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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi diiringi pertumbuhan penduduk, yang secara aktif

mendorong meningkatnya kebutuhan berupa tempat tinggal. Peluang usaha ini

mendorong munculnya berbagai bisnis baru di bidang properti dan perumahan.

Perkembangan investasi properti di Indonesia setiap tahun mengalami

peningkatan, hal ini dikarenakan investasi properti cukup menjanjikan dan produk

investasi yang ditawarkan beraneka ragam. Iklim investasi yang baik ini didukung

oleh suku bunga yang rendah dan didukung besarnya permintaan pasar terhadap

beragam produk tersebut. Setiap tahun harga tanah di Indonesia meningkat antara

15-20 persen. Pertumbuhan ini dipengaruhi beberapa hal antara lain bertambahnya

jumlah kalangan ekonomi menengah di Indonesia sehingga permintaan akan

hunian tempat tinggal pun turut bertambah (Murtiningsih, 2005). Selain hunian,

perumahan dan apartemen, juga terdapat produk properti berupa gedung

perkantoran dan ruko yang juga tumbuh pesat. Hal ini dapat dilihat dari

pembangunan gedung-gedung perkantoran baru di kawasan-kawasan bisnis dan

pembangunan ruko di sepanjang jalan-jalan utama di kota-kota besar di Indonesia.

Pengembangan bisnis properti yang semakin marak harus diiringi sistem

investasi yang memadai. Guna mengembangkan usahanya, tentunya perusahaan

membutuhkan tambahan dana atau modal. Menurut Riyanto (2002) terdapat dua
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alternatif sumber dana perusahaan, yaitu: (1) Sumber modal intern, yaitu modal

atau dana yang dibutuhkan atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan yang

terdiri dari cadangan atau laba ditahan dan akumulasi penyusutan. (2) Sumber

modal ekstern yaitu dana dari luar perusahaan yang merupakan dana yang berasal

dari para kreditur dan pemilik, lembaga pembiayaan, peserta atau pemegang

saham perusahaaan.

Keputusan untuk menggunakan sumber dana perusahaan terletak pada

manajer perusahaan, apakah akan menggunakan sumber dana internal atau

eksternal. Menurut Pecking Order Theory, sumber dana yang lebih aman

digunakan adalah sumber dana internal. Dengan menggunakan sumber dana dari

internal perusahaan akan mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap pihak

luar, selain itu tingkat resiko penggunaan sumber dana internal lebih kecil

daripada resiko penggunaan sumber dana eksternal (Sudana, 2011).

Pada kenyataannya, sumber dana internal maupun eksternal diperlukan

oleh suatu perusahaan. Komposisi penggunaan sumber dana internal dan eksternal

suatu perusahaan disebut struktur modal. Struktur modal/capital structure

berkaitan dengan pembelajaan jangka panjang perusahaan yang diukur dengan

perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri (Sudana, 2011).

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, struktur modal adalah penentuan

kebijaksanaan struktur keuangan mengenai pembelanjaan perusahaan.

Manajer harus mampu menghimpun dana yang bersumber dari internal

maupun eksternal perusahaan secara efisien sehingga mampu meminimalkan

biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Ross et al, (2008) menambahkan
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bahwa biaya modal yang timbul merupakan konsekuensi langsung dari keputusan

manajer keuangan berkaitan dengan struktur modal. Selain itu juga agar

perusahaan tidak mengalami kebangkrutan yang antara lain dikarenakan prediksi

yang kurang tepat dalam peminjaman dana atau modal. Kebangkrutan ataupun

kerugian akan menghasilkan efek negatif terhadap nilai suatu perusahaan.

Sundjaya dan Barlian (2002) menyatakan kombinasi pemilihan struktur

modal yang optimal merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh

perusahaan karena kombinasi pemilihan struktur modal tersebut akan

mempengaruhi juga tingkat biaya modal (cost of capital) yang diperhitungkan

oleh perusahaan. Tingkat biaya modal adalah biaya yang harus diperhitungkan

oleh perusahaan untuk mendapatkan dana guna membiayai investasinya.

Sebenarnya perusahaan bisa saja tidak melakukan pendanaan yang berasal dari

utang ataupun ekuitas, namun untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan

pembiayaan tidak hanya terbatas pada laba ditahan dari perusahaan. Pengambilan

keputusan struktur modal harus dilakukan dengan cermat jika tidak maka akan

menimbulkan biaya modal tinggi. Biaya modal yang tinggi dapat berakibat pada

rendahnya nilai perusahaan.

Wild (2007) menyatakan bahwa analisis profitabilitas adalah evaluasi atas

pengembalian perusahaan terhadap investasi. Analisis ini berfokus pada sumber

daya perusahaan dan tingkat profitabilitasnya, serta mengukur dampak dari

berbagai pemicu (driver) dari profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu

faktor yang mempengaruhi struktur modal. Profitabilitas merupakan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba yang dihasilkan dari berbagai aktivitas
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perusahaan melalui sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh

perusahaan selama periode tertentu. Berdasarkan teori trade-off, Adrianto dan

Wibowo dalam Bram Hadiyanto (2008:13), menguraikan bahwa profitabilitas

diprediksikan memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur modal.

Perusahaan yang memiliki profit akan menggunakan lebih banyak utang agar

tingkat likuiditas perusahaan tidak berkurang serta untuk mendapatkan

keuntungan yang lebih besar dari pengurangan pajak.

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat dilihat bahwa keputusan struktur

modal sangat mempengaruhi kondisi dan nilai perusahaan, maka sangat berguna

bagi perusahaan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur

modal. Menurut Margaretha (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi struktur

modal adalah bussiness risk, tax position, managerial consevatism or

aggresiveness, jenis industri dan negara. Semakin besar bussines risk maka makin

rendah rasio utang. Bunga utang yang mengurangi pajak, yakni makin tinggi tarif

pajak maka makin besar keuntungan dari penggunaan utang. Manajer yang

konservatif akan menggunakan banyak modal sendiri, sedangkan manajer yang

agresif akan menggunakan banyak utang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal menurut para ahli diatas

dikembangkan dan dibuktikan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang

telah dilakukan. Anggunmulia (2013) meneliti dengan menggunakan sampel 28

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Jenis

penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari struktur aktiva, ukuran
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perusahaan, dan profitabilitas pada struktur modal dalam sektor industri barang

konsumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur aktiva berpengaruh

positif tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan industri barang

konsumsi, ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap

struktur modal. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur

modal.

Liem, dkk (2013) bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi struktur modal pada bagian usaha industri barang konsumsi di 29

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan non-debt tax shield berpengaruh

negatif signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan ukuran perusahaan

berpengaruh negatif tidak signifikan dan growth berpengaruh positif tidak

signifikan terhadap struktur modal.

Wardani (2010) dalam penelitiannya juga menganalisis dampak struktur

aset, ukuran, profitabilitas, dan operating leverage untuk struktur modal

perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa struktur aset, ukuran, profitabilitas, dan operating leverage

memiliki pengaruh terhadap struktur modal secara simultan, dan secara parsial

menunjukkan hanya profitabilitas yang berpengaruh signifikan terhadap struktur

modal.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lim, Zhao, dan Chai (2012), yang

meneliti faktor-faktor penentu dalam membangun struktur modal pada perusahaan

real estate di China. Mereka melakukan studi empiris tentang faktor-faktor
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penentu struktur modal di perusahaan real estate yang terdaftar China. Hasil dari

penelitian ini mengidentifikasi bahwa teori pecking order di China berbeda

dengan negara-negara barat. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas, pajak yang

dibayar dan likuiditas merupakan faktor yang berpengaruh signifikan dalam sektor

keuangan, sementara yang lain seperti ukuran, pertumbuhan, tangibility, dan

saham yang tidak beredar harus dinilai sebagai ukuran perusahaan.

Qayyum (2013) meneliti 20 perusahaan industri semen di Pakistan. Studi

ini menemukan bahwa profitability dan growth berpengaruh negatif signifikan

terhadap struktur modal. Tangibility berpengaruh positif signifikan terhadap

struktur modal, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak

signifikan terhadap struktur modal perusahaan.

Penelitian selanjutnya oleh Masnoon (2014) bertujuan untuk

mengeksplorasi berbagai faktor yang menentukan pilihan sumber pembiayaan

bagi perusahaan publik terbatas di sektor mobil Pakistan. Hasil dari penelitian ini

adalah struktur modal memiliki hubungan negatif dengan profitabilitas, likuiditas,

ukuran dan tangibility, sementara itu berkorelasi positif dengan earning

variability. Asosiasi dengan profitabilitas dan likuiditas ditemukan secara statistik

signifikan sedangkan dengan ukuran, tangibility dan earning variability yang

secara statistik tidak signifikan.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat beberapa hasil penelitian yang

berbeda. Untuk itu peneliti akan meneliti faktor-faktor fundamental yang

mempengaruhi struktur modal yaitu tangibility, profitabilitas (profitability),

likuiditas (liquidity), dan ukuran perusahaan (firm size). Objek yang digunakan
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perusahaan sektor Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor properti

menjadi menarik dikaji karena saat ini di Indonesia, sektor properti banyak

diminati investor asing. Hal ini karena Indonesia merupakan satu-satunya negara

yang belum memberikan izin kepemilikan properti oleh investor asing. Tingginya

peminat asing tersebut membuat pemerintah membuat regulasi baru terkait

kepemilikan properti oleh pihak asing. Jika ini terealisasi maka perusahaan-

perusahaan properti akan mengalami pertumbuhan yang pesat (Prayogi, 2010).

Mengingat pertumbuhan sektor properti sepanjang awal 2014 masih sulit.

Terbukti pertumbuhan sektor properti tahun 2013 mencapai 15%-20% namun

mengalami penurunan pada tahun 2014, yakni sekitar 10-15%. Hal ini

dikarenakan adanya penetapan pemerintah untuk menaikan BI Rate pada level

7,5%. Kenaikan tersebut akan mempengaruhi kenaikan suku bunga KPR atas

kenaikan suku bunga yang tinggi, akibatnya terjadi penurunan minat beli

masyarakat akan properti, khususnya segmen menengah ke bawah

(http://vibiznews.com, diakses 12 Januari 2015).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah tangibility berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan

sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah profitability berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan

sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
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3. Apakah liquidity berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan sektor

properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah firm size berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan sektor

properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tangibility terhadap struktur modal pada

perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh profitability terhadap struktur modal pada

perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh liqudity terhadap struktur modal pada perusahaan

sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap struktur modal pada perusahaan

sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

memberikan kontribusi masukan kepada perusahaan berupa kecermatan

dalam pengambilan keputusan struktur modal yang sangat mempengaruhi

kondisi dan nilai perusahaan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang
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mempengaruhi struktur modal, dengan harapan melalui pembentukan

struktur modal yang tepat nilai perusahaan dapat ditingkatkan.

2. Bagi Investor

sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi investor dalam

menentukan alternatif pendanaan dan aspek-aspek yang

mempengaruhinya, serta sebagai salah satu masukan mengenai kinerja

perusahaan sehingga mempertimbangkan kebijakan calon investor dalam

menanamkan modalnya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai rujukan untuk melakukan studi lebih lanjut terkait factor-faktor

yang mempengaruhi struktur modal.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi ke dalam lima

bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang

diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mejelaskan semua teori yang berkenaan dengan topik yang

dibahas, penelitian sebelumnya, hipotesis dan model analisis serta kerangka

berfikir.
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BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bagian ini memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini berupa pendekatan penelitian, identifikasi variabel,definisi

operasi variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan juga

teknik analisis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan mengenai gambaran umum mengenai subjek dan objek

penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan juga pembahasan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran penelitian berdasarkan hasil pembahasan

yang telah dipaparkan
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