity Ratio-LDER) pada perusahaan properti dan real estate yang 

dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Data Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Struktur Aktiva 

(SA) dan Long Term Debt to Equity Ratio (LDER) pada Perusahaan Properti 

dan  Real Estate yang Terdaftar pada BEI Periode 2014-2016 
 

No. 
Kode 

Saham 
Tahun ROE 

Naik / 

Turun 
CR 

Naik / 

Turun 
SA 

Naik / 

Turun 
LDER 

Naik / 

Turun 

1 BEST 

2014 13.73 
Turun 

2.26 
Naik  

 

0.08 

Naik 2015 6.97 5.30 
 

0.39 

2016         
  

2 BSDE 

2014 21.63 

Turun 

2.18 

Naik 
 

 

0.23 
Naik 

2015 10.64 2.73 
 

0.35 

2016 5.56 2.94         

3 KIJA 

2014 8.45 

Turun 

5.04 

Naik 

0.26 

Turun 

0.60 
Naik 

2015 6.66 6.35 0.22 0.74 

2016 6.30 6.45 0.21     

4 LPKR 

2014 17.77 
Turun 

5.23 
Naik 

0.08 

Turun 

0.81 
Naik 

2015 5.41 6.91 0.07 0.92 

2016         0.06     

5 MTLA 

2014 15.18 

Turun 

2.46 
Turun 

0.11 

Turun 

0.22 
Naik 

2015 10.84 2.32 0.10 0.24 

2016 7.1     0.09     

Sumber: www.sahamok.com dan www.idx.co.id  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa profitabilitas, likuiditas, 

struktur aktiva, dan struktur modal dari perusahaan properti dan real estate 

mengalami ketidakstabilan. Secara teori semakin tinggi profitabilitas perusahaan, 

maka semakin tinggi pula struktur modalnya. Karena semakin tinggi profitabilitas, 
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maka semakin besar laba ditahan yang akan diimbangi dengan hutang yang lebih 

tinggi karena peluang perusahaan dianggap sangat bagus (Thausyah & Suwitho, 

2015). Hal tersebut bertolak belakang dengan data, dimana profitabilitas pada 

perusahaan BEST, BSDE, KIJA, LPKR, dan MTLA pada tahun 2014 sampai 

2016 mengalami kenaikan, tetapi struktur modalnya mengalami penurunan. 

Fenomena ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Bhawa & Dewi S 

(2015), Juliantika & Dewi S (2016), Sari & Oetomo (2016), Yulia & Ifaksara 

(2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Farisa & Widati (2017), Tangiduk dkk (2017) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Secara teori jika likuiditas tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam membayarkan hutang jangka pendeknya, sehingga cenderung akan 

menurunkan total hutang yang mengakibatkan struktur modal akan menjadi lebih 

kecil (Yulia & Ifaksara, 2016). Hal tersebut bertolak belakang dengan data, 

dimana likuiditas pada perusahaan BEST, BSDE, KIJA dan LPKR pada tahun 

2014 sampai 2016 mengalami kenaikan, tetapi struktur modalnya juga mengalami 

kenaikan. Fenomena ini didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Bhawa & 

Dewi S (2015), Budisetyorini (2016) yang menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Tetapi bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahlena (2017), Nita & Hairul 

(2017) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. 

 Secara teori jika perusahaan mempunyai struktur aktiva semakin tinggi, 

maka struktur modalnya juga semakin tinggi (Maidah & Fuadati, 2016). Hal 

tersebut tertolak belakang dengan data, dimana struktur aktiva pada perusahaan 

KIJA, LPKR, dan MTLA pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami kenaikan, 

tetapi struktur modalnya mengalami penurunan. Fenomena ini didukung dari 

penelitian yang dilakukan oleh Thausyah & Suwitho (2015), Farisa & Widati 

(2017) yang menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Tetapi bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kanita (2014), Mawikere & Rate (2015), Nita & Hairul (2017) 
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yang menyatakan bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal. 

Maka berdasarkan dari fenomena dan gap research diatas, maka dengan 

ini penulis tertarik meneliti komponen variabel profitabilitas, likuiditas, dan 

struktur aktiva terhadap struktur modal dengan mengambil judul : “Pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas Dan Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal 

Pada Perusahaan Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka dapat diambil 

rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal. 

2. Apakah terdapat pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal. 

3. Apakah terdapat pengaruh Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal. 

  

I.3  Tujuan Penelitian 

Dari data uraian yang ditulis diatas maka ada tujuan yang akan dicapai. 

Tujuannya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal.  

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan atas, maka diharapkan 

dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris 

pada manajemen investasi, khususnya mengenai faktor yang berpengaruh 

terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana faktor yang diteliti pada 

penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva.  
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2. Manfaat Praktisi  

a. Bagi perusahaan dan investor saham  

Bagi investor dan manajer investasi hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan pendanaan perusahaan khususnya pada perusahaan properti dan 

real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan 

melihat faktor profitabilitas, likuiditas, dan struktur aktiva. 

b. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian, 

pertimbangan dan pengembangan kearah yang lebih baik bagi penelitian 

selanjutnya terhadap faktor-faktor struktur modal. 
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