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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan perusahaan pada dasarnya untuk memaksimumkan kesejahteraan 

pemilik (shareholders) melalui keputusan atau kebijakan investasi, pendanaan, 

dan dividen yan tercermin dalam harga saham di pasar modal.semakin tinggi 

harga saham berarti kesejahteraan pemilik semakin meningkat. 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. (Masdupi, 2005) 

Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham (pemilik perusahaan) yang 

sering disebut agency problem. Kebijakan struktur modal melibatkan trade off 

antara risiko dan tingkat pengembalian. Penambahan utang akan memperbesar 

resiko perusahaan tetapi tidak sekaligus memperbesar tingkat pengembalian yang 

diharapkan. Risiko yang semakin tinggi akibat membesarnya utang cenderung 

menurunkan harga saham, tetapi meningkatnya tingkat pengembalian diharapkan 

akan menaikkan harga saham. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal 

yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dengan tinkat pengembalian 

sehingga dapat memaksimumkan harga saham (Weston dan Brigham 1993). 

Nilai perusahaan akan tercermin apabila perusahaan tersebut dijual dan 

adanya calon pembeli yang bersedia membayar sesuai dengan penilaian investor 

terhadap perusahaan tersebut. Bagi sebagian besar perusahaan di pasar modal 

yang menerbitkan saham, diperjualbelikannya harga saham di bursa merupakan 
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indicator nilai perusahaan (Suad Husnan, 2000). Menurut Mahendra dkk (2012) 

menyatakan kemakmuran pemegang saham dapat meningkatkan apabila harga 

saham perusahaan secara maksimum meningkat. Meningkatnya kemakmuran 

pemegang saham secara tidak langsung perusahaan harus berusaha agar dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan. 

Struktur kepemilikan lain yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan 

saham institusional dapat membantu untuk melakukan monitoring perusahaan, 

dengan demikian, kemungkinan manajer untuk mencapai kepentingan pribadi 

akan berkurang. Menurut Permanasari (2013) menyatakan tingginya kepemilikan 

oleh institusi akan meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang 

dilakukan oleh pihak manajer. Pengawasan oleh institusi diharapkan dapat 

mendorong manajer unuk meningkatkan kinerjanya sebagai pengelola perusahaan. 

Kinerja perusahaan yang meningkat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Kepemilikan perusahaan terbagi dalam empat kelompok yaitu 

pemegang saham pendiri, investor institusional dan public. Kepemilikan yang 

menyebar sangat dimungkinkan terjadi konflik keagenan (agency conflict) 

terutama antara pihak manajemen dengan tiga kelompok pemegang saham (endiri, 

investor intitusional dan publik). Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan 

keuntungan perusahaan, menyebabkan nilai perusahaan (PER) akan meningkat 

juga. 

Menurut Ida Maftukhah (2013) Penelitian jurnal berjudul “ Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kinerja Keuangan Sebagai Penentu 

Struktur Modal Perusahaan”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas 

Negri Semarang. Alasan pemilihan objek penelitian pada kelompok terbesar 

dibandingkan dengan kelompok industry yang lain, semakin besar objek yang 
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diamati maka diharapkan semakin tepat hasil kajian. Selain itu, alasan lain 

dipilihnya perusahaan manufaktur sebagai obyek dalam penelitian ini dikarenakan 

industry ini merupakan industry yang sahamnya paling aktif diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan pada industri ini juga rata-rata 

mempunyai total hutang yang lebih tinggi dari perusahaan industri lainnya. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

dummy untuk kepemilikan manajerial berpengaruh negative dan signifikan 

terhadap DER. Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 

33,4%. (Ida Maftukhah,2013). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ida Maftukhah (2013). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan 

sampel penelitian dan dua variabel yaitu tingkat suku bunga dan tingkat inflasi. 

Penelitian terdahulu mengunakan sampel perusahaan Manufaktur yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia periode 2004-2008, sedangkan penelitian ini menggunakan 

sampel perusahaan Food and beverage yang terdapat di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2014. Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian 

mengambil judul “ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, TINGKAT SUKU BUNGA, TINGKAT 

INFLASI DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP STRUKTUR MODAL” 

yang bertujuan untuk mengetahui tingkat suku bunga dan tingkat inflasi terhadap 

struktur modal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat  pengaruh kepemilikan manajerial terhadap Sttruktur Modal? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap Struktur Modal? 

3. Apakah terdapat pengaruh Kinerja Keuangan terhada Struktur Modal ? 

4. Apakah terdapat pngaruh tingkat suku bunga terhadap Struktur Modal ? 

5. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap Struktur Modal ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memberikan arah penelitian yang lebih fokus kepada peneliti, maka 

dilakukan pembatasan masalah yang telah dirumuskan. Objek dalam penelitian 

adalah perusahaan manufaktur dengan sampel perusahaan sector industry barang 

konsusmsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Dalam 

penelitian ini dibatasi oleh variabel kepemilikan manajerial,kepemilikan 

institusional, kinerja keuangan, Tingkat Suku Bunga, dan Pengaruh Tingkat 

Inflasi. Sedangkan variabel dependennya adalah Struktur Modal. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  pengaruh kepemilikan manajerial terhadap struktur 

modal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap struktur 

modal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap struktur modal. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap struktur modal. 

5. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap struktur modal. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Bagi peneliti 

Proses penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan manajemen 

keuangan dengan melakukan penelitian untuk mengetahui analisis 

pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, tingkat suku 

bunga, tingkat inflasi dan kinerja keuangan terhadap struktur modal. 

3. Bagi Ilmu Manajemen Keuangan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan yang 

bermanfaat dalam duni pendidikan mengenai analisis pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, tingkat suku bunga, 

tingkat inflasi dan kinerja keuangan terhadap struktur modal. 

4. Bagi Dunia Akademi 

Sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai penelitian yang akan 

diteliti, memberikan sumbangan emikiran, menambah wawasan 

pengetahuan serta memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai analisis pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan kinerja 

keuangan terhadap struktur modal. 
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5. Bagi BEI 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak manajemen 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai masukan atau dasar untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan informasi yang bisa diguakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan terhadap struktur modal agar dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. 

. 
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