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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi, perkembangan dunia bisnis saat ini semakin pesat 

membuat perekonomian sulit diprediksi. Akibat pesatnya perkembangan bisnis dan 

berkelanjutan menimbulkan para pelaku bisnis berlomba-lomba dalam 

mempertahankan eksistensi di tengah persaingan yang sangat ketat. Persaingan yang 

ketat dalam berbagai aspek merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam 

dunia bisnis atau perusahaan yang sejenis. Para pelaku bisnis dituntut untuk lebih 

kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi pada perubahan yang terjadi di masa depan 

sehingga perusahaan mempunyai daya saing yang kuat. Perusahaan diharuskan 

mampu mengelola keuangan dengan baik dan tepat dengan kata lain kebijaksanaan 

pengelolaan keuangan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Industri farmasi adalah industri dasar dimana peran aset tak berwujud sangat 

besar pada daya saing dan kinerja perusahaan. Aset tak berwujud industri farmasi 

Indonesia yang mencakup human capital, structural capital, customer capital dan 

partner capital umumnya relatif lemah. Perusahaan-perusahaan farmasi masih dapat 

berkembang, hal ini dapat dilihat dari tingkat konsumsi obat-obatan di Indonesia yang 

masih di bawah tingkat konsumsi yang direkomendasikan World Health Organization 

(WHO) agar dapat mengembangkan usahanya dan perusahaan-perusahaan tersebut 

memerlukan dana yang salah satunya bisa diperoleh dari pasar modal. Pasar modal 

memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu 

negara.. 

Pandemi Covid-19 yang bermula tanggal 1 Desember 2019 di Kota Wuhan, 

Provinsi Hubei, Tiongkok dan telah menyebar ke seluruh dunia salah satunya ke 

Indonesia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, 

tetapi juga telah melumpuhkan sektor bisnis.Banyak sektor yang mengalami kerugian 

akibat Pandemi ini, namun terdapat sektor yang dianggap dapat bertahan pada kondisi 

pandemi Covid-19 yaitu sektor farmasi. Sektor kimia, farmasi, dan alat-alat kesehatan 

dinilai dapat menyokong kebutuhan primer dalam masa penanganan pandemi covid-

19. Adapun emiten-emiten yang memperoleh laba yang positif diantaranya: PT Kimia 

Farma (KAEF) yang mengantongi penjualan bersih sebesar Rp 4,69 triliun pada paruh 

pertama 2020. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mencatatkan penjualan bersih hingga Rp 

11,6 triliun pada paruh pertama 2020. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

(SIDO) juga membukukan penjualan bersih sebesar Rp 1,45 triliun pada paruh 

pertama 2020. Pertumbuhan laba tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan 

https://pusatdata.kontan.co.id/quote/KLBF
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efisiensi di biaya operasional, keuntungan selisih kurs, dan tarif pajak yang lebih 

rendah. Direktur Riset Plarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus 

menilai perusahaan sektor kesehatan yakni farmasi memang menjadi salah satu 

primadona pada 2020 ditengah Covid-19. Dia menambahkan, prospek sektor farmasi 

pada tahun ini hingga tahun depan masih memberikan nilai yang positif (Kontan, 

19:02, 04,08,2020). 

Perusahaan didirikan karena mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan 

dari penjualan barang atau jasa. Setelah perusahaan berdiri, berjalan hingga mampu 

terdaftar di Bursa Efek indonesia (BEI) terdapat sejumlah kewajiban yang harus 

dipenuhi mulai dari laporan keuangan hingga laporan ke institusi pemerintah terkait 

dengan kriteria atau perizinan tertentu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Laporan 

keuangan sebagai media komunikasi akan berguna bagi para pemakainya untuk 

dijadikan dasar pijakan dalam membuat laporan keuangan (yaitu pihak manajemen 

perusahaan). Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka, karena informasi akuntansi (laporan keuangan) merupakan sarana 

komunikasi yang efektif antara pihak pemakai (investor, kreditor dan lainnya) dan 

pihak pembuat (manajemen perusahaan), maka data akuntansi yang diberikan harus 

lebih akurat, dapat dipercaya, serta diproses lebih lanjut oleh penerimanya. Sedangkan 

pihak lain (akuntan publik) yang dianggap mampu menjembatani (perantara) 

kepentingan pemakai dan pembuat laporan keuangan harus bersikap jujur, bijaksana, 

dan professional (Mahendra, 2012).  

Pada dasarnya perusahaan yang Go Public memiliki kewajiban untuk 

memberikan gambaran posisi keuangan secara tertulis di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Laporan tersebut dapat dianalisis oleh berbagai pihak yang berkepentingan seperti 

investor penjamin, perbankan, asuransi, atau pihak lain yang bermaksud mengadakan 

mitra, akuisisi, atau keperluan lainnya. Tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan 

yang meliputi aset, pendapatan serta keuntungan, secara langsung mencerminkan 

kondisi perusahaan tersebut. Jadi dapat dipahami jika manajemen selalu 

mengupayakan dan mengkondisikan agar kinerja keuangan perusahaan berada dalam 

nilai maksimum. 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 2003). 

Penelitian Abor (2007), kinerja keuangan dioperasionalkan menjadi variabel 

dependen yang terdiri dari: GPM (Gross Profit Margin) dan ROA (Return on Assets). 

Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan negatif dan signifikan antara semua 

ukuran struktur modal terhadap ROA. Berdasarkan kajian empiris pada hasil 

penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini kinerja keuangan dioperasionalkan 
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menjadi variabel dependen yang terdiri dari Return on Investment (ROI) dan Return 

on Equity (ROE). 

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi yang menunjukan bahwa 

manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan hal ini ditunjukkan dengan besarnya prosentase kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen. Semakin besarnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan 

(Ni, Wayan, 2010).  

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahan yang 

dimiliki oleh lembaga seperti asuransi atau bank, perusahaan investasi. Kepemilikan 

institusional mempunyai peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik 

yang terjadi manajer dengan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). 

Keberadaan kepemilikan institusional dianggap merupakan sarana monitoring yang 

kuat dan efektif terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh manajer 

perusahaan. Monitoring tersebut akan membantu peningkatan nilai perusahaan yang 

akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi 

kepemilikan institusional, maka akan semakin kuat pengawasan yang dapat 

mengurangi perilaku oportunis manajer. 

Faktor lain yang harus diperhatikan dalam upaya pemaksimalan kinerja 

keuangan perusahaan adalah struktur modal perusahaan. Pemaksimalan kinerja 

keuangan perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar penggunaan hutang jangka 

pendek, hutang jangka panjang dan modal pemegang saham untuk digunakan sebagai 

sumber pembiayaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 

Kebijakan struktur modal merupakan bagian dari keputusan pendanaan 

perusahan (financing decision) yang merupakan keputusan yang utama dalam 

manajemen keuangan selain keputusan investasi dan kebijakan dividen. Penelitian 

Karadeniz, et al (2009), struktur modal dapat diukur dengan debt ratio dan hasil 

penelitiannya menemukan bukti bahwa tax rates tangibility of assets, dan return on 

assets berhubungan negatif dengan debt ratio, sedangkan free cash flow, non-debt tax 

shields, growth opportunities, net commercial credit position, dan firm size tidak 

berhubungan dengan debt ratio. Berdasarkan kajian empiris pada hasil penelitian 

terdahulu, maka dalam penelitian ini karakteristik perusahaan dioperasionalkan 

menjadi variabel independen yang terdiri dari: kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional yang mempengaruhi struktur modal yang diukur dengan menggunakan 

debt equity ratio dan debt ratio.. 

Berdasarkan hasil penelitian Karyawati et al (2012), diperoleh bahwa struktur 

modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Koefisien jalur 

bertanda positif, dapat dikatakan bahwa semakin besar Debt Ratio (DR) dan Debt 
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Equity Ratio (DER) sebagai ukuran struktur modal, dapat meningkatkan kinerja 

keuangan yang menggunakan indikator Return on investment (ROI). Penggunaan 

hutang yang meningkat menyebabkan peningkatan kinerja keuangan yang 

menggunakan indikator ROI. Leverage dalam jumlah yang tinggi akan cenderung 

untuk memiliki kinerja keuangan yang tinggi. Blenman and Chen (2008), yang 

menemukan indikasi perusahaan yang menggunakan leverage yang tinggi akan 

cenderung memiliki profitabilitas yang tinggi, hal ini dikarenakan perusahaan yang 

menggunakan leverage yang tinggi, pada umumnya perusahaan tersebut memiliki 

pertumbuhan yang tinggi. Sedangkan Modigliani and Miller (1958), penggunaan 

hutang akan meningkatkan nilai perusahaan. Leverage signaling hypothesis (Ross, 

1977), peningkatan leverage memuat informasi yang positif berkaitan dengan 

kapasitas perusahaan untuk menyediakan hutang dalam jumlah lebih besar, 

sebaliknya penurunan leverage memberikan signal informasi negatif dan hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Ho (2010) dan Abor (2005). 

Karakteristik perusahaan pada dasarnya mencerminkan kondisi fundamental 

perusahaan. Nikolaos, et al (2007) mengidentifikasikan karakteristik perusahaan 

sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Karakteristik perusahaan 

menurut Chang, et al (2008) adalah pertumbuhan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

asset tangibility, volatilitas, non debt tax shield, keunikan industri dan lain-lain. 

Karyawati, et al (2012), faktor yang mempengaruhi karakteristik perusahaan antara 

lain: ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan aktiva. Ferry dan 

Jones (1979), ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata–rata total penjualan dan 

rata–rata total aktiva. Karakteristik perusahaan dioperasionalkan menjadi variabel 

independen yang di menggunakan ukuran perusahaan. Struktur modal sebagai 

variabel dependen dan diukur menggunakan Debt Assets Ratio (DAR) dan Debt 

Equity Ratio (DER). Berdasarkan kajian empiris pada hasil penelitian terdahulu, maka 

dalam penelitian ini dioperasionalkan menjadi variabel independen yang terdiri dari 

debt ratio dan debt to equity ratio yang mempengaruhi karakteristik perusahaan yang 

diukur menggunakan ukuran perusahaan.  

Berdasarkan hasil penelitian Endang et al (2012), bahwa karakteristik 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bahwa 

pada dasarnya karakteristik perusahaan memiliki hubungan dengan kinerja keuangan 

perusahaan, semakin besar nilai ukuran perusahaan maka semakin menurun kinerja 

keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki karakteristik adalah perusahaan 

kecil, memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi, dan memiliki pertumbuhan aset 

yang tinggi, akan cenderung untuk memiliki kinerja keuangan yang tinggi. 

Perusahaan besar mengindikasikan pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan aset 
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yang rendah. Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang rendah cenderung 

merupakan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang rendah. perusahaan 

yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi dan memiliki pertumbuhan aset 

yang tinggi, merupakan perusahaan yang memiliki kinerja keuangan (profitabilitas) 

yang tinggi. Menurut Brigham (1983), tingkat pertumbuhan ditunjukkan dengan 

peningkatan penjualan dari periode ke periode. Tingkat pertumbuhan ini umumnya 

diukur dengan besarnya ukuran perusahaan dari penjualan. Dengan semakin 

meningkatnya ukuran perusahaan, maka kreditor akan semakin percaya dengan 

kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Mitton (2004), yang menemukan indikasi 

perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi akan cenderung untuk memiliki 

profitabilitas yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang diatas dan dengan hasil kesimpulan yang berbeda-

beda maka peneliti tertarik untuk menguji kembali beberapa variabel yang pernah 

diteliti sebelumnya dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur 

Modal, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

keuangan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan 

pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

3. Apakah Karakteristik Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

keuangan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Struktur 

Modal pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap Karakteristik 

Perusahaan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan 

pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Struktur modal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan pada 

perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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3. Karakteristik Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan 

pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal pada 

perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap Karakteristik Perusahaan 

pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan 

baik secara praktis maupun teoritis:  

a. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor 

sebagai dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Selain itu, diharapkan dapat 

memberikan informasi bagi pihak manajemen perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan dalam perbaikan dalam pengelolaan sumber daya perusahaan serta 

dapat lebih meningkatkan kinerja keuangan perusahaan supaya dapat meningkatkan 

laba atau profitabilitas perusahaan.  

b. Manfaat Teoretis  

 Dengan melakukan penelitian ini hasilnya diharapkan bisa menjadi gambaran 

dan pengetahuan bagi pembaca, khususnya mengenai pengaruh Struktur modal, 

karakteristik perusahaan dan Struktur Kepemilikan. Serta menjadi suatu informasi dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya jika Mengambil dengan topik yang sama. 

 

 


