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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan bisnis retail di Indonesia semakin pesat dan ketat yang dapat 

dilihat dari bertumbuhnya bisnis-bisnis retail modern yang bertempat di pusat-

pusat perbelanjaan. Keadaan ini menunjukan bahwa sifat manusia cenderung 

konsumtif yang berarti bahwa konsumen selalu mengkonsumsi produk atau jasa 

sepanjang masa. Perusahaan retail adalah salah satu perusahaan penting yang ada 

di Indonesia karena perusahaan retail adalah perusahaan yang menjembatani 

antara konsumen dan produsen, jika tidak ada perusahaann retail konsumen sulit 

untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Dengan banyaknya perusahaan yang 

muncul, setiap  perusahaan yang ingin bertahan diharapkan tanggap dalam 

menghadapi semua permasalahan yang timbul saat ini maupun masa yang akan 

datang, serta dapat melihat peluang dan potensi yang dapat memberikan 

konstribusi yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga membuat perusahaan 

untuk lebih efisien dan efektif dalam beroperasi. 

Tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengakibatkan 

pendapatan masyarakat meningkat yang membuat adanya pergeseran gaya hidup 

dari kelas bawah menjadi kelas menengah keatas. Perubahan ini membuat pola 

belanja ikut berubah, gaya hidup masyarakat yang semula hanya bertujuan untuk 

mencukupi kebutuhan primer, kini kebutuhan sekunder dan tertier terpenuhi. 

Peluang ini mendorong industri eceran sebagai rantai distribusi barang konsumen 

terakhir, saling bersaing untuk mengembangkan produktivitas demi memenuhi 
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kebutuhan konsumen. Dengan demikian perusahaan eceran harus memiliki modal 

yang cukup dalam mengembangkan usahanya. 

Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto Indonesia diperkirakan akan 

kembali setelah mencapai angka terendah dalam lima tahun pada awal 2015, dan 

melebihi pasar regional lainnya ke depan. Meskipun sedikit mengalami penurunan 

penjualan ritel per kapita tahun lalu, total penjualan ritel tumbuh 14,5%. Sektor ini 

turun pada awal tahun ini, tetapi ritel terus ditarik penduduk Indonesia yang besar 

dan pertumbuhan kelas menengah. Pasar ritel di Indonesia terus berkembang, dan 

itu memerlukan perbaikan infrastruktur dan peraturan yang lebih menguntungkan 

untuk membantu sektor ini tumbuh lebih lanjut. Pada Februari 2015, pemerintah 

mengumumkan rencana investasi USD22 miliar pada proyek infrastruktur, 

meskipun beberapa investor skeptis karena potensi penggunaan dana yang tidak 

efektif. Di sisi lain, peraturan masih tetap ketat, setelah Kementerian Perdagangan 

baru-baru ini menegaskan pembatasan jumlah maksimum waralaba dan toko. 

Minimarket Indomaret dan Alfamart lokal berencana meningkatkan jejak kaki 

mereka di seluruh negeri. Di segmen hypermarket, hypermart berencana 

memperluas usaha di Indonesia Timur. Sementara perusahaan ekuitas swasta AS 

Warburg Pincus telah membentuk usaha patungan dengan Indonesia’s Nirvana 

Development untuk mengembangkan hypermarket di tiga kota. Pemain global 

juga bergerak. Pendatang baru pada 2014, termasuk SPAR Internasional, 

American Eagle Outfitters, dan WHSmith, dan Lotte (Korea Selatan), sudah ada 

di segmen department store. Selain itu, 7-Eleven, Parkson, Aeon, KFC, dan 

Domino Pizza semuanya mengumumkan rencana ekspansi. 
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Dalam periode enam tahun terakhir, dari tahun 2007-2012, jumlah gerai ritel 

modern di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 17,57% per tahun. Pada 

tahun 2007, jumlah usaha ritel di Indonesia masih sebanyak 10.365 gerai, 

kemudian pada tahun 2011 mencapai 18.152 gerai tersebar di hampir seluruh kota 

di Indonesia. Pertumbuhan jumlah gerai tersebut tentu saja diikuti dengan 

pertumbuhan penjualan. Menurut Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo), 

pertumbuhan bisnis ritel di Indonesia antara 10%-15% per tahun. Penjualan ritel 

pada tahun 2006 masih sebesar Rp49 triliun, dan melesat hingga mencapai Rp120 

triliun pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012, pertumbuhan ritel 

diperkirakan masih sama, yaitu 10%-15%, atau mencapai Rp138 triliun. Jumlah 

pendapatan terbesar merupakan kontribusi dari hypermarket, kemudian disusul 

oleh minimarket dan supermarket. Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 237 

juta jiwa dengan total konsumsi sekitar Rp3.600-an triliun merupakan pasar 

potensial bagi bisnis ritel modern. Ini didukung oleh perilaku berbelanja 

penduduk Indonesia yang sudah  mulai bergeser, dari berbelanja di pasar 

tradisional menuju ritel modern. 

Dengan dibukanya pintu masuk bagi para peritel asing sebagaimana 

Keputusan Presiden No. 118/2000 yang telah mengeluarkan bisnis ritel dari 

negative list bagi penanaman modal asing (PMA), sejak itu ritel asing mulai 

marak masuk ke Indonesia. Masuknya ritel asing dalam bisnis ini menunjukkan 

bisnis ini sangat menguntungkan. Namun di sisi  lain, masuknya hypermarket 

asing yang semakin ekspansif memperluas jaringan gerainya, dapat menjadi 

ancaman bagi peritel lokal. Peritel asing tidak hanya membuka gerai di Jakarta. 
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Misalnya Carrefour, dalam enam tahun belakangan sudah merambah ke luar 

Jakarta, termasuk ke Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Palembang, dan Makassar. 

Semakin maraknya ritel modern tentu saja menimbulkan persaingan sesama ritel 

modern tersebut. Selain itu, maraknya ritel modern memudahkan konsumen untuk 

memilih ritel yang disukai dan cocok dengan keinginan konsumen. Sehingga 

konsumen dengan mudah bisa berganti ritel modern yang dikunjungi, atau tetap 

loyal dengan satu ritel karena sudah merasa cocok. 

Berdasarkan brand switching analysis  Carrefour, Hypermart, dan Lotte 

Mart merupakan merek yang diprediksikan akan bertambah jumlah 

pengunjungnya di masa mendatang. Angka net switching ketiga merek tersebut 

positif. Jumlah pengunjung merek lain yang akan berganti mengunjungi ketiga 

merek tersebut (switching in) lebih banyak dari pengunjung merek tersebut yang 

akan berpindah menggunakan merek lain (switching out). Sebaliknya, Giant, 

Superindo, dan Brastagi, net switching ketiga merek tersebut bernilai negatif. 

Bagaimana dengan supermarket? Berdasarkan brand switching analysis terlihat 

bahwa Hero merupakan satu-satunya merek yang diprediksikan akan bertambah 

jumlah pengunjungnya di masa mendatang. Angka net switching merek tersebut 

positif. Jumlah pengunjung merek lain yang akan berganti mengunjungi Hero 

(switching in) lebih banyak dari pengunjung Hero yang akan berpindah 

mengunjungi merek lain (switching out). Sebaliknya, Superindo, Griya, dan Tip-

top, net switching ketiga merek tersebut bernilai negatif. Sedangkan ADA 

diprediksikan stagnan. 
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Kemudian untuk minimarket, berdasarkan brand switching analysis terlihat 

bahwa Alfamart, Yomart, dan 7-eleven merupakan merek yang diprediksikan 

akan bertambah jumlah pengunjungnya di masa mendatang. Angka net switching 

ketiga merek tersebut positif. Jumlah pengunjung merek lain yang akan berganti 

mengunjungi ketiga merek tersebut (switching in) lebih banyak dari pengunjung 

ketiga merek tersebut yang akan berpindah mengunjungi merek lain (switching 

out). Sebaliknya, Indomaret dan Alfamidi, net switching kedua erek tersebut 

bernilai negatif. Bagi merek-merek yang memiliki net switching negatif harus 

berhati-hati dan berusaha melakukan improvement agar prediksi tersebut tidak 

terjadi. Demikian juga dengan merek yang sudah memiliki angka net switching 

positif, mereka harus mempertahankan atau meningkatkan performance mereka 

sehingga prediksi dari brand switching analysis tersebut benar-benar terjadi.  

Melihat fenomena diatas, pemenuhan kebutuhan modal untuk membiayai 

aktivitas perusahaan harus dipertimbangkan baik yang  berasal dari dana internal 

dan dana eksternal. Apabila modal sendiri yang berasal dari kekayaan pada 

pemilik perusahaan dirasa belum mencukupi untuk melakukan pengembangan, 

maka modal dari luar digunakan seperti utang jangka panjang, saham preferen, 

dan saham biasa. Manajer keuangan harus teliti dalam menentukan keputusan 

pendanaan perusahaan, agar sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan yaitu 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Keputusan menentukan struktur 

modal merupakan hal yang penting, karena penentuan struktur modal berkaitan 

dengan timbulnya biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang diperlukan untuk 

mendapatkan modal tersebut. Penentuan struktur modal yang optimal membuat 
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perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien dengan meminimalkan biaya 

modal.   

Pemilihan komposisi struktur modal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan struktur modal 

seperti stabilitas penjualan, struktur aktiva, pengungkit operasi, tingkat 

pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi 

pinjaman, lembaga penilai peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, 

dan fleksibilitas keuangan (Brigham dan Houston, 2013:130).. 

Menurut Brigham dan Houston (2013:139), profitabilitas adalah hasil bersih 

dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Tingkat pengembalian yang tinggi 

memungkinkan perusahaan tersebut untuk membiayai sebagian besar kebutuhan 

pendanaan mereka dengan dana yang dihasilkan secara internal. Besarnya dana 

internal yang besar memungkinakan perusahaan untuk menanggung beban bunga 

dari utang jangka panjang, sehingga perusahaan lebih mudah mendapatkan modal 

asing. 

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Apabila dihubungkan dengan pengertian 

pembelanjaan kuantitatif dan pembelanjaan kualitatif maka dapat dikatakan 

bahwa kebijakan dalam pembelanjaan kuantitatif akan menentukan kapitalisasi 

dan kebijakan dalam pembelanjaan kualitatif akan menentukan struktur modal 

suatu perusahaan (Manahan Tampubolon 2013:30). Struktur modal yang optimal 

adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan 

pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Untuk itu, dalam 
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penetapan struktur modal suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai 

variabel yang mempengaruhinya. Variabel-variabel tersebut antara lain: stabilitas 

penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, 

pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman dan lembaga 

penilai peringkat, kondisi pasar, fleksibilitas keuangan, kondisi internal 

perusahaan (Brigham and Houston, 2013:167). 

Menurut Handono Mardianto (2010;260) struktur modal suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu: Risiko bisnis, pajak, fleksibiltas financial 

dan sikap manager. Sedangkan Agus Sartono  (2010:273) menyebutkan berbagai 

faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan tentang struktur modal 

adalah kelangsungan hidup jangka panjang, konservatisme manajemen, 

pengawasan, struktur aktiva, resiko bisnis, tingkat pertumbuhan, pajak, cadangan 

kapasitas peminjaman, profitabilitas. 

Semakin tinggi struktur asset maka semakin tinggi struktur modalnya yang 

berarti semakin besar asset tetap yang dapat dijadikan agunan hutang oleh 

perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah struktur asset dari perusahaan, 

semakin rendah kemampuan dari perusahaan tersebut untuk dapat menjamin 

hutang jangka panjangnya. Hal ini sesuai dengan teori Brigham dan Houston 

(2013), bahwa perusahaan yang assetnya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit 

cenderung lebih banyak menggunakan banyak hutang. Perusahaan dengan 

penjualan yang stabil boleh lebih banyak mengambil hutang dan memikul biaya 

lebih yang tinggi, dibanding perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang cepat harus lebih banyak 
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mengandalkan pada modal eksternal yaitu modal diluar modal sendiri yaitu 

berasal dari modal diluar perusahaan atau modal asing. Biaya pengembangan dan 

emisi saham biasa lebih tinggi dibandingkan pada emisi obligasi. Dengan 

demikian, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih banyak 

menggunakan hutang (obligasi) dibanding perusahaan yang lambat 

pertumbuhannya. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi umumnya 

menggunakan hutang dalam jumlah yang relatif sedikit (Brigham and Houston, 

2013). 

Peneliti-peneliti sebelumnya telah  menguji beberapa  faktor yang 

mempengaruhi struktur modal  seperti struktur asset, stabilitas penjualan, tingkat 

pertumbuhan dan profitabilitas (Diska, 2014; Windi Manopo, 2013; Meidera, 

2012; David, 2012; Septiane dkk, 2011; Wahyuingsih dkk, 2011; Vitriasari dkk, 

2010; Endang, 2009 dan Bram, 2008). Dengan melihat penelitian terdahulu yang 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal bahwa struktur asset 

dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal 

(Diska, 2014; Meidera, 2012; Raden David, 2012; Wahyuningsih dkk, 2011; 

Endang, 2009 dan Bram, 2008) sedangkan Septiane dan Handayani (2011), 

Vitriasari dan Indarti mengatakan bahwa sturktur aktiva dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Peneliti termotivasi untuk menguji faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat struktur modal pada perusahaan Perdagangan 

Eceran yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).   

Penentuan struktur modal adalah masalah yang penting bagi perusahaan 

karena mempengaruhi nilai dan kondisi perusahaan. Berdasarkan latar belakang 
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inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh 

Struktur Asset dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal dengan Leverage 

dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol pada Perusahaan 

Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempengaruhi 

pergeseran gaya hidup masyarakat kelas bawah menuju kelas menengah. Hal 

ini berakibat pada perubahan gaya hidup primer menjadi sekunder dan tertier 

yang berimbas pada tumbuhnya sektor perdagangan. 

2. Persaingan yang kuat mendorong perusahaan untuk mengembangkan 

usahanya, sehingga tambahan modal diperlukan. Manajer keuangan harus 

menentukan seberapa besar tambahan modal dan sumber perolehannya agar 

usaha berjalan efektif dan efisien. 

3. Penentuan struktur modal tidak mudah dilakukan karena dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor salah satunya struktur asset dan profitabilitas. 

4. Perusahaan berkembang memerlukan modal yang sangat besar, salah satunya 

adalah utang. Kreditur akan mempertimbangkan profitabilitas perusahaan 

sebelum memberikan dana pinjamannya.  
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5. Perusahaan berukuran kecil tidak mudah untuk mendapatkan modal asing 

berupa utang jangka panjang, sehingga cenderung menggunakan utang jangka 

pendek dan modal sendiri. 

6. Kesulitan yang dialami perusahaan berkembang untuk mendapatkan  modal 

dari eksternal apabila pertumbuhan penjualannya rendah karena kreditur 

menilai resiko gagal bayarnya tinggi. 

7. Profitabilitas yang rendah mempersulit perusahaan untuk berkembang karena 

perusahaan memiliki dana yang kecil dan sulit untuk mendapatkan utang 

karena dengan profit yang kecil kreditur tidak akan memberikan pinjaman 

dalam jumlah yang besar karena berisiko gagal bayar. 

 

I.3. Pembatasan Masalah 

Peneliti menggunakan pembatasan masalah agar hasil yang didapatkan lebih 

spesifik dan akurat. Tidak semua faktor yang mempengaruhi struktur modal dikaji 

dalam penelitian ini. Faktor yang dikaji adalah profitabilitas diukur dengan ROA , 

struktrur aktiva dengan variabel kontrol leverage dan ukuran perusahaan. 

Perusahaan yang diambil datanya dibatasi pada perdagangan eceran yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 - 2015 

 

I.4.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

diketahui terdapat permasalahan adanya fenomena gap dan research gap dimana 

hasil penelitian terdahulu menunjukan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian. 

Oleh karena itu, penelitian untuk menganalisa pengaruh struktur asset, 

profitabilitas dengan variabel kontrol leverage dan ukuran perusahaan terhadap 
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struktur modal pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ini dilakukan. Berdasarkan research gap yang telah diuraikan 

sebelumnya maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal secara 

parsial? 

2. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal secara 

parsial? 

3. Bagaimana pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas  terhadap struktur 

modal secara bersama – sama (simultan)? 

4. Bagaimana pengaruh variabel kontrol leverage terhadap struktur modal? 

5. Bagaimana pengaruh variabel konttrol ukuran perusahaan terhadap 

struktur modal?  

 

I.5.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk membuktikan pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal 

pada perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

2. Untuk membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada 

perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) 

3. Untuk membuktikan pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas terhadap 

struktur modal pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

4. Untuk membuktikan pengaruh variabel kontrol leverage terhadap struktur 

modal pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

5. Untuk membuktikan pengaruh variabel kontrol ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal pada perusahaan perdagangan eceran yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  
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1.6. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan bermafaat 

sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah kumpulan pustaka yang ada 

diperpustakaan fakultas ekonomi tentang struktur modal, sehingga 

menjadi bahan referensi bagi mahasiswa jurusan akuntansi Universitas 

Esa Unggul Jakarta untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

b. Hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian – penelitian terdahulu 

tentang struktur modal perusahaan yang ada di Indonesia khususnya 

sektor perdagangan eceran. 

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi para praktisi penelitian ini semoga bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi para investor, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

ilmu pengetahuan tentang pentingnya melihat faktor – faktor yang 

mempengaruhi struktur modal sebelum menanamkan investasi pada 

perusahaan, karena struktur modal yang optimal dapat meningkatkan 

nilai perusahaan sehingga tingkat pengembalian yang diterima investor 

lebih tinggi. 

b. Bagi pemegang saham, penelitian ini dapat memberikan gambaran 

tentang pentingnya keputusan penentuan struktur modal dan beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. 

c. Bagi para kreditur yang akan meminjamkan dananya, penelitian ini 

dapa bermanfaat dalam menilai calon debitur dan kesehatan 

perusahaan tersebut. 

d. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

ilmu pengetahuan tentang ekonomi khususnya dan yang ingin 

menginvestasikan dananya dalam bentuk saham ataupun utang dapat 
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menilai kondisi perusahaan sebelum melakukan investasi agar tidak 

mengalami kerugian.   
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