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ABSTRAK 

 
Dalam memasuki era globalisasi ini ruang lingkup dan ukuran perusahaan 

dapat menyebabkan pihak internal dan eksternal perusahaan ingin melakukan 
pengendalian maupun pengawasan secara langsung maupun tak langsung terhadap 
jalannya operasi perusahaan. Permasalahan permodalan merupakan salah satu hal 
yang sangat penting mengingat, bahwa perusahaan dapat berjalan dan berkem-
bang dengan baik apabila didukung oleh sumber dana yang mencukupi. Sumber 
dana yang mencukupi tersebut biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan 
investasi dan operasional perusahaan, sehingga modal perusahaan dapat berasal 
dari dana internal maupun dana eksternal perusahaan. 

Pada dasarnya setiap keputusan baik internal maupun eksternal perusahaan 
harus dapat meminimalkan biaya modal, agar bisa ditanggung oleh perusahaan. 
Untuk itu dalam laporan keuangan perusahaan dibutuhkan adanya kegiatan yang 
penting dari aktivitas perusahaan selama periode waktu tertentu, sehingga dalam 
laporan keuangan perusahaan bisa menyajikan informasi laporan keuangan 
perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal perusa-
haan.  

Ketika manager atau pimpinan perusahaan menggunakan hutang dan 
biaya modal, maka manager harus melihat laporan keuangan tersebut agar bisa 
dimanfaatkan sebesar biaya bunga yang dibebankan pada kreditur; sedangkan 
ketika menggunakan modal sendiri biaya modal yang ditimbulkan merupakan 
tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik dana sebelum mereka men-
yerahkan dananya ke perusahaan. Keputusan pendanaan yang tidak tepat akan 
menyebabkan biaya tetap menjadi tinggi, sehingga dapat menurunkan tingkat pro-
fitabilitas yang ada. 

Untuk itu dalam penelitian ini untuk menganalisis laporan keuangan peru-
sahaan dengan penggunaaan struktur modal, dan faktor-faktor apa sajakah yang 
dapat mempengaruhi perusahaan dalam menetapkan rasio hutangnya, sehingga 
dibutuhkan kegiatan perusahaan dalam menentukan kombinasi antara sumber 
dana yang dibutuhkan agar tepat guna dalam mencapai struktur modal yang se-
optimal mungkin, yaitu kombinasi antara hutang dan ekuitas yang dapat memak-
simalkan nilai perusahaannya. Oleh sebab itu diharapkan untuk bisa memilih se-
cara perspektif pada tipe-tipe struktur modal yang ada. Penelitian ini mengambil 
sampel pada perusahaan Kimia atau Chemical and Allied Products yang listing di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2003-2008. 
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