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ABSTRAKSI 
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PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR 
DI BURSA EFEK INDONESIA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2013. 

 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui apakah variabel-variabel 

struktur asset, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas mempengaruhi struktur 
modal secara parsial; 2) Mengetahui apakah variabel-variabel struktur asset, 
tingkat pertumbuhan dan profitabilitas mempengaruhi struktur modal secara 
simultan; 3) Mengetahui variabel manakah yang paling dominan dalam 
mempemgaruhi struktur modal. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 73 data yang berasal dari perusahaan-perusahaan otomotif yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dari kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2009 dan 
perusahaan tidak sedang mengalami kerugian. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive random sampling atau pengambilan sampel secara 
acak dengan criteria tertentu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda dengan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang 
meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dengan 
pengujian hipotesis menggunakan uji signifikan simultan (Uji-F) dan uji 
signifikan parsial (Uji-t) serta adjusted R square dengan standard error of 
estimate yang digunakan sebesar 5% atau 0,05.    

Hasil penelitian : 1) Secara parsial terdapat pengaruh yang negative dan 
signifikan antara profitabilitas dengan struktur modal di perusahaan-perusahaan 
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 2) Secara parsial terdapat 
pengaruh yang positif dan signifikan antara ukuran perusahaan dengan struktur 
modal di perusahaan-perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 
3) Variabel yang mempengaruhi struktur modal paling dominan adalah 
profitabilitas.  

Kata Kunci : Struktur Modal, Struktur Aset, Tingkat Pertumbuhan, Profitabilitas 
dan Ukuran Perusahaan.  

 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah  

Perusahaan dalam beroperasi selalu membutuhkan modal atau dana yang 

akan digunakan untuk membiayai biaya produksi, operasi maupun pembelian 

aktiva tetap, sehingga pengusaha harus dapat berfikir darimana sumber dana dapat 

diperoleh.  

Modal atau dana perusahaan dapat dipe roleh dari dua sumber yaitu dari 

sumber internal perusahaan, seperti modal sendiri (MS) yang berbentuk setoran 

modal pemilik atau saham dan laba ditahan. Adapun yang bersumber dari 

eksternal perusahaan seperti modal asing (MA) yang berbentuk hutang (Husnan, 

2002 : 11). 

Kebijakan perusahaan dalam menentukan struktur modal apakah dengan 

menggunakan modal sendiri atau menggunakan modal hutang merupakan sebuah 

upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga pemilik perusahaan 

menjadi bertambah kaya atau makmur. 

Secara teoritis nilai perusahaan diformulasikan sebagai hasil penjumlahan 

antara modal sendiri dengan modal hutang. Berarti apabila salah satu dari unsur 

modal mengalami perubahan maka besarnya nilai perusahaan akan ikut berubah 

pula. Jika berubahnya struktur modal bisa berdampak positif pada nilai 

perusahaan, tentunya pemilik perusahaan akan merasa senang karena bertambah 

kaya. Namun, jika berubahnya struktur modal berdampak negative pada nilai 

perusahaan, tentunya hal ini tidak diharapkan oleh pemilik perusahaan.  

Oleh karena itu, perusahaan dalam menentukan struktur modal perlu 

dipahami dan dilakukan analisis terlebih dahulu agar nilai perusahaan dapat 

diperoleh nilai yang dapat memuaskan para pemegang saham atau pemilik 

perusahaan. Itulah yang menjadi alasan dasar mengapa Penulis mengambil judul 

dalam penyusunan skripsi ini “Analisis Variabel-variabel Yang Berpengaruh 

Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. Agar dapat diketahui faktor -faktor apa saja yang dapat 

berpengaruh terhadap struktur modal.  



Menurut Nurrohim KP (2008) dalam jurnalnya menyatakan bahwa struktur 

modal dipengaruhi oleh beberapa faktor atau variable yaitu struktur asset, 

profitabilitas, kontrol kepemilikan dan fixed asset ratio (FAR). 

Sedangkan menurut Margaretha (2005) dalam Hasa Nurrohim KP (2008) 

menyatakan bahwa perusahaan dalam menentukan struktur modal perlu 

memperhatikan beberapa faktor atau variabel yang dapat mempengaruhinya. 

Variabel tersebut antara lain yaitu ukuran perusahaan, tipe industry dan kontrol 

kepemilikan.  

Kemudian menurut Kesuma (2009) menyatakan bahwa faktor -faktor atau 

variable -variabel yang dapat berpengaruh terhadap struktur modal adalah struktur 

asset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, dan rasio hutang. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, ditunjukkan bahwa  

Nurrohim KP (2008) dalam penelitiannya hanya memasukkan variable struktur 

aktiva, profitabilitas, kontrol kepemilikan dan fixed asset ratio, namun tidak 

memasukkan variable ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan.    

Kesuma (2009) menjelaskan variable -variabel struktur asset atau struktur 

aktiva, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas adalah variable-variabel yang perlu 

dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan struktur modal. 

Dalam penelitiannya Kesuma (2009) hanya memasukkan variable yang 

dapat berpengaruh terhadap struktur modal seperti variable struktur asset, tingkat 

pertumbuhan dan profitabilitas dan tidak memasukkan variable ukuran 

perusahaan. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil variable -variabel 

yang berpengaruh terhadap struktur modal adalah variable Struktur Aset, Tingkat 

Pertumbuhan, dan Profitabilitas. 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis apakah variable-variabel struktur asset, tingkat pertumbuhan, 

dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal.  

2. Menganalisis apakah variable struktur asset berpengaruh secara parsial 

terhadap struktur modal.   



3. Menganalisis apakah variable tingkat pertumbuhan berpengaruh secara 

parsial terhadap struktur modal. 

4. Menganalisis apakah variable profitabilitas berpengaruh secara parsial 

terhadap struktur modal. 

5. Menentukan variable manakah yang paling berpengaruh terhadap struktur 

modal.  

 

LANDASAN TEORI 

Struktur modal merupakan perbandingan antara modal hutang (debt) dengan 

modal sendiri (equity) yang digunakan perusahaan untuk melakukan pendanaan 

biaya operasi dan biaya pembelian aktiva tetap. (Atmaja, 2003 : 2). Di dalam 

penentuan struktur modal, perusahaan perlu menganalisis terlebih dahulu faktor 

atau variable apa saja yang berpengaruh terhadap struktur modal. Variable-

variabel tersebut antara lain Struktur Aset, Tingkat Pertumbuhan dan 

Profitabilitas. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai variable-variabel tersebut, 

berikut penjelasannya sebagai berikut :  

A. Struktur Aset 

Jika suatu perusahaan mempunyai total asset tetap (total fixed assets) 

yang lebih besar dibandingkan dengan total asset tidak tetapnya (total current 

assets) perusahaan tersebut cenderung akan menggunakan modal hutang, hal 

ini disebabkan oleh asset tetap dalam jumlah besar dapat digunakan sebagai 

jaminan hutang perusahaan.  

Menurut Atmaja (2003 : 411) menyatakan bahwa asset merupakan 

kekayaan yang dimiliki pengusaha dalam perusahaan yang ditunjukkan oleh 

neraca bagian kelompok aktiva yang terdiri dari aktiva lancer (current assets) 

dan aktiva tetap (fixed assets). 

1.    Aktiva Lancar (Current Assets).  

Dari Husnan (2002 : 178) menyatakan bahwa aktiva lancar adalah 

modal kerja yang digunakan perusahaan untuk mendanai biaya operasi. 

Modal kerja atau aktiva lanc ar ini dapat berbentuk seperti kas, sekuritas 

(surat hutang), piutang dan persediaan.  



2.    Aktiva Tetap (Fixed Assets).  

Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud 

nyata (riil atau tangible). Karena bersifat tangible, aktiva tetap ini dapat 

disebut tangible assets. Bentuk aktiva tetap dapat seperti gedung, tanah, 

mesin, peralatan kantor lainnya. 

B. Tingkat Pertumbuhan  

Semakin cepat tingkat pertumbuhan dari suatu perusahaan maka  

perusahaan tersebut akan semakin banyak membutuhkan modal dalam 

melakukan perluasan atau ekspansi sehingga perusahaan perlu menggunakan 

modal yang berasal dari luar perusahaan.  

Tingkat pertumbuhan dapat dijadikan sebagai ukuran dalam menilai 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba per lembar sahamnya 

(EPS) atas penggunaan modal hutang. Untuk mempercepat pertumbuhannya 

seringkali perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam jumlah yang besar. 

Apabila perusahaan berkeinginan untuk meningkatkan pertumbuhannya di 

masa depan, perusahaan akan menggunakan menggunakan laba ditahan untuk 

mencukupi kebutuhan pendanaannya. Hal ini sesuai dengan trade of theory 

yang menyatakan jika suatu perusahaan berkeinginan meningkatkan 

pertumbuhan di masa depannya maka perusahaan harus meningkatkan laba 

ditahan namun jika perusahaan berkeinginan mempertahankan rasio hutang 

maka perusahaan cenderung mempertahankan penggunaan dana hutang. 

Apabila terjadi kondisi seperti di atas, perusahaan dapat menggunakan 

modal sendiri yakni laba ditahan sebagai bentuk antisipasi turunnya laba per 

lembar saham (EPS). Karena dengan penggunaan laba ditahan jumlah lembar 

saham tidak bertambah sehingga laba per lembar saham tetap.  

C. Profitabilitas  

Menurut Sartono (2001 : 122) Profitabilitas merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang berhubungan 

dengan penjualan, maupun total aktiva. Semakin tinggi tingkat keuntungan 

perusahaan maka perusahaan tersebut lebih cenderung menggunakan dana 

atau modal dari laba ditahan.  



Profitabilitas dapat ditunjukkan oleh besarnya penjualan setelah 

dikurangi harga pokok penjualan atau sering disebut dengan Earning Before 

Interest-Tax (EBIT). Jika investor ingin mengetahui seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas modal hutang maka 

dapat menggunakan penjualan sebagai pembilang untuk menunjukkan 

kemampuan menghasilkan laba dalam satu rupiah penjualan yang dilakukan 

perusahaan. Namun, jika investor ingin mengetahui kemampuan laba atas 

satu rupiah dari nilai asset maka nilai aktiva yang dijadikan pembilangnya. 

Tingkat keuntungan atau laba perusahaan yang diperoleh perusahaan 

sebelum dikurangi bunga dan pajak disebut dengan EBIT. EBIT juga sering 

disebut dengan laba operasional yang berasal dari pengurangan antara 

penjualan dengan harga pokok penjualan. Selama EBIT tetap bertambah, 

perusahaan dapat menggunakan pendanaan modal hutang (Husnan, 2002 : 

319).    

 

METODE PENELITIAN 

A. Definisi Operasional  

1.  Variabel Dependen 

     Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah struktur modal 

yang didefinisikan sebagai rasio total hutang dengan total asset (Atmaja : 

2003)  

Y = Total Liabilities / Total Asset 

2.  Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah variable yang 

diprediksi berpengaruh terhadap struktur modal yaitu struktur asset atau 

struktur aktiva, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

dengan penjelasan sebagai berikut : 



a. Struktur Aset, merupakan perbandingan antara aktiva tetap dengan 

total aktiva yang dimiliki perusahaan. Disimbolkan dengan TG 

(Tangible), dimana menurut Atmaja (2003) : 

X1 = Fixed Assets / Total Assets 

b. Tingkat Pertumbuhan, merupakan peluang pertumbuhan perusahaan 

dimasa yang akan datang. Pengukuran variable ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan rasio antara nilai pasar (market value) dengan 

nilai buku (book value) yang disimbolkan dengan MTb : 

X2 = Market Value / Book Value  

Dimana,  

Market Value  = (EAT / EPS) Closing Price 

Book Value = Total Assets –  Total Liabilities  

c. Profitabilitas, merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

laba (profit) atas penggunaan modal hutang. Menurut Atmaja (2003) 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan rasio antara laba sebelum 

bunga dan pajak (EBIT) dengan total asset yang disimbolkan dengan 

huruf P, dimana : 

X3 = EBIT / Total Assets 

 

B. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian tersebut 

adalah Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria 

tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah : 

1.  Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2005-2009.  



2.  Perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indone sia yang 

mencantumkan data laporan keuangan dan mengalami keuntungan atau 

laba antara tahun 2005-2009. 

Setelah dilakukan Teknik Pengambilan Sampel, didapatkan sampel data 

sebesar 73 data yang berasal dari 16 perusahaan Namun, dari beberapa 

perusahaan tersebut tidak semua periode dijadikan sampel penelitian. Hal ini 

dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendapatkan laba atau 

keuntungan. Berikut perusahaan-perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI 

yang mengalami kerugian : 

1.  PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk tahun 2006. 

2.  PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk tahun 2009. 

3.  PT. GOODYEAR INDONESIA Tbk tahun 2005. 

4.  PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNATIONAL Tbk tahun 2006.  

5.  PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk tahun 2005. 

6.  PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk tahun 2006. 

7.  PT. MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk tahun 2005.  

Tabel 3.1. Sampel Pada Perusahaan Otomotif di BEI 

Perusahaan Industri 

1.  PT. Polychem Indonesia Tbk.  

2.  PT. Astra International Tbk.  

3.  PT. Astra Otoparts Tbk. 

4.  PT. Branta Mulia Tbk.  

5.  PT. Goodyear Indonesia Tbk.  

6.  PT. Gajah Tunggal Tbk. 

7.  PT. Hexindo Adiperkasa Tbk.  

8.  PT. Indomobil Sukses International Tbk.  

9.  PT. Indospring Tbk.  

10. PT. Intraco Penta Tbk.  

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 



11. PT. Multi Prima Sejahtera Tbk. 

12. PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. 

13. PT. Nipress Tbk 

14. PT. Selamat Sempurna Tbk.  

15. PT. Tunas Ridean Tbk.  

16. PT. United Tractors Tbk.  

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

Otomotif 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Pengaruh variabel Struktur Aset (X1) terhadap Struktur Modal. 

Berdasarkan hasil penelitian membuktika n bahwa Struktur Aset memiliki 

pengaruh negative dan signifikan terhadap Struktur Modal. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan sebelumnya yaitu nilai 

signifikan pada Uji-t sebesar 0,024 (kurang dari 0,05). nilai koefisien model 

regresi yang dimiliki oleh variabel struktur aset bernilai negatif (-0,134) Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Windyawati (2005). Adanya pengaruh negative variable struktur asset 

terhadap struktur modal dikarenakan perusahaan dalam menentukan struktur 

modal tidak menggunakan modal asing untuk menambah asset tetapnya. 

 

2. Pengaruh variabel Tingkat Pertumbuhan (X2) terhadap Struktur Modal.  

Hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa 

variabel tingkat pertumbuhan tidak mempengaruhi Struktur Modal secara 

signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada Uji-t sebesar 

0,205 (lebih besar dari 0,05). Hal ini mendukung penelitian terdahulu dari 

Wahyuni (2008) yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. 

 

3. Pengaruh variabel Profitabilitas (X3) terhadap Struktur Modal. 

Hasil penelitian menunjukkan variabel profitabilitas memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap Struktur Modal. Hal tersebut dapat dibuktikan 



dengan hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai koefisien model regresi 

yang dimiliki oleh variabel profitabilitas bernilai negatif (-1,372) dan nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,001. Artinya bahwa 

perusahaan-perusahaan otomotif memiliki laba yang relative rendah sehingga 

adanya modal hutang perusahaan menjadi beban yang dapat mempengaruhi 

turunnya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sehingga 

perusahaan lebih cenderung menggunakan modal sendiri daripada 

menggunakan modal hutang. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian 

yang sebelumnya dilakukan oleh Windyawati (2005) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap struktur 

modal.  

Dari hasil analisis masing-masing va riabel independen ternyata  variabel 

struktur asset (SA) dan profitabilitas (PROFIT) yang mempengaruhi struktur 

modal secara signifikan, sedangkan variable tingkat pertumbuhan tidak 

signifikan. Variabel independen yang memiliki pengaruh paling kuat terhada p 

variabel dependen adalah variabel profitabilitas. Ini dapat ditunjukkan dengan 

nilai tingkat probabilitas yang paling kecil dibandingkan variabel independen 

yang lain yaitu sebesar 0,001 atau 1% sehingga hipotesis 5 (profitabilitas 

berpengaruh paling dom inan terhadap struktur modal) dapat terbuktikan. 

Dengan dasar hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

variable struktur asset dan profitabilitas memiliki hubungan negative terhadap 

struktur modal, sedangkan variable tingkat pertumbuhan tidak memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap struktur modal.  

      

SIMPULAN 

1. Variabel independen yang terdiri dari struktur asset, tingkat pertumbuhan dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap variabel dependen (struktur modal). Hal 

ini ditunjukkan oleh nilai hasil pengujian koefisien determinasi (R2) yang 

sebesar 73,7% dan sisanya yang 26,3% dipengaruhi oleh variabel lain.  

2. Secara simultan variabel independen yang terdiri dari struktur asset, tingkat 

pertumbuhan dan profitabilitas  berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 



dtunjukkan oleh nilai probabilitas signifikan hasil pengujian uji-F sebesar 

0,004. Artinya bahwa variabel independen tersebut dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai struktur modal. 

3. Struktur Aset dan  Profitabilitas memiliki pengaruh negative terhadap struktur 

modal, artinya semakin tinggi struktur asset dan profitabilitas maka modal 

hutang yang digunakan perusahaan akan cenderung semakin sedikit dan 

modal sendiri akan bertambah, karena perusahaan cenderung lebih suka 

menggunakan modal sendiri.  

4. Tingkat pertumbuhan tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal. 

5. Dengan dasar melihat nilai koefisien regresi, variabel profitabilitas memiliki 

koefisien B yang paling besar yaitu sebesar -1,372 dan nilai probabilitasnya 

paling jauh dari 0,05 yaitu 0,001 maka, dapat dikatakan bahwa variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh dominan terhadap struktur modal.  

 

SARAN 

1. Minimnya nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini karena 

keterbatasan peneliti dalam memasukkan jumlah variabel independen sebagai 

prediksi variabel struktur modal. Namun jika dibandngkan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Windyawati (2005) nilai tersebut masih berada diatasnya 

atau lebih besar, sehingga hasil penelitian ini bisa dianggap sebagai langkah 

penyempurnaan terhadap penelitian terdahulu.  

2. Kepada penelitian yang akan datang, diharapkan dapat meneliti factor -faktor 

lain yang dapat mempengaruhi struktur modal selain struktur asset, 

profitabilitas, tingkat pertumbuhan dan ukuran perusahaan dan dapat 

dilakukan pada perusahaan/industri yang lain   
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