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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. 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 diperoleh 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 
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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. 
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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. 

 

B. Perumusan Masalah  

Dari uraian pada latar belakang masalah, maka dalam penulisan skripsi ini 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1.  Apakah variable-variabel Struktur Asset, Tingkat Pertumbuhan, dan 

Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Struktur Modal.  

2.  Apakah variable Struktur Asset berpengaruh secara parsial terhadap 

Struktur Modal.  
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3.  Apakah variable Tingkat Pertumbuhan berpengaruh secara parsial 

terhadap Struktur Modal.  

4.  Apakah variable Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap 

Struktur Modal.  

5.  Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap struktur 

modal. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

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.  
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D. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Penulis, penelitian ini sebagai aplikasi dari teori-teori yang diperoleh 

selama perkuliahan ke dala m perusahaan atau lembaga, serta untuk 

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana dalam bidang 

manajemen ekonomi. 

2.  Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan yang dapat menambah informasi dalam pengambilan keputusan 

untuk menentukan struktur modal.  

3.  Bagi Peneliti Lanjutan, penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan 

teori untuk melakukan penelitian lanjutan.  

 

E. Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan skripsi ini, akan dibahas berbagai hal sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti, yaitu meliputi tinjauan tentang struktur modal, struktur 

asset, tingkat pertumbuhan, profitabilitas dan ukuran perusahaan 
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serta tinjauan penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan 

kerangka pemikiran.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi tentang objek penelitian, populasi, sampel dan sampling, 

teknik pengumpulan data, uji instrument, uji asumsi klasik dan 

teknik analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi data yang diperoleh, analisis data dan pembahasan serta 

hasil penelitian.  

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang 

dapat dijadikan pedoman untuk perusahaan dan penelitian yang 

akan datang. 

 

 

 

 

 

 


