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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan memerlukan modal yang cukup demi keberlangsungan 

perusahaan agar mampu mendanai kegiatan operasional perusahaan sehingga 

dapat menciptakan produk-produk yang berkualitas dan mampu menghadapi 

dunia persaingan. Sumber modal diperoleh dari internal atau dalam perusahaan 

dan bisa pula dari sumber eksternal atau dari luar perusahaan. Sumber 

pendanaan dari dalam perusahaan dapat di penuhi lewat laba ditahan maupun 

penerbitan saham sedangkan sumber modal eksternal dapat melalui kebijakan 

utang. 

Struktur modal menjadi pertimbangan utama bagi para calon investor dalam 

penanaman modal dananya di suatu perusahaan, hal ini berkaitan dengan 

pendapatan dan risiko yang diinginkan (Nurmadi, 2013). Harga saham perusahaan 

menjadi maksimum jika struktur modalnya dioptimalkan keseimbangan 

pengembalian dan risikonya. Penggunaan utang yang semakin besar dapat 

menimbulkan risk yang nantinya dihadapi oleh perusahaan namun hal ini 

berdampak semakin besar pula tingkat pengembalian yang diharapkan oleh 

perusahaan (Houston, 2011). Apabila penggunaan hutang meningkat dan 

mengakibatkan risiko semakin tinggi, maka harga saham perusahaan cenderung 

akan menurun. Namun sebaliknya harga saham akan meningkat apabila tingkat 

return yang diekspektasikan perusahaan menjadi semakin besar.  
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Ada macam-macam faktor yang mempengaruhi struktur modal baik secara 

ekternal maupun internal perusahaan. Faktor eksternal mencakup kondisi pasar 

modal, stabilitas politik, dan interest rate sedangkan faktor dari dalam yaitu 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan stability dividend (Winahyuningsih dkk., 

2011). Menurut Brigham dan Houston (2011) faktor yang mempengaruhi struktur 

modal diantaranya adalah struktur aktiva, stabilitas penjualan, risiko bisnis, 

leverage operasi, ukuran perusahaan, profitabilitas, pajak, fleksibilitas keuangan 

dan sikap manajemen. 

Manajemen keuangan menghasilkan tiga keputusan utama, yaitu keputusan 

investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan dividen. Kebijakan dividen yaitu 

kebijakan yang memiliki relasi dengan penentuan pembagian income antara 

manager keuangan untuk dibayarkan kepada para shareholders dalam bentuk 

dividen atau ditahan di dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan dengan 

tujuan untuk digunakan dalam perusahaan (Riyanto, 2011). 

Setiap perusahaan memiliki perbedaan dalam menentukan kebijakan 

pembayaran dividen kepada para investor. Dividen didefinisikan sebagai dana 

yang diberikan kepada shareholder atau investor dimana manajemen perusahaan 

berperan sebagai pengambil keputusan melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang 

Saham). Ada dua macam RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. 

Artinya, pada RUPS Tahunan perusahaan telah menjadwalkan rapat setiap 

tahunnya sedangkan pada RUPS Luar Biasa, perusahaan dapat membuat rapat 

setiap waktu atau kapanpun diperlukan. Para pemegang saham atau investor 

dapat menghadiri rapat tersebut dengan syarat minimal memiliki 1 lot saham pada 

perusahaan tersebut. Dividen yang dibagikan ini disebut sebagai dividen kas. 
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Dividen kas merupakan peredaran dividen tunai terhadap pemegang saham yang 

ditunaikan oleh perusahaan (Sutrisno, 2007). 

Tingkat pembagian kebijakan dividen memiliki perbedaan tingkat tergantung 

pada masing-masing perusahaan. Perusahaan boleh memutuskan besarnya 

dividen yang akan dibagikan kepada shareholders. Dividen merupakan salah satu 

hal yang diinginkan para investor dalam melaksanakan investasi saham. Maka dari 

itu jiksa tingkat persentase dividen bertolak dengan apa yang diekspektasikan, 

maka investor akan lebih memilih untuk tidak membeli suatu saham di perusahaan 

tersebut atau menjual kembali saham yang dimilikinya. Pasar dan investor dapat 

menerima sinyal mengenai kondisi atau daya perusahaan melalui peningkatan 

dividen yang didistribusikan kepada shareholders. Kebijakan dividen diukur 

dengan Dividend Payout Ratio (DPR). DPR memiiki artian yaitu rasio pengukuran 

untuk memperlihatkan seberapa besar total perbandingan pembagian dividen 

terhadap shareholders (Murhadi, 2013). 

Struktur modal menurut Sutrisno (2007) yaitu perbandingan antara modal 

asing atau hutang jangka pendek maupun jangka panjang (liabilitas) dengan 

modal sendiri (ekuitas) yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

struktur modal yang ideal akan memiliki tanggungan biaya modal yang lebih kecil. 

Ada terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal yaitu 

antara lain risiko bisnis dan kebijakan dividen. 

Manajer keuangan dalam perusahaan harus pandai dalam mengambil 

sebuah keputusan guna menciptakan struktur modal perusahaan yang optimal. 

Manajer keuangan perusahaan harus mampu membuat keputusan keuangan 

yang tepat guna menciptakan struktur modal perusahaan yang optimal. Houston 
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(2011) menyatakan bahwa struktur modal mengoptimalkan keseimbangan antara 

pengembalian dan risiko sehingga harga saham perusahaan menjadi maksimal. 

Semakin tinggi debt ratio maka semakin besar pula risiko bagi perusahaan, namun 

semakin tinggi tingkat pengembalian yang diharapkan oleh perusahaan. Harga 

saham suatu perusahaan cenderung menurun jika risiko yang ditimbulkan dari 

pemanfaatan utang lebih tinggi, tetapi harga saham perusahaan akan meningkat 

jika pengembalian yang diharapkan perusahaan lebih tinggi. 

Perusahaan yang memiliki risiko bisnis tinggi seharusnya lebih bijak dalam 

menggunakan sedikit utang daripada perusahaan dengan risiko bisnis yang 

rendah. Risiko bisnis menjadi satu hal yang dihadapi oleh perusahaan dalam 

bentuk ketidakpastian tentang tingkat return semua asset. Oleh sebab itu, risiko 

bisnis yang semakin tinggi, maka semakin sedikit hutang yang harus dimanfaatkan 

perusahaan daripada perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang lebih rendah. 

Hal ini dikarenakan perusahaan yang berisiko tinggi membuat return yang fluktuatif 

dari periode ke periode lain, sehingga dengan menggunakan hutang yang banyak 

membuat perusahaan sulit untuk melunasi hutangnya. Perusahaan pendapatan 

variabel menghadapi ketidakpastian tentang kemampuan mereka untuk 

meningkatkan modal untuk membayar kembali pinjaman kepada pemberi 

pinjaman. Risiko kebangkrutan akan dihadapi semakin tinggi sebab kewajiban 

yang harus dipenuhi semakin banyak. Oleh sebab itu, perusahaan berisiko bisnis 

tinggi akan berusaha untuk mempertahankan bagian utangnya mudah untuk tidak 

merugikan perusahaan. 

Perkembangan total liabilitas dan total ekuitas pada perusahaan sektor 

Properti dan Real Estate menunjukkan bahwa total hutang mengalami fluktuatif 

selama 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015-2019. Dimana rata-rata total hutang 
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pada tahun 2015 adalah Rp5.298.537.531.455, tahun 2016 meningkat 3% menjadi 

Rp5.468.679.972.518, kemudian meningkat sebanyak 9% pada tahun 2017 

menjadi Rp5.965.324.999.748, tahun 2018 menurun sebesar 

Rp5.873.195.485.430 dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 

Rp5.547.515.286.240. Sedangkan ekuitas cenderung meningkat setiap tahunnya, 

pada tahun 2015 sebesar Rp4.973960.089.822, meningkat pada tahun 2016 

menjadi Rp5.133.285.117.957, pada tahun 2017 yaitu Rp6.135.755.537.917, 

kemudian 2018 menjadi Rp6.385.674.899.374 dan kembali meningkat pada tahun 

2019 menjadi Rp8.822.088.804.109. 

Grafik 1.1 Perkembangan Ekuitas dan Liabilitas 

 
Sumber: Bursa Efek Indonesia Sektor Properti dan Real Estate 

 

 Pada grafik di atas menunjukkan bahwa liabilitas perusahaan rata-rata pada 

tahun 2015 dan 2016 lebih besar dibandingkan dengan ekuitas, maka risiko yang 

dihadapi perusahaannya ke depannya cukup tinggi. Risiko yang dihadapi 

perusahaan akan meningkat dengan meningkatnya penggunaan utang. Semakin 

tinggi rasio utang terhadap aset, semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan. 
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 -

 1,000,000,000,000

 2,000,000,000,000

 3,000,000,000,000

 4,000,000,000,000

 5,000,000,000,000

 6,000,000,000,000

 7,000,000,000,000

 8,000,000,000,000

 9,000,000,000,000

 10,000,000,000,000

1 2 3 4 5

Perkembangan Ekuitas dan Liabilitas

liabilitas ekuitas



6 

 

financial distress. Pembayaran dividen juga merupakan salah satu sumber konflik 

antara pemegang saham dan kreditur, yang dapat meningkatkan biaya keagenan 

hutang. Adanya pembatasan pembayaran dividen dalam perjanjian utang 

mendorong pada konflik tersebut. Adanya restriksi dalam perjanjian utang adalah 

untuk mengendalikan biaya kewajiban utang agen yang timbul dari pembayaran 

dividen yang mungkin dibiayai dengan cara utang baru diterbitkan dan/atau dari 

investasi sebelumnya. Karena keterbatasan ini, perusahaan terikat oleh kontrak 

atau perjanjian tersebut. Jika sebuah bisnis berada dalam kesulitan keuangan, 

investasi minimal perusahaan kemungkinan akan menghasilkan dividen yang 

rendah (Dian et al, 2014). 

Sektor Properti dan Real Estate merupakan bisnis yang bergerak dalam 

bidang pengembangan properti dan bangunan seperti apartemen, tanah kayling, 

perumahaan, ruko dan mall, rukan dan office space dan town house. Melihat 

adanya perkembangan industri properti yang sangat pesat dan juga adanya 

kontradiksi antara hasil penelitian terdahulu, maka peneliti ingin mengetahui faktor 

yang memengaruhi keputusan pendanaan perusahaan property dan real estate 

dari segi kebijakan dividen dan risiko bisnis pada periode 2015-2019. 

Perhitungan kebijakan dividen dalam penelitian ini menggunakan Dividend 

Payout Ratio (DPR). DPR merupakan rasio pengukuran untuk memperlihatkan 

seberapa besar keseluruhan proporsi pembagian dividen terhadap pemegang 

saham (Murhadi, 2013).  

Pengukuran risiko bisnis dalam penelitian ini menggunakan Degree 

Operating Leverage (DOL). DOL berfungsi untuk mengukur seberapa besar 

perubahan pendapatan operasi sebagai respon terhadap perubahan penjualan. 
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Debt to Equity Ratio (DER) digunakan untuk mengukur struktur modal. DER 

merupakan rasio penilaian hutang yang memperlihatkan perbandingan antara 

ekuitas dan hutang perusahaan (Murhadi, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ardhianto, Emrinaldi Nur DP dan Nur 

Azlina (2014) menemukan hasil bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap 

struktur modal. Peneliti mengklaim bahwa jumlah dividen yang dibayarkan kepada 

pemegang saham mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membiayai 

operasi perusahaan.Semakin kecil jumlah dividen yang dibayarkan kepada 

pemegang saham, maka semakin besar ekuitas perusahaan dalam bentuk laba 

ditahan sehingga perusahaan dapat menggunakan modal internal yang diterima 

dari ekuitas (Ardhianto, 2014). Hasil penelitian sejalan dengan penelitian dari Nur 

Fauzi dan Suhadak (2015) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mirnawati, Wijayanti dan Siddi (2020) 

menemukan hasil bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. Peneliti menyatakan bahwa hal ini karena perusahaan telah mencapai 

tahap dewasa (mature), sehingga aliran kas perusahaan relative lebih stabil dan 

lebih memilih menggunakan dana internalnya terlebih dahulu untuk membiayai 

investasi, pertama-tama menggunakan sumber dayanya sendiri dan kemudian 

beralih ke pembiayaan eksternal melalui utang. Penelitian pada barang konsumsi 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang memiliki nilai dividen tinggi, berarti 

perusahaan memiliki lebih banyak saham dan otomatis mengurangi utang kepada 

pihak ketiga. Hal ini disebabkan oleh tingginya profitabilitas perusahaan yang lebih 

memilih untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi sahamnya.(Mirnawati 

et al., 2020). Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian dari Ni Ketut Novianti 
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Indah Pertiwi dan Ni Putu Ayu Darmayanti (2018) yang menyatakan bahwa 

kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal.  

Menurut penelitian Aris Munandar, Aliah Pratiwi dan Iman Hasan (2019), 

terdapat pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal. Semakin besar struktur 

modal perusahaan, semakin besar pula risiko perusahaan yang dikarena semakin 

besar hutangnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari I Gusti Agung Ayu 

Meilyani, Ni Made Suci dam Wayan Cipta (2019) yang menyatakan bahwa risiko 

bisnis berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Yuliana Ria Sawitri dan Putu Vivi 

Lestari (2015) yang menyatakan bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. Hasil penelitian sejalan dengan Misco Valensi 

Nainggolan (2017) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap struktur modal. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan 

adanya ketidak konsisten dalam menunjukkan hasil penelitian, sehingga menarik 

bagi peneliti untuk memperjelas temuan sebelumnya. Penelitian dilakukan pada 

sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

periode 2015-2019. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diurakan maka penulis bertujuan 

meneliti mengenai “Pengaruh Kebijakan Dividen dan Risiko Bisnis Terhadap 

Struktur Modal Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”. Penelitian ini dilakukan untuk 

memberikan informasi-informasi penting mengenai kebijakan dividen, risiko bisnis 

dan struktur modal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan kajian riset terdahulu masih terdapat hasil yang kontradiktif 

sehingga perlu dikaji kembali hubungan antara kebijakan dividen dan risiko bisnis 

terhadap struktur modal. Berdasarkan latar belakang teoritis dan empiris di atas, 

maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kebijakan Dividen berpengaruh terhadap Struktur Modal? 

2. Apakah Risiko Bisnis berpengaruh terhadap Struktur Modal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kebijakan Dividen terhadap 

struktur modal. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Risiko Bisnis terhadap 

Struktur Modal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu penelitian serta wawasan dalam bidang manajemen 

keuangan yang berkaitan dengan kebijakan dividen dan risiko bisnis 

terhadap struktur modal dalam perusahaan properti dan real estate. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Manajemen Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi untuk 

pengambilan keputusan terkait kebijakan dividen dan mengoptimalkan 

risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.  
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan serta referensi mengenai struktur modal, kebijakan dividen 

dan risiko bisnis. 
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