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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Keputusan pendanaan adalah suatu kebijakan yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan, karena terkait perolehan sumber dana untuk kegiatan operasional 

perusahaan. Keputusan pendanaan merupakan suatu keputusan penting yang harus 

dilakukan manajer keuangan untuk menjalankan bisnisnya, keputusan penggunaan 

dana untuk operasional perusahaan, penetapan pendanaan yang optimum. Komposisi 

pendanaan yang diambil  perusahaan yang menunjukan penggunaan sumber dana dari 

dalam perusahaan atau dari luar perusahaan (Ferdiansyah, 2012). Keputusan 

pendanaan ini akan berpengaruh terhadap struktur modal. 

Struktur modal adalah persoalan yang sangat penting dalam pengambilan 

keputusan pendanaan dalam membiayai kebutuhan perusahaan. Struktur modal 

adalah struktur keuangan yang terdiri atas utang dan modal sendiri. Struktur modal 

adalah proporsi jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka 

panjang, saham preferen dan saham biasa (Sartono, 2001:225). Selaras dengan 

pendapat (Sugiarto 2009:1) yaitu: “Struktur modal perusahaan merupakan bagian dari 

struktur keuangan perusahaan yang membahas tentang cara perusahaan mendanai 

kegiatannya, dengan demikian terkait fungsi mendapatkan dana dari manajemen 

keuangan”. Jadi dapat disumpulkan bahwa struktur modal merupakan suatu kebijakan 

tentang cara dalam memperoleh sumber pendanaan yang nantinya dana tersebut 

dugunakan untuk mendanai kebutuhan perushaan. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa struktur modal 

merupakan suatu konsep yang membicarakan bagaimana suatu perusahaan didanai 

baik dengan modal internal perusahaan maupun dengan modal eksternal perusahaan. 

Perusahaan yang menggunakan dana internalnya lebih tinggi maka dapat mengurangi 

ketergantungan dari pihak luar perusahaan.  

Alasan peneliti menggunakan perusahaan sektor properti dan real estate 

sebagai obyek penelitian karena perusahaan tersebut saat ini mengalami prospek yang 
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baik didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang berangsur pulih selepas tahun 

2015 silam. Di tahun 2017 hingga saat ini menjadi momentum pemulihan sektor 

properti. Terdorong oleh sejumlah hal, seperti kebijakan pemerintah yang 

melonggarkan kredit properti, pulihnya sektor properti juga disebabkan oleh 

pengurangan pajak PPh 22 dan PPnBM. Sektor properti juga mendapatkan dorongan 

dari sektor infrastruktur. Properti saat ini sudah banyak dibangun dengan 

menawarkan berbagai kemudahan akses yang strategis. Pertumbuhan ekonomi juga 

dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli properti. 

 

Gambar 1.1 GDP/ Produk Domestik Bruto Indonesia. 

Sumber : Trandingconomics.com 

Saat ini pertumbuhan ekonomi cenderung stabil dikisaran 5.2% - 5.3%. 

Meskipun belum setinggi di tahun 2011 yaitu (6.8%), namun cukup menunjukan 

bahwa kondisi Indonesia saat ini dalam perekonomian yang membaik. Angka 

tersebut juga sudah lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi ditahun 2015 lalu yaitu 

4.8% (Kurniawan, 2019). Membaiknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini 

akan berpengaruh baik pada perusahaan, terutama pada perusahaan sektor properti 

dan real estate. 

Perkembangan bisnis properti dan real estate di Indonesia dapat dilihat dari 

permintaan properti sepanjang tahun 2018 dari negara lain ke Indonesia, seperti 
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negara Malaysia, Singapura dan Australia yang paling banyak mencari properti di 

Indonesia. Lokasi properti yang paling banyak dicari oleh orang asing adalah Jakarta, 

Bali, dan Batam. Harga properti di Indonesia yang relatif murah dibandingkan dengan 

negara-negara lain dapat menarik orang asing untuk membeli properti di Indoensia 

dan Indonesia juga memiliki banyak tujuan wisata kelas dunia yang memukau orang 

asing (Dahlan, 2019). Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilnya permintaan 

properti sepanjang tahun 2018 dan pengaruh ekonomi global berdampak positif 

(Okezone.com, 2018). 

Berdasarkan data series Perkembangan Properti komersial (PPKOM) dapat 

diperoleh informasi bahwa pertumbuhan permintaan properti komersial dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan. Secara tahunan, permintaan terhadap properti 

komersial meningkat sebesar 3,19% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan 

sebelumnya yaitu 2,18% (yoy). Permintaan tertinggi pada segmen hotel khususnnya 

di wilayah Denpasar, Surabaya, Medan yaitu 11,94% (yoy). Segmen apartemen juga 

mimiliki kenaikan permintaan cukup tinggi, apartemen jual di wilayah Banten dan 

apartemen sewa di Denpasar yaitu 7,96% (yoy). 

 

Gambar 1.2 Grafik Indeks Permintaan Properti  Komersial (yoy). 

Sumber : Bank Indonesia, 2019 

Pada kondisi stabilnya permintaan properti saat ini bahkan diprediksi 

permintaan properti akan mengalami kenaikan, menuntut perusahaan di bidang 
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properti dan real estate agar dapat bersaing ketat dengan perusahaan di bidang 

properti lainnya. Hal ini menyebabkan perusahaan harus berupaya untuk tetap unggul 

dalam meningkatkan kinerja penjualan agar dapat membangun loyalitas konsumen 

terhadap perusahaan. Selain itu, perusahaan properti dan real estate harus 

memunculkan kreasi dan inovasi baru agar dapat bersaing dengan perusahaan di 

sektor properti dan real estate. Untuk melakukan kegiatan oprasional perusahaan 

tersebut, manajer keuangan dapat melakukan strategi-strategi yang dapat 

mengembangakan dan menjalankan usahannya, maka perlu modal yang besar dalam 

menjalankan usahanya sehingga diperlukan sumber pendanaan yang tepat. Struktur 

modal perusahaan ini harus ditentukan sebaik mungkin agar nilai perusahaan dapat 

meningkat dengan biaya modal yang rendah. Perusahaan yang bersekala besar pada 

umumnya lebih mudah mendapatkan modal dari luar perusahaan karena terkait 

dengan tingkat kepercayaan kreditur pada perusahaan besar yang cenderung lebih 

terdifersifikasi dan lebih tahan terhadap risiko kebangkrutan dibandingkan dengan 

perusahaan kecil (Manik et al. 2019). Maka likuiditas merupakan salah satu faktor 

yang diperhitungkan oleh para kreditur dan investor dalam struktur modal karena 

dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap suatu perusahaan. 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka 

pendek tepat waktunya, termasuk melunasi utang jangka panjang yang jatuh tempo 

pada tahun bersangkutan (Mardiyanto, 2009:54). Likuiditas merupakan sesuatu yang 

berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansialnnya yang harus segera dibayarkan  (Riyanto, 2010: 25). Pada 

pernyataan diatas dapat disumpulkan bahwa likuiditas merupakan seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Semakin 

perusahaan likuid, maka risiko gagal bayar suatu perusahaan akan dapat di 

meminimalisir sehingga kreditur dapat memberikan pinjaman untuk menambah 

pendanaan perusahaan sehingga investor tertarik untuk menanamkan modal pada 

perusahaan (Riyadi, 2017). Perusahaan dengan likuiditas tinggi cenderung memiliki 

dana dari dalam perusahaan yang cukup besar yang dapat digunakan terlebih dahulu 
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sehingga dapat membuat struktur modal perusahaan berkurang. Kekurangan modal 

dapat diatasi dengan cara mencari dana dari luar perusahaan untuk melunasi utang 

perusahaan. Secara umum perusahaan yang mempunyai jaminan untuk melunasi 

hutang akan lebih mudah mendapatkan dana eksternal daripada perusahaan yang 

tidak memiliki jaminan. Perusahaan yang memiliki aktiva yang dapat digunakan 

sebagai jaminan hutang cenderung menggunakan hutang yang lebih besar. Struktur 

aktiva menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi struktur modal 

suatu perusahaan, struktur aktiva juga sangat diperlukan untuk menjalankan 

perusahaan (Manik et al, 2019). 

Struktur aktiva merupakan penentuan berapa besar alokasi dana untuk 

masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva 

tetap (Riyanto, 2015:22). Komposisi aktiva tetap berwujud perusahaan dengan 

jumlah yang besar akan memiliki peluang untuk memperoleh tambahan dana dengan 

hutang, karena aktiva tetap dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh 

hutang (Batubara, 2017). Menurut Manik et al. (2019), perusahaan dapat 

menggunakan utang dalam jumlah yang besar jika perusahaan memiliki aktiva tetap 

dalam jumlah yang besar, hal tersebut disebabkan karena perusahaan dengan skala 

aktiva tetap dapat dijadikan jaminan, sehingga lebih mudah memperoleh akses 

sumber dana. 

Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang dapat digunakan lebih dari 

satu periode yang dimanfaatkan untuk kegiatan perusahaan seperti penyediaan barang 

atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain dan dimiliki tidak untuk dijual kembali 

dalam kegiatan normal serta nilainya cukup besar (Soemarso, 2005). Aktiva tetap 

merupakan investasi perusahaan dalam jangka panjang yang bertujuan tidak untuk di 

jual kembali melainkan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK-ETAP) 2016, aktiva tetap merupakan 

aktiva berwujud yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dimiliki oleh 

perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, 
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untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif bukan untuk di 

perjualbelikan. 

Selanjutnya yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan struktur 

modal perusahaan ialah risiko bisnis. Menurut Ria dan Lestari (2015), risiko  bisnis 

dapat meningkat ketika perusahaan menggunakan utang yang tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan pendanaanya. Perusahaan yang melakukan pinjaman dimana akan adanya 

beban biaya pada perusahaan, akan memperbesar risiko bisnis pada perusahaan. 

Semakin tinggi beban biaya peruasahaan maka semakin tinggi risiko yang akan 

dihadapi peruashaan. Sehingga semakin besar struktur modal suatu peruashaan akan 

semakin tinggi risiko yang akan ditanggung perusahaan tersebut (Aisyah, 2017). 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi struktur modal yang hasil penelitiannya ada yang sejalan 

ataupun yang bertentangan. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan 

oleh Christianti (2017), bahwa tingkat likuiditas, pertumbuhan profitabilitas, risiko 

bisnis, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Mufidah, Ulupui, dan Prihatni (2018), menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh 

negatif signifikan terhadap struktur modal, profitabilitas dan risiko bisnis tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Riyadi (2017), bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Birjandi, Hajizadeh, dan 

Sedaghat (2013), menyimpulkan bahwa dengan memvariasikan rasio laba 

perusahaan, likuiditas perusahaan yang dimodifikasi omset, dan rasio properti bersih 

memiliki hubungan positif dan signifikan dengan leverage keuangan perusahaan. 

Ghasemi dan Razak (2016), bahwa semua ukuran likuiditas memiliki dampak 

signifikan pada semua proksi leverage. 

Sedangkan Tijow, Sabijono, dan Tirayoh (2018), bahwa struktur aktiva 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Fadhlillah et al. (2016), bahwa struktur  

aktiva,  ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Putranto (2018), menunjukan bahwa struktur aktiva tidak berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. 
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Sementara Utami (2018), memaparkan bahwa risiko bisnis berpengaruh 

positif dan signifikan pada struktur modal perusahaan properti di Indonesia. Pratama 

dan Ibrahim (2019), menyimpulan bahwa variabel risiko bisnis, ukuran perusahaan 

dan pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi struktur modal pada perusahaan real 

estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti memiliki beberapa 

alasan untuk melakukan penelitian ini antara lain: pertama adanya hasil yang belum 

konklusif yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. kedua, Struktur Modal 

merupakan masalah penting dalam pembiayaan suatu perusahaan. Ketiga, penelitian 

bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara likuiditas, struktur aktiva dan 

risiko bisnis terhadap struktur modal pada perusahaan properti dan real estate di 

Indonesia. Maka peneliti tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan likuiditas, struktur aktiva, risiko bisnis pada perusahaan jasa dibidang 

properti dan real estate yang ditinjau dari Struktur Modal. Oleh karena itu peneliti 

mengangkat judul “PENGARUH LIKUIDITAS, STRUKTUR AKTIVA, RISIKO 

BISNIS TERHADAP  STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN PROPERTI 

DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

(BEI)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun uraian dari latar belakang penelitian dan identifikasi penelitian yang 

telah di uraikan diatas, maka rumusan maslah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal? 

2. Apakah struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal? 

3. Apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

mengenai pengaruh likuiditas, struktur aktiva, risiko bisnis terhadap struktur modal 

pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, guna 
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diolah untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. 

2. Untuk menguji pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal. 

3. Untuk menguji pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal. 

Manfaat Penelitian 

 Berdasakan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Univesitas atau Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi 

keuangan khusunnya mengenai likuiditas, struktur aktiva, dan risiko bisnis pada 

perusahaan property dan real estate yang ditinjau dari struktur Modal. Penelitian ini 

juga diharapakan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya khusunya bagi 

peneliti yang mengambil tema yang relevan dengan tema penelitian ini. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan tambahan informasi 

bagi perusahaan properti dan real estate, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai 

kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan tindakan terkait dengan likuiditas, 

struktur aktiva, dan risiko bisnis yang ditinjau dari struktur modal. 


