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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

      Perkembangan kondisi perekonomian global yang semakin pesat merupakan 

suatu tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan untuk selalu melakukan 

penyesuaian terutama dalam hal kebijakan agar perusahaan dapat menjawab 

tantangan dan peluang tersebut. Salah satu kebijakan tersebut berkaitan dengan 

masalah pendanaan. Pendanaan digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 

kegiatan baik yang bersifat operasional maupun non operasional. Pemenuhan 

kebutuhan dana perusahaan dapat berasal dari dalam perusahaan (modal sendiri) 

maupun luar perusahaan (modal asing). Semakin besar pemenuhan pendanaan 

yang berasal dari internal perusahaan maka akan semakin mengurangi 

ketergantungan perusahaan dengan pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan 

keputusan pendanaan pecking order theory yang menyatakan bahwa perusahaan 

cenderung memilih pendanaan dari internal perusahaan bila dibandingkan dengan 

pendanaan dari luar perusahaan. Namun dengan semakin luasnya skala bisnis 

perusahaan mengakibatkan sumber pembiayaan internal sering kali tidak 

mencukupi, untuk itu perusahaan dituntut untuk mencari sumber pembiayaan lain 

selain yang berasal dari internal perusahaan. 

      Keputusan pendanaan keuangan perusahaan akan sangat menentukan 

kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasi perusahaan dan juga 

terhadap risiko perusahaan itu sendiri. Sehingga keputusan pendanaan akan 

berpengaruh terhadap posisi finansial perusahaan yang berujung pada nilai 
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perusahaan dimata investor maupun calon investor. Oleh karena itu manajemen 

perusahaan maupun kreditur harus mengetahui faktor-faktor yang berkaitan 

dengan masalah pendanaan tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi struktur modal suatu perusahaan, maka dapat dijadikan sebagai alat 

evaluasi baik bagi pihak manajemen perusahaan maupun oleh investor dalam 

melakukan suatu keputusan bisnis. 

      Struktur modal merupakan suatu cerminan bagaimana kebijakan pendanaan 

perusahaan dibuat. Hal ini dapat dilihat dari jenis sekuritas yang diterbitkan oleh 

perusahaan karena masalah struktur modal memiliki keterkaitan yang erat dengan 

kapitalisasi perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah stuktur modal yang 

mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dengan tingkat pengembalian 

sehingga dapat memaksimumkan harga saham perusahaan. Dengan mengetahui 

apa dan bagaimana faktor-faktor yang paling memengaruhi struktur modal di 

perusahaan maka dapat membantu manajer perusahaan pada khususnya dalam 

membuat suatu keputusan bagaimana seharusnya pemenuhan kebutuhan dana 

perusahaan. Kebijakan pemenuhan dana tersebut ditujukan untuk mencapai 

struktur modal yang optimal, sehingga tujuan manajemen untuk memakmurkan 

pemegang saham dapat tercapai. 

      Manajer keuangan mempunyai peran penting dalam upaya menjaga 

kelangsungan usaha yaitu menyediakan dana dengan tetap memperhatikan faktor 

likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Dalam proses pengambilan keputusan 

mengenai sumber pendanaan yang akan digunakan, seorang manajer akan 

melakukan analisis mengenai sifat dan karakteristik serta biaya yang ditimbulkan 
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dari penggunaan sumber dana tersebut. Manajer dihadapkan pada pilihan untuk 

menggunakan sumber dana internal ataupun eksternal. Sumber dana internal 

dapat berasal dari retained earning atau laba ditahan dan depresiasi, sedangkan 

sumber dana eksternal dapat berupa utang atau saham. Proporsi masing-masing 

sumber dana akan memengaruhi cost of capital dari struktur modal perusahaan. 

Hal yang harus dipertimbangkan adalah konsekuensi baik finansial maupun non 

finansial atas penggunaan sumber dana tersebut. Keputusan pembiayaan menjadi 

isu yang penting bagi perusahaan utamanya berkaitan dengan optimal financing 

mix dimana perusahaan berusaha mencapai proporsi debt to equity yang mampu 

meminimalkan cost of capital sehingga mampu menaikkan nilai perusahaan di 

pasar. 

      Teori struktur modal membahas mengenai apakah pembelanjaan dengan 

menggunakan sumber dana yang berbeda-beda akan ada pengaruhnya terhadap 

nilai perusahaan. Dalam mempelajari pembentukan struktur modal perusahaan, 

terdapat dua teori yang dapat digunakan yaitu trade-off theory dan pecking order 

theory. Pemilihan alternatif dalam sumber dana berdasarkan trade-off theory 

didasarkan kepada pertimbangan biaya dan manfaat antara biaya modal dan 

penggunaan utang, yaitu antara biaya kebangkrutan dan keuntungan pajak. 

Sedangkan pada pecking order theory didasarkan pada hierarki keamanan 

penggunaan sumber dana (dimulai dari yang paling kecil biayanya) yakni internal 

(retained earnings), utang, sampai kemudian pada saham sebagai pilihan 

terakhir. 
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      Ada beberapa faktor yang memengaruhi leverage, namun dalam penelitian 

ini, peneliti hanya membatasi beberapa faktor yang akan diteliti yang diduga 

berpengaruh terhadap leverage yaitu faktor firm size, profitability, growth dan 

dividends. Firm size dalam penelitian ini merupakan cerminan besar kecilnya 

perusahaan yang tampak dalam nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir 

tahun. Firm size mempunyai pengaruh penting terhadap integrasi antar bagian 

dalam perusahaan, hal ini disebabkan karena firm size yang besar memiliki 

sumber daya pendukung yang lebih besar dibanding perusahaan yang lebih kecil. 

Semakin besar perusahaan maka kecenderungan penggunaan dana eksternal juga 

semakin besar.  

      Profitability merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan 

perusahaan. Rasio profitability mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan. Profitability merupakan faktor yang mendapat 

perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan 

harus berada dalam keadaan yang menguntungkan (profitable). Dimana jika 

profitability  perusahaan meningkat maka tingkat utang perusahaan akan 

menurun. Semakin kecil profitability, perusahaan akan lebih membutuhkan  

utang untuk membiayai aset dan aktivitasnya. 

      Growth merupakan faktor yang memengaruhi struktur modal, perusahaan 

yang memiliki tingkat pertumbuhan pesat cenderung lebih banyak menggunakan 

utang daripada perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan lebih lambat. 

Growth berbanding lurus dengan ukuran perusahaan, sehingga semakin cepat 

pertumbuhan perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan. 
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Perusahaan yang mengalami pertumbuhan akan menggunakan utang untuk 

menunjang kebutuhan modalnya. 

      Dividends adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan 

banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan 

dan kas yang tersedia bagi perusahaan, dan untuk mengganti dana yang hilang, 

maka perusahaan akan memprioritaskan utang. Pendanaan menurut pecking 

order theory yang diaplikasikan menurut penentuan kebijakan dividen. Rasio 

pembayaran dividen merupakan perbandingan antara dividends paid dengan total 

equity yang menentukan jumlah laba yang dapat ditahan sebagai sumber 

pendanaan. Semakin besar laba ditahan semakin sedikit jumlah laba yang 

dialokasikan untuk pembayaran dividen. 

      Leverage merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan. 

Dimana leverage merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan 

perusahaan. Leverage adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen 

dalam rangka memeroleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat 

digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Selain itu leverage 

perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan 

manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Keputusan pembiayaan 

atau pendanaan perusahaan akan dapat memengaruhi struktur modal perusahaan. 

Semakin besar firm size maka kecenderungan penggunaan dana eksternal juga 

semakin besar. Semakin besar profitability perusahaan maka semakin besar 

retained earnings, sehingga akan mengurangi leverage. Growth akan 

meningkatkan kebutuhan perusahaan terhadap utang untuk menunjang kebutuhan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Laba
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Saham
http://id.wikipedia.org/wiki/Kas
http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan


6 

 

modal. Sedangkan semakin tinggi jumlah dividends maka akan membutuhkan 

dana eksternal untuk menggantikan dana yang hilang dan utang yang 

diprioritaskan. 

      Beberapa penelitian tentang leverage telah banyak dilakukan oleh para 

peneliti. Penelitian yang dilakukan Anisa’u Sa’diyah (2007) menguji struktur 

aktiva, ukuran perusahaan, growth, profitability dan earning volatility terhadap 

leverage dengan pengujian Pecking Order Theory dan Static Trade Off 

menghasilkan bahwa growth dan profitability berpengaruh negatif terhadap 

leverage. Maka dibuktikan bahwa asset tangibility, growth, profitability dan 

earning volatility cenderung mengikuti Pecking order theory yang mendanai 

perusahaannya dari internal. Volatilitas yang tinggi akan menaikkan biaya 

kebangkrutan. Sedangkan untuk variabel size berpengaruh positif signifikan 

terhadap leverage, karena pada dasarnya semakin besar ukuran perusahaan maka 

kecenderungan penggunaan dana eksternal juga akan semakin besar. 

      Penelitian Ari Christianti (2006) mengenai penentuan perilaku kebijakan 

struktur modal pada perusahaan manufaktur di BEJ hipotesis Pecking Order 

Theory dan Static Trade Off menyimpulkan bahwa struktur aktiva, pertumbuhan, 

dan profitabilitas mendukung Pecking Order Theory sedangkan Earning 

Volatility tidak mendukung Pecking Order Theory dan Static Trade Off. 

      Soliha, Euis dan Taswan  (2002) melakukan penelitian pengaruh kebijakan 

utang terhadap nilai perusahaan serta beberapa faktor yang memengaruhinya 

menghasilkan kebijakan utang berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
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nilai perusahaan sedangkan insider ownership, firm size, dan profitabilitas 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

      Kaaro Hermeidianto (2001) melakukan penelitian mengenai leverage dan 

dividen dalam lingkungan ketidakpastian dengan menggunakan pendekatan 

Pecking Order Theory dan Balancing Theory menyimpulkan bahwa pendanaan 

yang dilakukan oleh perusahaan yang go public di Indonesia telah sesuai dengan 

pecking order theory dan balancing theory dalam menjelaskan leverage 

perusahaan dalam lingkungan ketidakpastian dan dalam model regresi dengan 

variable control, semua proxy dari Pecking Order Theory dan Balancing Theory 

telah sesuai dengan teori. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “Pengujian Pecking Order Theory pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2010”. 

 

B.  Identifikasi Masalah 

      Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada 

antara lain: 

1. Manajer menghadapi kesulitan dalam menentukan pilihan untuk 

menggunakan sumber dana internal ataupun sumber eksternal. 

2. Menganalisis pengaruh firm size, profitability, growth dan dividends 

terhadap leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2005-2010. 

3. Menguji kembali adanya temuan yang belum konklusif pada variabel firm 

size, profitability, growth dan dividends yang terkait dalam pengujian 
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pecking order theory, khususnya pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010. 

 

C.  Batasan Masalah 

      Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi, yaitu penelitian hanya mengukur 

leverage sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor firm size, 

profitability, growth dan dividends. Peneliti hanya menguji pendanaan 

perusahaan dengan teori struktur modal berdasarkan pendekatan pecking order 

theory. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010. 

 

D.  Rumusan Masalah 

      Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh firm size terhadap leverage pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010? 

2. Bagaimana pengaruh profitability terhadap leverage pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010? 

3. Bagaimana pengaruh growth terhadap leverage pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010? 

4. Bagaimana pengaruh dividends terhadap leverage pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010? 



9 

 

5. Bagaimana pengaruh firm size, profitability, growth dan dividends secara 

simultan terhadap leverage pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh firm size, profitability, 

growth dan dividends terhadap leverage. Serta menguji apakah Pecking Order 

Theory diterapkan dalam menjelaskan struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

      Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan struktur modal. 

b. Mengetahui optimal capital mix yang tepat untuk mencapai cost of 

capital yang rendah. 

2. Investor 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan untuk 

melihat proyeksi masa depan perusahaan dengan melihat nilai 

hubungan leverage dengan kondisi finansial. 
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3. Akademisi 

a. Dapat membuktikan ada tidaknya pengaruh firm size, profitability, 

growth dan dividends terhadap leverage pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010. 

b. Selain itu dapat membuktikan ada atau tidaknya relevansi antara 

pecking order theory pada sektor manufaktur di Indonesia dengan 

keputusan pendanaan. 

4. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah 

pengetahuan tentang struktur modal, khususnya mengenai pengaruh firm 

size, profitability, growth dan dividends terhadap leverage dan apakah 

pecking order theory diterapkan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2010 serta dapat 

menerapkan teori yang telah dipelajari selama kuliah. 


