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ABSTRAKSI

Struktur Modal merupakan masalah penting bagi perusahaan karena baik 
buruknya  Struktur  Modal  akan  mempunyai  efek  langsung  terhadap  posisi 
keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. 
Kesalahan dalam menentukan Struktur Modal akan mempunyai dampak yang luas 
terutama dengan besarnya hutang maka beban tetap yang harus ditanggung oleh 
perusahaan semakin besar sehingga menambah resiko tidak terbayarnya angsuran 
pinjaman perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel struktur 
aktiva,  tingkat  pertumbuhan  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas 
baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh terhadap Struktur Modal. 
Penelitian  ini  dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan otomotif  di  Indonesia 
mulai  tahun  2005  sampai  2007.  Penentuan  sampel  dengan  cara  purposive 
sampling. Jenis data berupa data sekunder yang berupa laporan keuangan neraca 
tahunan.  Sumber  data  diambil  dari  Pojok  BEI  Universitas  Brawijaya  Malang. 
Metode yang digunakan adalah metode regresi linier berganda. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian adalah SPSS 13.0 for Windows. 

Penelitian  ini  menemukan  bahwa  variabel  struktur  aktiva  dan  ukuran 
perusahaan  berkorelasi  positif  terhadap  Struktur  Modal,  sedangkan  variabel 
tingkat  pertumbuhan  perusahaan  dan  profitabilitas  berkorelasi  negatif  terhadap 
Struktur  Modal.  Nilai  R2  yang  diperoleh  dari  variabel  struktur  aktiva,  tingkat 
pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas adalah 38.1%. Hal 
ini menunjukkan bahwa variansi nilai Struktur Modal yang dapat dijelaskan oleh 
persamaan  regresi  yang  diperoleh  sebesar  38.1%,  sedangkan  sisanya  sebesar 
61.9% dijelaskan oleh variabel lain.

Penelitian  ini  membuktikan  bahwa  secara  simultan  variabel  struktur 
aktiva,  tingkat  pertumbuhan  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas 
berpengaruh terhadap Struktur Modal. Sedangkan secara parsial  hanya  variabel 
ukuran  perusahaan  dan  profitabilitas  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap 
Struktur Modal.  Pada penelitian ini juga diperoleh bahwa variabel  yang paling 
dominan  mempengaruhi  Struktur  Modal  adalah  variabel  profitabilitas,  dengan 
nilai koefisien beta standar yang dihasilkan terbesar yaitu 0.432.

Kata Kunci  :  struktur  modal,  struktur  aktiva,  tingkat  pertumbuhan perusahaan, 
ukuran perusahaan, profitabilitas.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada  tahun  2007  Indonesia  sudah  menjadi  negara  berkembang  yang 

memiliki banyak potensi yang dapat digali. Perkembangan ini dapat dilihat dari 

tumbuhnya  perekonomian  negara  ini.  Meski  selalu  diguncang  oleh  berbagai 

masalah antara lain kenaikan BBM dan berbagai bencana alam tapi perekonomian 

Indonesia tetap bertumbuh.

Banyak faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia stabilitas 

politik,  stabilnya  nilai  tukar  rupiah,  kondisi  pasar  modal  yang  sehat,  investasi 

asing  yang  masuk  menjadi  sebagian  dari  faktor-faktor  yang  mendorong 

pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Investasi  asing  yang  masuk  didorong  oleh 

karena Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat digali. Indonesia memiliki 

sumber  daya  manusia  dalam  jumlah  besar  yang  biayanya  relatif  murah  bila 

dibandingkan  di  negara  maju.  Indonesia  memiliki  berbagai  sektor  industri 

potensial  untuk  dikembangkan  seperti  industri  otomotif,  elektronik,  dan 

sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa umumnya masing-masing perusahaan akan 

berusaha  memperkuat  organisasi  perusahaannya  dalam  meraih  kesempatan-

kesempatan yang baik untuk menunjang perkembangan di masa yang akan datang 

dan tentunya hal ini tidak terlepas dari aktivitas ekonomi.

Perkembangan sektor otomotif Indonesia menarik untuk dicermati. Sektor 

ini  merupakan  salah  satu  sektor  yang  dapat  bertahan  di  tengah  kondisi 

perekonomian  Indonesia.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  karena  sektor  ini 



memproduksi alat angkutan dan komponennya yang menjadi salah satu kebutuhan 

yang penting di Indonesia. Sebagaimana yang terdapat dalam Wikipedia bahasa 

Indonesia (ensiklopedia  bebas, 2008), otomotif   adalah ilmu yang mempelajari 

tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin,terutama mobil dan 

sepeda motor. Otomotif mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan 

diciptakannya  mesin  mobil.  Dalam perkembangannya,  mobil  semakin  menjadi 

alat transportasi yang kompleks yang terdiri dari ribuan komponen yang tergolong 

dalam puluhan sistem dan subsistem. Oleh karena itu, otomotif pun berkembang 

menjadi ilmu yang luas dan mencakup semua sistem dan subsistem tersebut.

Kondisi  industri  alat  angkut,  mesin  dan  peralatannya  pada  tahun  2005 

tumbuh  12,4%  melambat  dari  tahun  2004  yang  tumbuh  17,7%  Perlambatan 

pertumbuhan pada kelompok industri ini terutama didorong oleh depresiasi rupiah 

terkait dengan besarnya kandungan impor dan penurunan daya beli masyarakat. 

Produksi  mobil  dan  motor  mengalami  perlambatan  pertumbuhan  yang 

akselerasinya  meningkat  pada  triwulan  IV  2005  terutama  disebabkan  oleh 

kenaikan suku bunga nominal kredit. Penjualan produk otomotif roda empat pada 

tahun ini hanya tumbuh 10,4%. Sedangkan penjualan produk otomotif roda dua 

mencatat  angka  yang  mengesankan  yaitu  30,52%  (Laporan  Tahunan  Bank 

Indonesia, 2005).

Ke depan, sektor otomotif tetap merupakan sektor yang potensial. Meski 

permintaan produk otomotif pada tahun 2006 turun, sektor ini tetap menjanjikan 

untuk investasi.  Secara regional,  Asia Tenggara merupakan negara yang cukup 

menarik  minat  investor  asing  untuk  berinvestasi  di  sektor  otomotif.  Hal  ini 

menyebabkan masa depan sektor otomotif dan manufaktur sangat menjanjikan.



Untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan dibutuhkan ketepatan 

dalam  pengambilan  keputusan,  terutama  keputusan  yang  berupa  keputusan 

pembelanjaan,  jika  dikaitkan  dengan  sumber-sumber  dana  yang  akan 

dipergunakan untuk membiayainya.  Hal  ini  disebabkan masing-masing  sumber 

dana  mempunyai  konsekuensi  finansial  yang  berbeda,  dimana  konsekuensi 

finansial  itu  dapat  mempengaruhi  kinerja  keuangan  perusahaan.  Proporsi 

penggunaan sumber dana antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yag 

selanjutnya  disebut  struktur  modal  menjadi  sangat   penting  dalam manajemen 

keuangan perusahaan.

Semakin besar  nilai rasio struktur modal berarti semakin banyak jumlah 

pinjaman  jangka  panjang  atau  semakin  banyak  bagian  dari  laba  operasi  yang 

digunakan untuk membayar bunga maupun angsuran pinjaman, akibatnya jumlah 

pendapatan bersih setelah pajak akan semakin kecil.  Sebaliknya,  semakin kecil 

angka  rasio  struktur  modal  berarti  semakin  banyak  jumlah  modal  sendiri  atau 

semakin banyak laba bersih sesudah pajak yang diperoleh.

Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena 

baik  buruknya  struktur  modal  akan mempunyai  efek  langsung terhadap  posisi 

keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Kesalahan dalam menentukan struktur modal akan mempunyai dampak yang luas 

terutama dengan besarnya hutang maka beban tetap yang harus ditanggung oleh 

perusahaan semakin  besar  yang  akan menambah  resiko tidak  dapat  membayar 

beban bunga atau angsuran hutang perusahaan.

Beberapa  faktor  yang  umumnya  dipertimbangkan  dalam  pengambilan 

keputusan mengenai struktur modal pada perusahaan menurut Eugene F Brigham 



dan  Joel  F  Houston  (2003:  42-43)  yaitu  stabilitas  penjualan,  struktur  aktiva, 

leverage  operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap 

manajemen, sikap pemberi pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas, kondisi 

pasar,  kondisi  internal  perusahaan,  dan  fleksibilitas  keuangan.  Sedangkan 

Bambang  Riyanto  (2001:  296)  menyebutkan  ada  tingkat  bunga,  stabilitas  dari 

”earning”, susunan dari aktiva, kadar resiko dari aktiva, besarnya jumlah modal 

yang  dibutuhkan,  keadaan  pasar  modal,  sifat  manajemen,  dan  besarnya  suatu 

perusahaan dalam menentukan struktur modal perusahaan.

Stuktur aktiva suatu perusahaan yang sebagian besar modalnya tertanam 

dalam aktiva tetap, akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dengan 

modal yang bersifat permanen, yaitu modal sendiri. Hal ini dapat dihubungkan 

dengan  adanya  aturan  struktur  finansial  konservatif  yang  menyatakan  bahwa 

besarnya modal sendiri hendaknya dapat menutup jumlah aktiva tetap dan aktiva 

lain yang bersifat permanen.

Tingkat  pertumbuhan  perusahaan  juga  merupakan  faktor  yang 

mempengaruhi  struktur modal,  perusahaan yang memiliki  tingkat  pertumbuhan 

pesat  cenderung  lebih  banyak  menggunakan  hutang daripada  perusahaan  yang 

memiliki  tingkat  pertumbuhan  yang  lebih  lambat.  Pertumbuhan  perusahaan 

berbanding  lurus  dengan  ukuran  perusahaan,  sehingga  semakin  cepat 

pertumbuhan perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-

rata total. Ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam 

menentukan struktur modal. Perusahaan besar dapat mengakses pasar modal dan 



dengan kemudahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki 

fleksibilitas  dan  kemampuan  untuk  mendapatkan  dana  atau  permodalan. 

Perusahaan-perusahaan  besar  cenderung  lebih  mudah  untuk  memperoleh 

pinjaman dari  pihak ketiga,  karena kemampuannya  mengakses  pihak  lain  atau 

jaminan yang dimiliki berupa aset bernilai lebih besar dibanding perusahaan kecil.

Profitabilitas  juga  merupakan  faktor  yang  dipertimbangkan  dalam 

menentukan  struktur  modal  perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan  perusahaan  yang 

memiliki profitabilitas tinggi cenderung menggunakan hutang relatif kecil karena 

laba  ditahan  yang  tinggi  sudah  memadai  untuk  membiayai  sebagian  besar 

kebutuhan pendanaan..

Berdasar  uraian  diatas  dan  banyaknya  manfaat  yang  dapat  diberikan 

mengenai informasi pengaruh dari variabel-variabel tersebut, maka penelitian ini 

mengambil  judul “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Struktur 

Modal  Perusahaan.  (Studi  pada  Perusahaan Otomotif  di  Indonesia  yang 

Listing di Bursa Efek Jakarta periode 2005-2007)”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka 

dapat dirumuskan tentang masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah struktur aktiva, tingkat pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

dan profitabilitas secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan otomotif di Indonesia yang  listing di Bursa Efek 

Jakarta periode 2005-2007?

2. Apakah terdapat variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap struktur 

modal  perusahaan otomotif di Indonesia yang  listing di Bursa Efek Jakarta 



periode 2005-2007?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:

1. Untuk mengetahui apakah struktur aktiva,  tingkat  pertumbuhan perusahaan, 

ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan 

dan parsial terhadap struktur perusahaan otomotif di Indonesia yang listing di 

Bursa Efek Jakarta periode 2005-2007.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat variabel yang berpengaruh paling dominan 

terhadap  struktur  modal  perusahaan  otomotif  di  Indonesia  yang  listing di 

Bursa Efek Jakarta periode 2005-2007.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak 

yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi perusahaan

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  dalam  membuat 

kebijakan  yang  berhubungan  dengan  pembentukan  struktur  modal  untuk 

menghasilkan struktur modal yang optimal.

2. Bagi investor

Dengan  adanya  penelitian  ini,  diharapkan  investor  dapat  menggunakan 

informasi  perubahan  struktur  modal  perusahaan  secara  lebih  cermat  dalam 

membuat keputusan investasi.



3. Bagi peneliti

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  konseptual  bagi 

pengembangan literatur  dan menambah referensi  tentang kebijakan struktur 

modal perusahaan dan faktor yang mempengaruhi, sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi teori-teori yang melatarbelakangi penelitian ini, maka 

dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan struktur 

modal.  Dengan  tujuan  untuk  memperkuat  konsep  tentang  struktur  modal  itu 

sendiri.  Dalam  jurnal  “Capital  Structure  and  its  Determinants  in  the  United  

Kingdom – A Decompositional Analysis” yang diteliti oleh Alan A. Bevan dan Jo 

Danbolt  (2002).  Dalam  jurnal  tersebut  terdapat  penelitian  terdahulu  yang 

dilakukan  oleh  Rajan  dan  Zingales  (1995)  yang  menghasilkan  bahwa  tingkat 

penyesuaian pada perusahaan di United Kingdom (UK) didapatkan hasil bahwa 

ukuran perusahaan dan struktur aktiva berkorelasi positif, sedangkan profitabilitas 

dan tingkat pertumbuhan perusahaan berkorelasi negatif dengan struktur modal. 

Dalam  penelitiannya  Bevan  dan  Danbolt  menfokuskan  penelitian  terhadap 

pengukuran  yang  mendalam  pada  penyesuaian  perusahaan  dan  hasil  dari 

sensitivitas  pada  penelitian  Rajan  dan  Zingales  untuk  variasi  pada  ukuran 

penyesuaian. Dengan menggunakan 822 perusahaan yang terdapat di UK.

Dalam jurnal “Testing for Inconsistencies in the Estimation of UK Capital  

Structure Determinants” yang diteliti oleh Alan A. Bevan dan Jo Danbolt (2004). 

Penelitian tersebut dilakukan pada 1.054 perusahaan yang terdapat di UK pada 

periode  1991-1997.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  menyatakan  bahwa 

perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah untuk mendapatkan hutang jangka 

pendek maupun hutang jangka panjang daripada perusahaan kecil.  Profitabilitas 

memiliki  korelasi  yang negatif  dengan struktur modal,  walaupun dengan profit 



perusahaan yang  lebih  besar  akan memudahkan untuk melakukan  peminjaman 

hutang jangka pendek pada bank daripada perusahaan yang memiliki profit yang 

sedikit. Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap hutang bank jangka pendek. 

Untuk  tingkat  pertumbuhan  hanya  mempunyai  pengaruh  yang  kecil  terhadap 

struktur modal.

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fatin  Fahimah  (2002)  dengan  judul 

“Analisis  Variabel-Variabel  yang  Mempengaruhi  Struktur  Modal  Perusahaan. 

(Studi Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang  Listing di BEJ)” bertujuan 

untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  yang  terdiri  dari  struktur  aktiva, 

profitabilitas,  pertumbuhan penjualan,  dan ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal  sebagai  variabel  terikat.  Selanjutnya,  variabel  bebas  mana  yang  paling 

berpengaruh  terhadap  struktur  modal.  Obyek  penelitian  ini  adalah  perusahaan 

tekstil dan produk tekstil yang listing di BEJ. Waktu penelitian adalah tahun 1998 

sampai 2001. Pengambilan sampel dengan  purposive sampling. Adapun jumlah 

populasinya  sebanyak  25  perusahaan,  sedangkan  sampel  yang  diambil  12 

perusahaan.  Alat  analisis  data  yang  digunakan  adalah  regresi  linear  berganda 

dengan  metode  Ordinary  Least  Square (OLS).  Untuk  mengetahui  signifikansi 

variabel dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat 

variabel yang mempengaruhi struktur modal yaitu struktur aktiva, profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran penjualan. Dari empat variabel tersebut tiga 

variabel signifikan pada level 5% yaitu struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan. Koefisien determinansi mampu menjelaskan 30,3 %. Kesimpulan dari 

penelitian  ini  yaitu  variabel  yang  paling  berpengaruh  terhadap  struktur  modal 

adalah profitabilitas.



Sedangkan  Riza  Riyandini  (2006)  melakukan  penelitian  dengan  judul 

“Analisis  Variabel-Variabel  yang  Mempengaruhi  Struktur  Modal  Perusahaan. 

(Studi Pada PT. Astra International Tbk yang Listing di BEJ periode Tahun 2002-

2005)”  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  yang  terdiri  dari 

pertumbuhan,  struktur  aktiva,  profitabilitas,  rasio  hutang,  dan  rasio  leasing 

terhadap  struktur  modal  sebagai  variabel  terikat  baik  secara  simultan  maupun 

parsial. Berikut variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini: Pertumbuhan 

Penjualan  (X1),  Struktur  Aktiva  (X2),  Profitabilitas  (X3),  Rasio  Hutang (X4), 

Rasio  Leasing  (X5),  dan  Struktur  Modal  (Y).  Jenis  penelitiannya  adalah 

explanatory  research,  yaitu  mencari  ada  tidaknya  hubungan  antara  variabel-

variabel  yang diteliti  melalui  pengujian hipotesis  yang dilakukan.  Alat  analisis 

data  yang  digunakan  adalah  regresi  linear  berganda  dengan  metode  Ordinary 

Least  Square (OLS)  yang  sudah bebas  dari  gejala  asumsi  klasik.  Berdasarkan 

pada hasil uji regresi linear berganda, dapat diketahui bahwa hipotesis pertama 

diterima, yaitu variabel pertumbuhan, struktur aktiva, profitabilitas, rasio hutang, 

dan rasio leasing mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

struktur modal. Dari hasil pengujian tersebut juga dapat diketahui bahwa hipotesis 

kedua ditolak, karena hasil pengujian tersebut tersebut dapat diketahui juga bahwa 

untuk variabel-variabel pertumbuhan, struktur aktiva, profitabilitas, rasio hutang, 

dan rasio leasing yang mempunyai  pengaruh signifikan secara parsial  terhadap 

struktur  modal  hanya  variabel  rasio  hutang,  sedangkan  variabel  yang  lain 

berpengaruh  tidak  signifikan  secara  parsial  terhadap  struktur  modal.  Sesuai 

dengan pernyataan pada hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel rasio 

leasing  lebih  dominan  dibanding  variabel  bebas  yang  lain.  Namun,  dari  hasil 



analisis regresi menyatakan bahwa variabel rasio hutang merupakan variabel yang 

berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  struktur  modal,  bukan  variabel 

rasio  leasing.  Ini  berarti,  rasio  hutang  memegang  peranan  penting  dalam 

penentuan struktur  modal  yang optimal,  sehingga dengan begitu  berarti  bahwa 

hipotesis ketiga ditolak.

Dari kedua penelitian di atas, terdapat persamaan tujuan dengan penelitian 

ini,  yaitu  mengetahui  pengaruh  dari  variabel-variabel  terhadap  struktur  modal 

secara simultan dan parsial serta variabel mana yang berpengaruh paling dominan 

terhadap struktur modal. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

struktur  aktiva,  tingkat  pertumbuhan  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan 

profitabilitas.  Variabel  yang  diteliti  hampir  sama  dengan variebel  yang  diteliti 

oleh  Fatin  Fatimah,  yang  membedakan  adalah  variabel  tingkat  pertumbuhan 

perusahaan  dimana  pertumbuhan  perusahaan  dihitung  dari  jumlah  aktiva 

perusahaan. 

2.2. Laporan Keuangan
2.2.1. Pengertian Laporan Keuangan

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa suatu transaksi yang terjadi 

harus  dicatat  dalam  pembukuan  perusahaan.  Suatu  transaksi  harus 

diklasifikasikan,  diikhtisarkan  dan  disajikan  dalam  laporan-laporan  yang 

dinamakan laporan keuangan. Laporan keuangan ini digunakan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Menurut  Myer  dalam  Munawir  (2007:5),  pengertian  laporan  keuangan 

adalah:

“Laporan  keuangan  adalah  dua  daftar  yang  disusun oleh  akuntan  pada 
akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau 
daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada waktu 



akhir-akhir  ini  sudah  menjadi  kewajiban  bagi  perseroan-perseroan  untuk 
menambahkan  daftar  ketiga  yaitu  daftar  surplus  atau  daftar  laba  yang  tidak 
dibagikan (laba yang ditahan).”

Laporan  keuangan atau yang biasa disebut  dengan  Financial  Statement 

berisikan  informasi  tentang  prestasi  perusahaan  dimasa  lampau  dan  dapat 

memberikan  petunjuk  untuk  menetapkan  kebijakan  dimasa  yang  akan  datang. 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan informasi kegiatan usaha perusahaan 

yang  dapat  digunakan  sebagai  alat  berkomunikasi  antara  data  keuangan  atau 

aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut.

2.2.2. Pihak-pihak yang Berkepentingan terhadap Laporan Keuangan

1. Para pemilik perusahaan

Laporan keuangan diperlukan oleh pemilik  perusahaan untuk menilai  hasil-

hasil yang telah dicapai dan untuk menilai kemungkinan hasil-hasil yang akan 

dicapai di masa yang akan datang sehingga bisa menaksir bagian keuntungan 

yang akan diterima atau perkembangan harga saham yang dimilikinya.

2. Manajer atau pimpinan perusahaan

Laporan  keuangan  digunakan  manajer  sebagai  alat  pertanggungjawaban 

kepada  para  pemilik  perusahaan  atas  kepercayaan  yang  telah  diberikan 

kepadanya. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan manajer untuk

a. Mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan perusahaan.

b. Untuk menentukan atau mengukur efisiensi bagi tiap-tiap bagian, proses, 

atau  produksi  serta  untuk  menentukan  derajat  keuntungan  yang  dapat 

dicapai perusahaan yang bersangkutan.

c. Untuk  menilai  dan  mengukur  hasil  kerja  tiap-tiap  individu  yang  telah 



diserahi wewenang dan tanggung jawab.

d. Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur 

yang baru untuk mencapai hasil yang ada.

3. Investor

Investor  membutuhkan  laporan  keuangan  untuk  mengetahui  prospek 

keuntungan di masa mendatang dan perkembangan perusahaan selanjutnya, 

untuk mengetahui jaminan investasi, dan untuk mengetahui kondisi kerja atau 

kondisi keuangan jangka pendek perusahaan.

4. Kreditur dan Bankers

Para kreditur dan banker’s sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau 

menolak permintaan kredit  dari suatu perusahaan perlu mengetahui terlebih 

dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.

5. Pemerintah

Pemerintah  menggunakan  laporan  keuangan  untuk  menentukan  besarnya 

pajak yang harus ditanggung perusahaan.

2.3. Pembelanjaan
2.3.1. Pengertian Pembelanjaan

Menurut  S.  Munawir  (2007:19)  dikemukakan bahwa,  perusahaan untuk 

menjalankan kegiatan usahanya tentu memerlukan modal. Modal diperoleh dari 

pemilik perusahan akan mendorong kelancaran usahanya. Hal ini berarti bahwa 

kebutuhan  modal  bagi  setiap  perusahaan  adalah  sangat  penting  karena  modal 

adalah  salah  satu  faktor  produksi  yang  utama.  Dilihat  suatu  saat  tertentu, 

kelompok dana yang ada dalam perusahaan bersifat statis,  yang mencerminkan 

keadaaan pada suatu  saat  yaitu  yang  tercermin  pada jumlah  aktiva  lancar  dan 

jumlah aktiva tetap pada saat tertentu,  jumlah sumber dana jangka pendek dan 



jumlah  sumber  dana  jangka  panjang  yang  digunakan  untuk  membelanjai  atau 

mendanai aktiva tersebut pada saat tertentu.

Menurut  Bambang  Riyanto  (2001:4),  terdapat  permasalahan  yaitu 

bagaimana dana itu diperoleh sehingga perusahaan dapat menjalankan usahanya. 

Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana 

dan  menggunakan  atau  mengalokasikan  dana  tersebut  disebut  pembelanjaan 

perusahaan. 

Menurut S. Munawir (2007:19), pembelanjaan dapat disimpulkan sebagai 

berikut:

“Pembelanjaan di satu pihak dapat dipandang sebagai masalah penarikan 
modal, dan di lain pihak dipandang sebagai masalah penggunaan modal. Dengan 
demikian  pembelanjaan  mempunyai  arti  sebagai  pembelanjaan  aktif  dan 
pembelanjaan  pasif.  Pembelanjaan  aktif  adalah  aspek  pembelanjaan  yang 
bersangkutan dengan penggunaan dana atau modal  dalam arti  sempit.  Masalah 
pembelanjaan aktif hanya meliputi usaha untuk menyerahkan uang kepada debitur 
atau  menanamkan  dalam  efek.  Sedangkan  pembelanjaan  pasif  adalah  aspek 
pembelanjaan  yang  bersangkutan  dengan  perolehan  dana  atau  modal  yaitu 
bagaimana  perusahaan  dapat  memperoleh  dana  atau  modal  yang  dibutuhkan 
dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan.”

Pada  hakikatnya,  masalah  pembelanjaan  adalah  menyangkut  masalah 

keseimbangan  finansiil  di  dalam perusahaan.  Dengan  demikian,  pembelanjaan 

berarti mengadakan keseimbangan antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan, 

beserta  mencari  susunan  kualitatif  dari  aktiva  tersebut  dengan  sebaik-baiknya. 

Pemilihan susunan kualitatif dari aktiva akan menentukan struktur finansial dan 

struktur modal perusahaan.

2.3.2. Fungsi Pembelanjaan

Menurut  Bambang  Riyanto  (2001:  5),  pada  dasarnya  dapat  dikatakan 

bahwa terdapat dua fungsi pembelanjaan dalam perusahaan meliputi: 



1. Fungsi penggunaan dana atau pengalokasian dana (use/allocation funds)

Meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan aktiva baik dalam aktiva 

lancar maupun aktiva tetap. Agar dana yang tertanam dalam masing-masing 

unsur  aktiva  tidak  “terlalu  kecil”  jumlahnya  sehingga  dapat  mengganggu 

likuiditas  dan  kontinuitas  usaha,  dan  di  lain  pihak  tidak  “terlalu  besar” 

jumlahnya  sehingga  dapat  menimbulkan  pengangguran  dana.  Dengan 

demikian  perlu  adanya  perencanaan  dan  pengalokasian  dana  sehingga 

penggunaan dana dapat dilakukan secara optimal.

2. Fungsi  pemenuhan  kebutuhan  dana  atau  fungsi  pendanaan  (financing,  

obtaining of funds)

Fungsi  pemenuhan  kebutuhan  dana  harus  dilakukan  secara  efisien.  Dana 

perusahaan dapat dipenuhi atau disediakan dari sumber dana yang dibentuk 

atau  dihasilkan  sendiri  di  dalam  perusahaan,  misalnya:  laba  ditahan. 

Sedangkan, sumber ekstern perusahaan yaitu sumber dana yang berasal dari 

tambahan  penyertaan  modal  pemilik  atau  emisi  saham  baru,  penjualan 

obligasi, dan kredit bank. 

Setiap  perusahaan akan  berusaha  mengupayakan  mempertahankan  dana 

yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan perusahaan. Kondisi ini disebut 

keseimbangan dana, yaitu kondisi dimana terdapat keseimbangan antara jumlah 

dana yang tersedia dengan jumlah dana yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam 

kondisi  keseimbangan  seperti  ini  perusahaan tidak  akan mengalami  gangguan-

gangguan keuangan. Penyimpangan dari keseimbangan dana dapat menimbulkan 

terjadinya  ketidakseimbangan  antara  dana  yang  tersedia  dengan  dana  yang 

dibutuhkan.



Terdapat  dua  kemungkinan  penyimpangan  dari  kondisi  keseimbangan 

dana  yaitu  kekurangan  dana  dan  kelebihan  dana.  Kekurangan  dana  akan 

menghambat produksi, karena perusahaan tidak mampu membeli bahan mentah. 

Hambatan  dalam  produksi  akan  berpengaruh  terhadap  pemasaran  hasil 

produksinya. Pemenuhan pemesanan tidak terjadi pada waktunya sehingga lama 

kelamaan perusahaan tidak dapat berproduksi lagi. Kemungkinan penyimpangan 

kedua adalah kelebihan dana. Kelebihan dana terjadi apabila jumlah uang yang 

tersedia  dan  yang  tertanam dalam perusahaan melebihi  yang  diperlukan  untuk 

membelanjai usahanya.

Ditinjau  dari  segi  profitabilitasnya,  dana  yang  menganggur  akan 

menurunkan profitabilitas, karena tidak menghasilkan laba. Selain itu, dana yang 

berlebihan menyebabkan semakin besarnya kemungkinan terjadinya pemborosan. 

Dalam menjalankan  kegiatan  usahanya,  pengusaha  selalu  menginginkan  untuk 

mengembangkan usahanya atau memperbesar operasi kegiatannya. Untuk maksud 

tersebut  dibutuhkan  dana  yang  relatif  besar.  Apabila  masih  memungkinkan 

ekspansi usaha harus dilakukan tanpa menambah dana dengan mengoptimalkan 

kapasitas  mesin  tersebut,  sehingga  hasil  produksi  dapat  meningkat.  Perluasan 

uasaha memerlukan dana yang relatif besar dan dana tersebut harus tertanam pada 

perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Bila dana untuk keperluan perluasan 

usaha atau pendirian sarana produksi baru, tidak dapat sepenuhnya dibelanjai oleh 

perusahaan sendiri,  maka perusahaan memerlukan tambahan dana yang berasal 

dari luar perusahaan.



2.4. Modal
2.4.1. Pengertian Modal

Prof. Polak dalam Bambang Riyanto (2001:18) mengartikan modal ialah 

sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian 

modal  ialah  terdapat  di  neraca  sebelah  kredit.  Adapun yang dimaksud  dengan 

barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum 

digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit.

Prof.  Bakker  dalam  Bambang  Riyanto  (2001:18)  menjelaskan  bahwa 

modal sebagai barang-barang baik yang berupa barang konkret yang masih ada 

dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun 

berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah 

kredit.

Modal dapat berupa elemen-elemen dalam aktiva suatu neraca perusahaan, 

misalnya uang kas, bahan baku, gedung, mesin, dan sebagainya dan juga berupa 

elemen-elemen dalam pasiva suatu neraca yang merupakan sumber-sumber modal 

yang berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri.

2.4.2. Jenis-jenis Modal

Berdasarkan jenisnya, menurut Bambang Riyanto (2001: 227-243) modal 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Modal Asing

Modal asing diartikan sebagai modal yang berasal dari luar perusahaan yang 

sifatnya  sementara  bekerja di  dalam perusahaan,  dan bagi  perusahaan yang 

bersangkutan modal tersebut merupakan “hutang”, yang pada saatnya harus 

dibayar kembali. Modal asing atau hutang dapat dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu:



a. Hutang Jangka Pendek (Short-term Debt)

Hutang jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi 

dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau tidak lebih dari satu 

siklus operasi perusahaan.

b. Hutang Jangka Menengah (Intermediate-term Debt)

Hutang  jangka menengah  adalah  modal  asing  atau  hutang yang  jangka 

waktu pengembaliannya lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun.

c. Hutang Jangka Panjang (Long-term Debt)

Hutang  jangka  panjang  adalah  hutang  yang  jangka  waktunya  panjang, 

umurnya lebih dari 10 tahun.

2. Modal Sendiri

Modal  sendiri  merupakan modal  yang berasal  dari  pemilik  perusahaan dan 

yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. 

Modal sendiri terdiri dari tiga yaitu:

1. Modal Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu 

Perseroan  Terbatas  (PT)  bagi  perusahaan  yang  bersangkutan,  yang 

diterima dari hasil penjualan sahamnya “akan tetap tertanam” di dalam 

perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham itu 

sendiri bukan merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu 

pemegang  saham  dapat  menjual  sahamnya.  Adapun  jenis-jenis  saham 

sebagai berikut:



a. Saham Biasa

Para pemegang saham biasa akan mendapat deviden tiap akhir tahun 

pembukuan, apabila perusahaan mendapatkan keuntungan saja, namun 

apabila perusahaan mengalami kerugian maka para pemegang saham 

tidak akan mendapatkan deviden dan mengenai hal tersebut terdapat 

ketentuan  hukumnya,  yaitu  bahwa  perusahaan  yang  mengalami 

kerugian  itu  belum  ditutup  maka  selama  itu  pula  perusahaan  tidal 

diperbolehkan membayar deviden.

b. Saham Preferen

Saham  preferen  merupakan  saham  yang  disertai  dengan  preferensi 

tertentu di atas saham biasa dalam hal pembagian dividen, pembagian 

kekayaan dalam pembubaran perusahaan. Saham preferen ini biasanya 

memberikan  deviden  yang  tetap  setiap  tahunnya  seperti  halnya 

obligasi,  pada  umumnya  saham preferen  ini  tidak  mempunyai  hari 

jatuh (Perpetuity).

2. Cadangan

Cadangan  dibentuk  dari  keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan  selama 

beberapa  waktu  yang  lampau  atau  dari  tahun  yang  berjalan.  Cadangan 

yang  termasuk  dalam  modal  sendiri  misalnya  cadangan  ekspansi, 

cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan untuk menampung 

hal-hal  atau  kejadian-kejadian  yang  tidak  diduga  sebelumnya.  Untuk 

keperluan  perluasan  atau  perkembangan  perusahaan  diperlukan  adanya 

cadangan dan cadangan hanya dapat dibentuk dari laba yang diperolehnya.



3. Laba Ditahan

Keuntungan  yang  diperoleh  oleh  perusahaan  yang  sebagian  dibayarkan 

sebagai deviden dan sebagian lagi ditahan perusahaan. Apabila perusahaan 

belum  mempunyai  tujuan  tertentu  mengenai  penggunaan  keuntungan 

tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan” 

(Retained Earning).

2.5. Struktur Modal
2.5.1. Pengertian Struktur Modal

Ada beberapa pengertian mengenai struktur modal yang diungkapkan para 

ahli ekonomi. Struktur modal menurut Brealey and Myers (1991:397) adalah:

”The firm’s mix of different securities”

Pengertian ini hampir sama dengan definisi menurut Grinblatt and Titman 

(1998) dalam Pauwels (2001), yaitu:

”A firm’s mix of  these different  sources of  capital  is  referred to as its  

capital structure”

Menurut  Weston and Brigham (Terjemahan, 1997:181),

”Struktur modal adalah pembiayaan pembelanjaan permanen perusahaan, 

yang terutama berupa utang jangka panjang, saham preferen/prioritas dan modal 

bisa, tetapi tidak termasuk semua kredit jangka pendek ”

Sedangkan  menurut  Weston  dan  Copeland  (Terjemahan,  1997:19), 

mengartikan bahwa:

“Struktur  modal  atau  kapitalisasi  perusahaan  sebagai  pembiayaan 

permanen yang terdiri  dari  hutang jangka panjang, saham preferen,  dan modal 

pemegang saham.”



Dengan kata lain, struktur modal dapat diartikan sebagai perimbangan atau 

perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri (Long 

Term Debt to Total Equity Ratio). Jadi dalam kaitannya dengan struktur modal, 

modal  yang  diperhitungkan  hanya  hutang  jangka  panjang  yang  terdiri  dari 

berbagai jenis obligasi  dan kredit  investasi  jangka panjang lainnya.  Sedangkan 

modal sendiri atau  equity capital terdiri dari berbagai jenis saham (saham biasa 

dan saham preferen), cadangan, dan laba ditahan.  Perubahan rasio antar modal 

sendiri dengan hutang jangka panjang akibat dari penambahan atau pengurangan 

hutang  jangka  panjang  akan  berakibat  berubahnya  struktur  modal  perusahaan 

tersebut.

2.5.2. Struktur Modal Optimal

Struktur  modal  yang  optimal  adalah  struktur  modal  yang  dapat 

memaksimalkan nilai  perusahaan atau harga saham (Suad Husnan, 2001: 263). 

Menurut Bambang Riyanto (2001: 294), dengan mendasarkan pada konsep cost of  

capital  maka  struktur  modal  optimum  adalah  struktur  modal  yang  dapat 

meminimumkan  biaya  penggunaan  modal  rata-rata  (average  cost  of  capital). 

Sedangkan menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2003: 45), struktur 

modal yang optimal suatu perusahaan adalah kombinasi dari hutang dan ekuitas 

yang memaksimumkan harga saham perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai struktur modal di atas, dapat 

diambil  kesimpulan bahwa struktur  modal  yang optimal  adalah struktur modal 

yang dapat memaksimalkan harga saham melalui pencapaian keseimbangan baik 

risk and return serta ekuitas dan hutang.



Jika pengembalian hutang menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih 

tinggi  daripada  risiko  yang  diterima  maka  struktur  modal  perusahaan  belum 

optimal  dan  dapat  dilakukan  penambahan  modal  bila  diperlukan.  Risiko  yang 

sama  besarnya  dengan  tingkat  pengembalian  oleh  perusahaan  menunjukkan 

keadaan struktur modal yang optimal. Para pemilik perusahaan cenderung lebih 

menyukai perusahaan menciptakan hutang pada tingkat tertentu untuk menaikkan 

nilai perusahaan.

2.5.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal

Faktor-faktor  yang  umumnya  dipertimbangkan  dalam  mengambil 

keputusan mengenai struktur modal menurut Bambang Riyanto (2001:296-300) 

adalah:

1. Tingkat Bunga

Pada  saat  perusahaan  merencanakan  pemenuhan  kebutuhan  modal,  sangat 

dipengaruhi oleh tingkat bunga yang sedang berlaku. Hal ini menentukan jenis 

modal  yang  akan  digunakan.  Apakah  perusahaan  menarik  obligasi  atau 

mengeluarkan  saham,  dimana  pengeluaran  saham ditempuh  apabila  tingkat 

bunga  lebih  rendah  daripada  tingkat  earning  power  dari  tambahan  modal 

tersebut.

2. Stabilitas dari “Earning”

Perusahaan  yang  memiliki  tingkat  Earning yang  stabil  akan  selalu  dapat 

memenuhi  kewajiban  finansialnya  sebagai  akibat  dari  penggunaan  modal 

asing (hutang),  sebaliknya  perusahaan yang memiliki  tingkat  Earning yang 

labil dan cenderung menurun akan menanggung risiko tidak dapat membayar 

beban bunga dan angsuran pada saat keadaan memburuk.



3. Susunan dari Aktiva

Perusahaan yang sebagian besar dari modalnya tertanam dalam aktiva tetap 

akan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal yang 

permanen yaitu modal sendiri, sehingga modal asing hanya sebagai pelengkap 

saja. Sedang perusahaan yang sebagian besar dari jumlah aktivanya terdiri dari 

aktiva  lancar  akan  mengutamakan  pemenuhan  kebutuhan  dananya  dengan 

hutang.

4. Kadar Risiko dari Aktiva

Tingkat atau kadar risiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan adalah tidak 

sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva di perusahaan, 

makin besar derajat risikonya.

5. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan

Apabila jumlah modal yang dibutuhkan sekiranya dapat dipenuhi hanya dari 

satu sumber saja, maka tidaklah perlu mencari sumber lain. Sebaliknya apabila 

jumlah  modal  yang  dibutuhkan  adalah  sangat  besar,  sehingga  tidak  dapat 

terpenuhi dengan satu sumber saja (misalnya dengan saham biasa), maka perlu 

dicari sumber lain (misalnya dengan obligasi).

6. Keadaan Pasar Modal

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan yang disebabkan karena 

adanya gelombang konjungtur. Pada umumnya apabila gelombang meninggi 

maka  investor  lebih  tertarik  untuk  menanamkan  modalnya  dalam  saham. 

Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  perusahaan  berusaha  untuk 

mengeluarkan atau menjual securities haruslah menyesuaikan dengan keadaan 

pasar modal tersebut.



7. Sifat Manajemen

Seorang manajer yang bersifat optimis akan memandang masa depan dengan 

keberanian menanggung risiko yang besar, akan lebih berani untuk membiayai 

pertumbuhan  perusahaan  dengan  dana  yang  berasal  dari  hutang  meskipun 

metode pembelanjaannya memberikan beban finansial yang tetap. Sebaliknya, 

seorang manajer yang bersifat pesimis, yang serba takut untuk menanggung 

risiko  akan  lebih  suka  membelanjai  pertumbuhan  perusahaan  dengan  dana 

yang berasal dari sumber internal.

8. Besarnya Suatu Perusahaan

Perusahaan yang besar, dengan saham yang tersebar luas, akan lebih berani 

mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai 

pertumbuhan  perusahaan  dibandingkan  dengan  perusahaan  kecil  yang 

sahamnya tersebar di lingkungan yang kecil. Penambahan jumlah saham akan 

mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap  kemungkinan  hilangnya  kontrol 

pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  struktur  modal  menurut 

Eugene F Brigham dan Joel F Houston (2003:39-42) adalah:

1. Stabilitas Penjualan

Perusahaan  dengan  penjualan  yang  relatif  stabil  lebih  mudah  memperoleh 

pinjaman  yang  mengakibatkan  biaya  tagihan  tetapnya  lebih  tinggi  jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

2. Struktur Aktiva

Perusahaan yang mempunyai  jenis aktiva sesuai untuk jaminan kredit  akan 

cenderung menggunakan banyak hutang karena kemudahan yang dimiliki.



3. Leverage Operasi

Jika hal-hal yang lain sama, perusahaan dengan  leverage operasi yang lebih 

kecil  lebih  mampu untuk memperbesar  leverage keuangan karena interaksi 

leverage operasi dan keuanganlah yang mempengaruhi penurunan penjualan 

terhadap laba operasi dan arus kas bersih secara keseluruhan.

4. Tingkat Pertumbuhan

Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang pesat cenderung lebih 

banyak  menggunakan  hutang  atau  mengandalkan  modal  eksternal  daripada 

perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih lambat.

5. Profitabilitas

Perusahaan  dengan  tingkat  pengembalian  yang  tinggi  atas  investasi 

menggunakan hutang yang relatif  kecil.  Dengan tingkat pengembalian yang 

tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan 

dengan dana internal.

6. Pajak

Bunga hutang adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan 

(deductible  expense)  dan  pengurangan  tersebut  sangat  bernilai  bagi 

perusahaan pada tarif pajak yang tinggi. Karena itu, makin tinggi tarif pajak 

perusahaan makin besar keuntungan dari penggunaan hutang.

7. Pengendalian

Pengaruh akibat penerbitan surat-surat hutang versus saham terhadap posisi 

pengendalian manajemen bisa mempengaruhi struktur modal.



8. Sikap Manajemen

Dengan tidak adanya bukti bahwa struktur modal  yang satu akan membuat 

harga saham lebih tinggi daripada struktur modal lainnya, manajemen dapat 

menilai  sendiri  struktur  modal  yang  dianggap  ketat.  Ada  manajemen  yang 

lebih konservatif daripada manajemen lainnya sehingga menggunakan jumlah 

hutang  yang  lebih  kecil  daripada  rata-rata  industri,  sementara  untuk 

manajemen lain berlaku hal sebaliknya.

9. Sikap Pemberi Pinjaman dan Perusahaan Penilai Kredibilitas (Rating Agency)

Meskipun  manajer  mempunyai  analisis  tersendiri  mengenai  leverage  yang 

tepat  bagi  perusahaannya  namun  seringkali  sikap  pemberi  pinjaman  dan 

perusahaan  penilai  kredibilitas  sangat  berpengaruh  terhadap  keputusan 

struktur keuangan. 

10. Kondisi Pasar

Kondisi  di  pasar saham dan obligasi  mengalami  perubahan jangka panjang 

dan  pendek  yang  mempunyai  pengaruh  penting  terhadap  struktur  modal 

perusahaan yang optimal.

11. Kondisi Internal Perusahaan

Kondisi internal perusahaan juga berpengaruh terhadap struktur modal yang 

ditargetkannya.

12. Fleksibilitas Keuangan

Seorang manajer pendanaan yang cakap harus mampu menggunakan berbagai 

alternatif dalam memutuskan struktur modal yang akan digunakan perusahaan.



2.6. Teori Struktur Modal

Teori  struktur  modal  dibangun  atas  pertanyaan,  pertama,  apakah 

pembelanjaan yang berbeda-beda akan ada pengaruhnya terhadap perusahaan atau 

apakah  struktur  modal  mempengaruhi  nilai  perusahaan,  dan  kedua,  apabila 

terdapat  adanya  pengaruh,  struktur  modal  yang  bagaimana  yang  dapat 

memaksimumkan nilai perusahaannya.

2.6.1. Teori David Durand

Evolusi teori  struktur modal dimulai dari hasil penelitian David Durand 

pada tahun 1952, yang menjelaskan hal berikut:

1. Pendekatan Laba Bersih (Net Income Approach)

Menjelaskan bahwa berapa pun besarnya  pinjaman dalam perusahaan tidak 

akan mempunyai  pengaruh terhadap  Total Value of the Firm.  Disini,  biaya 

pinjaman jangka panjang (Kd) dan biaya modal sendiri atau equity (Ke) adalah 

tetap,  sehingga  biaya  rata-rata  tertimbang  (Ko)  akan  semakin  kecil  dengan 

bertambahnya pinjaman jangka panjang. Sehingga akibatnya nilai perusahaan 

akan  meningkat  dan  semakin  banyak  pula  perusahaan  yang  menggunakan 

pembiayaan dengan hutang jangka panjang.

Dari  apa  yang  dijelaskan  dan  disimpulkan  dalam  pendekatan  laba  bersih 

kurang  tepat,  dengan  pernyataan  bahwa hutang  jangka  panjang akan  tetap 

dengan meningkatnya hutang jangka panjang dalam perusahaan. Hal tersebut 

jelas tidak mungkin, karena perusahaan dengan hutang jangka panjang yang 

semakin  meningkat  akan  memberikan  risiko  semakin  tinggi  bagi  investor 

(pemilik modal). Dengan bertambah tingginya risiko perusahaan, maka biaya 

hutang jangka panjang akan menjadi bertambah tinggi.



2. Pendekatan Laba Operasi Bersih (Net Operating Income Approach)

Menjelaskan  bahwa  Total  Value  of  the  Firm  diperoleh  dengan 

mengkapitalisasikan  pendapatan  sebelum  bunga  dan  pajak  atau  Earning 

Before Interest  and Tax  (EBIT) pada tingkat  rata-rata seluruh biaya  modal 

(Ko). Biaya hutang jangka panjang perusahaan tetap tetapi biaya modal sendiri 

atau  equity (Ke)  akan  meningkat  dengan  adanya  peningkatan  komponen 

pinjaman jangka panjang dalam struktur modal perusahaan.

Para  investor  menilai  risiko  perusahaan  akan  semakin  tinggi,  akibat  biaya 

modal  rata-rata  tertimbang  (Ko)  juga  akan  meningkat.  Sehingga  menurut 

pendekatan laba operasi bersih, nilai total perusahaan tidak dipengaruhi oleh 

struktur  modalnya.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  apa  yang  disebut  dengan 

struktur modal optimal.

3. Pendekatan Tradisional

Lebih banyak dianut oleh praktis dan akademis, karena teori ini memilih di 

antara kedua pendekatan laba bersih dan laba operasi bersih. Teori tradisional 

ini mengatakan bahwa terdapat struktur modal yang optimal dan perusahaan 

dapat  meningkatkan  nilai  perusahaannya  melalui  penggunaan  sejumlah 

tertentu dari  leverage. Dengan bertambahnya pinjaman jangka panjang dalm 

struktur  modal,  maka  pinjaman  jangka  panjang  (Kd)  sampai  pada  jumlah 

pinjaman  jangka  panjang  tertentu  tidak  akan  berubah,  tetapi  setelah  batas 

tertentu, biaya pinjaman jangka panjang (Kd) akan semakin meningkat. Hal ini 

disebabkan karena risiko perusahaan di mata investor akan bertambah besar, 

sehingga biaya pinjaman jangka panjang (Kd) tersebut akan meningkat.



Dengan meningkatnya  biaya  pinjaman jangka panjang perusahaan tersebut, 

maka  biaya  modal  sendiri  (Ke)  juga  meningkat,  untuk  menutupi  biaya 

pinjaman jangka panjang yang semakin meningkat tersebut. Struktur modal 

yang  optimal  tercapai  pada  saat  tambahan  biaya  marginal  dari  pinjaman 

jangka  panjang  adalah  sama  dengan  tambahan  biaya  marginal  dari  modal 

sendiri (equity). Dalam prakteknya, keadaan ini memang sulit dicapai, karena 

struktur  modal  yang  optimal  hanya  merupakan  gambaran  keadaan  dalam 

jangka  pendek,  setelah  itu  titik  optimal  akan  berubah  lagi.  Dalam praktek 

pendekatan struktur modal tradisional ini banyak digunakan sebagai pedoman.

2.6.2. Teori Modigliani – Miller (MM) Tanpa Pajak

Pendekatan laba bersih dan laba operasi bersih dan teori tradisional hanya 

didasarkan atas perilaku investor. Oleh karena itu, Franco Modigliani dan Merton 

Miller (MM) mencoba mengembangkan teori yang telah ada  tersebut dengan cara 

memperkenalkan teori struktur modal secara sistematis,  scientific dan atas dasar 

penelitian yang terus menerus. Secara sistematis MM mengajukan tiga proporsi 

yaitu:

1. MM  berpendapat  bahwa  nilai  setiap  perusahaan  tidak  lain  merupakan 

kapitalisasi  laba operasi  bersih  yang diharapkan dengan tingkat  kapitalisasi 

(Ko)  konstan,  yang sesuai dengan tingkat  risiko perusahaan.  Dalam hal ini, 

MM berpendapat bahwa nilai perusahaan tidak bergantung atau dipengaruhi 

struktur  modal.  Dengan  demikin  proposisi  pertama  ini  sama  dengan 

pendekatan  laba  operasi  bersih.  Untuk  mendukung  pendapatnya  MM 

menggunakan pembuktian adanya proses arbitrase. MM berpendapat bahwa 

kondisi  dimana  nilai  dua  perusahaan  yang  berbeda  hanya  karena  kedua 



perusahaan tersebut  mempunyai  struktur  modal  yang  berbeda  maka  proses 

arbitrase akan terjadi. Investor akan menjual saham perusahaan yang memiliki 

hutang dengan harga yang lebih tinggi, kemudian membeli saham perusahaan 

yang  tidak memiliki  hutang dan menginvestasikan  kelebihan  dananya  pada 

investasi  lain.  Proses  ini  berlangsung  terus  sehingga  kedua  perusahaan 

mempunyai pasar yang sama.

2. MM  berpendapat  bahwa  biaya  modal  sendiri  perusahaan  yang  memiliki 

leverage adalah  sama  dengan  biaya  modal  sendiri  perusahaan  yang  tidak 

memiliki leverage ditambah dengan premium risiko. Besar kecilnya premium 

risiko  tergantung  atas  selisih  antara  biaya  modal  sendiri  dan  biaya  hutang 

perusahaan  yang  tidak  mempunyai  leverage dikalikan  dengan  besarnya 

hutang. Oleh karena itu, apabila hutang perusahaan semaikin besar maka biaya 

modal  sendiri  juga  semakin  besar.  Hal  ini  disebabkan  karena  risiko  yang 

dihadapi oleh pemilik modal sendiri semakin besar dengan demikian pemilik 

modal sendiri meminta tingkat keuntungan yang semakin besar.

3. MM berpendapat bahwa perusahaan seharusnya melakukan investasi proyek 

baru  sepanjang  nilai  perusahaan  meningkat,  paling  tidak  sebesar  biaya 

investasi. Dengan demikian jika  ∆ V adalah perubahan nilai perusahaan dan 

∆ I adalah perubahan biaya investasi, maka perusahaan seharusnya melakukan 

investasi sepanjang ∆ V melebihi ∆ I.

2.6.3. Teori Modigliani – Miller (MM) Dengan Pajak

Kemudian MM mengembangkan ketiga preposisi  tesebut dalam kondisi 

ada  pajak  penghasilan  perusahaan.  Preposisi  pertama  yaitu  perusahaan  yang 

mempunyai leverage sama dengan nilai perusahaan yang tidak memiliki leverage 



ditambah  dengan  nilai  perlindungan  pajak  (pajak  penghasilan  perusahaan 

dikaitkan dengan hutang perusahaan).  Preposisi  kedua yaitu  dalam kondisi ada 

pajak  penghasilan,  biaya  modal  sendiri  perusahaan  yang  mempunyai  leverage 

sama  dengan  biaya  modal  sendiri  perusahaan  yang  tidak  memiliki  leverage 

ditambah premium risiko yang tergantung atas besarnya hutang dan selisih atas 

biaya modal sendiri perusahaan yang tidak memiliki  leverage dan biaya hutang. 

Preposisi  ketiga  yaitu  seperti  halnya  tidak  ada  pajak,  perusahaan  seharusnya 

melakukan  investasi  sepanjang  memenuhi  persyaratan  IRR  >  pembatas  setiap 

investasi baru.

2.7. Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Struktur Modal.

Menurut  Weston  and  Brigham  (Terjemahan,  1997:459),  target  struktur 

modal selalu berubah sepanjang waktu menurut kondisi yang berlaku, tetapi pada 

suatu  saat  tertentu  perusahaan  mempunyai  keinginan  terhadap  struktur  modal 

yang  spesifik  yaitu  masing-masing  keputusan  di  bidang  keuangan  disesuaikan 

dengan target tersebut. Bila rasio hutang aktual ternyata di bawah rasio yang telah 

ditargetkan maka modal pengembangan usaha perusahaan mungkin akan dibiayai 

dengan  menghimpun  hutang,  sedangkan  pada  rasio  hutang  atas  target  maka 

perusahaan akan menjual sahamnya. Agar target struktur modal dapat dicapai oleh 

perusahaan,  maka  terlebih  dahulu  perlu  dianalisis  variabel-variabel  yang 

mempengaruhi struktur modal itu sendiri.

Ada  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  struktur  modal  suatu 

perusahaan.  Dalam  penelitian  ini  variabel-variabel  yang  digunakan  untuk 

menganalisis terhadap struktur modal adalah struktur aktiva, tingkat pertumbuhan 



perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas.  Adapun  pengertian  dari 

variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Struktur Aktiva

Menurut  Weston  dan  Brigham  (Terjemahan,  1997:475),  perusahaan  yang 

memiliki  aktiva  yang  dapat  diserahkan  sebagai  jaminan  cenderung 

menggunakan hutang dalam jumlah yang besar. Aktiva yang dimaksud adalah 

aktiva yang berhubungan dengan struktur modal perusahaan terutama adalah 

aktiva  tetap.  Dengan  demikian  semakin  tinggi  struktur  modal  perusahaan 

menunjukkan  semakin  tinggi  kemampuan  dari  perusahaan  tersebut  untuk 

dapat  menjamin  hutang  jangka  panjang  yang  dipinjamnya.  Sebaliknya, 

semakin rendah struktur aktiva dari suatu perusahaan menunjukkan semakin 

rendah kemampuan dari  perusahaan tersebut  untuk  dapat  menjamin  jangka 

panjangnya.  Jadi,  dalam hal ini  struktur aktiva mempunyai  hubungan yang 

positif dengan struktur modal suatu perusahaan. Menurut Bevan dan Danbolt 

(2004) perhitungan struktur aktiva dapat dirumuskan sebagai berikut :

Struktur Aktiva =  Aktiva Total
Tetap Aktiva x 100%

2. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan  penjualan  merupakan  perubahan jumlah  penjualan  dari  tahun 

tertentu  ke  tahun berikutnya.  Menurut  Weston  dan  Copeland  (Terjemahan, 

1997:579),  pertumbuhan  penjualan  merupakan  salah  satu  penentu  leverage 

perusahaan  mengingat  tingkat  penjualan  merupakan  ukuran  sampai  sejauh 

mana  Earning  Per  Share (EPS)  dari  perusahaan  dapat  ditingkatkan  oleh 

leverage. Semakin besar pertumbuhan penjualan, semakin besar pula hutang 



yang  digunakan  oleh  perusahan.  Sebaliknya,  semakin  kecil  tingkat 

pertumbuhan penjualan, maka semakin sedikit pula hutang yang diambil oleh 

perusahaan.  Menurut  Weston  dan  Copeland  (Terjemahan,  1997:243) 

dirumuskan sebagai berikut:

Pertumbuhan =  SebelumnyaTahun Penjualan 
SebelumnyaTahun Penjualan  - IniTahun Penjualan 

x 100%

3. Ukuran perusahaan

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 

ukuran  perusahaan  dengan  struktur  modal  perusahaan.  Ukuran  perusahaan 

merupakan hasil dari perhitungan berdasarkan besarnya total aktiva pada suatu 

perusahaan.  Total  aktiva  dipilih  sebagai  proksi  ukuran  perusahaan  dengan 

mempertimbangkan  bahwa  nilai  aktiva  relatif  lebih  stabil  dibandingkan 

Market  Capitalized dan  penjualan.  Menurut  Bevan  dan  Danbolt  (2004) 

perhitungan ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ukuran Perusahaan = Log Total Aktiva

Keterangan: ukuran perusahaan dapat dihitung dengan langsung me-logaritma 
naturalkan nilai dari total aktiva.

4. Profitabilitas

Menurut Weston dan Copeland (Terjemahan, 1997:130), profitabilitas adalah 

rasio  dan  efektifitas  manajemen  berdasarkan  hasil  pengembalian  yang 

dihasilkan  dari  penjualan  dan  investasi.  Keefektifan  ini  dinilai  dengan 

mengaitkan  laba bersih  dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan 

laba.  Rasio  profitabilitas  memberikan  jawaban  akhir  tentang  efektifitas 

pengelolaan perusahaan.  Rasio pengukuran yang termasuk dalam kelompok 

ini adalah :



1. Rasio antara laba bersih dengan modal sendiri (net income to shareholder  

funds).  Rasio  ini  disebut  hasil  atas  modal  sendiri  atau  modal  saham 

(Return  On  Equity).  Rasio  ini  menunjukkan  hubungan  antara  kinerja 

perusahaan  (firm  performance)  dalam mendapatkan  hasil  dari  investasi 

para pemegang saham atau para pemilik modal.

2. Rasio antara laba bersih dengan total  aktiva (net income to total  asset) 

disebut  juga  hasil  atas  aktiva  (Return  On  Assets).  ROA  dan  ROI 

merupakan keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Makin 

tinggi rasio ini berarti penggunaan seluruh investasi dalam aktiva makin 

efisien dengan kapasitas penuh.

3. Rasio  margin  laba  atas  penjualan  menunjukkan  hubungan  antara  laba 

bersih  setelah  pajak  dengan  hasil  penjualan,  yang  merupakan  ukuran 

kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan secara efektif.

Pada penelitian ini pengukuran kemampuannya diwakili oleh  Return On 

Assets (ROA), dengan membandingkan laba bersih sebelum bunga dan pajak 

(EBIT) dengan total aktiva perusahaan. Menurut  Bevan dan Danbolt (2004) 

perhitungan profitabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

Profitabilitas = Aktiva Total
x (EBIT)est and Tafore InterEarning Be

x 100%
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2.8. Hipotesis

Dalam penelitian ini, terdapat tiga hipotesis alternatif yang diajukan dan 

secara verbal dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa  variabel  struktur  aktiva,  tingkat  pertumbuhan  perusahaan,  ukuran 

perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

struktur modal perusahaan otomotif yang listing di BEI periode 2005-2007.

2. Bahwa struktur aktiva, tingkat pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

dan  profitabilitas  berpengaruh  signifikan  secara  parsial  terhadap  struktur 

modal perusahaan otomotif yang listing di BEI periode 2005-2007.

3. Bahwa variabel profitabilitas berpengaruh paling dominan terhadap struktur 

modal perusahaan otomotif yang listing di BEI periode 2005-2007.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian 

penjelasan (explanatory research). Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (1995: 

5)  mengemukakan  penelitian  penjelasan  adalah  penelitian  yang  menyoroti 

hubungan  antara  variabel-variabel  penelitian  dan  menguji  hipotesis  yang  telah 

dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian penjelasan ini menjelaskan hubungan 

kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian  replikasi.  Penelitian  replikasi 

yaitu penelitian yang meneruskan dari penelitian terdahulu atau melanjutkan dari 

penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan judul yang sama. 

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI),  tetapi 

pengambilan  data  dilakukan  di  pojok  BEI  Fakultas  Ekonomi  Universitas 

Brawijaya, JL. MT Haryono No 165 Malang.

Dipilihnya BEI sebagai obyek penelitian didasarkan pertimbangan :

.1 Merupakan bursa efek pertama di Indonesia dan telah menerapkan  sistem 

perdagangan otomatis  yang  memungkinkan frekuensi  perdagangan saham 

yang lebih besar dan menjamin perdagangan lebih wajar dan transparan. 

.2 BEI merupakan satu-satunya bursa efek yang memiliki catatan historis yang 

panjang dan paling lengkap mengenai data perdagangan dan aktivitas saham 

di pasar modal Indonesia. 



Dari  pertimbangan-pertimbangan  di  atas  diharapkan  penetapan  lokasi 

penelitian  di  BEI  mampu  mencerminkan  kondisi  pasar  di  Indonesia  yang 

sesungguhnya dan mendapatkan data lengkap dan akurat untuk penelitian.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini  tergolong sebagai data  kuantitatif  karena 

data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 

2006). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

data yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan 

di BEI. Data yang digunakan berupa laporan keuangan (neraca dan laporan laba 

rugi)  perusahaan  otomotif  selama  periode  penelitian  yaitu  tahun  2005  sampai 

dengan  2007.  Data  tersebut  diperoleh  dari  pojok  BEI  Fakultas  Ekonomi 

Universitas Brawijaya, prospectus masing-masing emiten, serta browsing internet 

yang memuat informasi yang berkaitan dengan perusahaan otomotif.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi  adalah  kumpulan  individu  dengan  kualitas  serta  ciri-ciri  yang 

telah  ditetapkan  (Nazir,  2003:  271).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah 

perusahaan otomotif yang  listing di BEI periode 2005-2007 yang berjumlah 19 

perusahaan.

Sampel adalah bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur 

dimana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk 

menentukan sifat  serta ciri  yang dikehendaki  dari  populasi  (Nazir,  2003: 271). 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 



Pertimbangan yang digunakan dalam penentuan sampel didasarkan pada tujuan 

penelitian. Kriteria dari penentuan sampel dalam penelitian ini adalah:

a. Perusahaan  otomotif  yang  listing di  BEI  dan  mempublikasikan  laporan 

keuangan perusahaan  secara  terus  menerus  selama  periode  penelitian  yaitu 

tahun 2005-2007

b. Perusahaan menggunakan pinjaman jangka panjang sebagai salah satu sumber 

dananya.

c. Perusahaan  yang  memiliki  laba  tidak  negatif  (tidak  mengalami  kerugian) 

selama periode penelitian. Perusahaan yang memiliki laba tidak negatif dipilih 

berdasarkan  pertimbangan  bahwa  penelitian  ini  akan  digunakan  untuk 

mengarahkan  investor  agar  menginvestasikan  dananya  kepada  perusahaan 

yang memiliki kinerja bagus bila ditinjau dari segi profitabilitasnya. Selain itu, 

perusahaan  yang  memiliki  laba  positif  akan  lebih  mewakili  variabel 

profitabilitas,  karena  perusahaan yang  memiliki  laba  positif  berarti  mampu 

untuk menghasilkan laba. 



Tabel 3.1
Daftar Perusahaan Otomotif yang Listing Di BEI

No. Perusahaan Kriteria
Memenuhi Tidak

1. PT. Astra International Tbk v
2. PT. United Tractors Tbk v
3. PT. Gajah Tunggal Tbk v
4. PT. Astra Otoparts Tbk v
5. PT. Polychem Indonesia Tbk v
6. PT. Branta Mulia Tbk v
7. PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk v
8. PT. Tunas Ridean Tbk v
9. PT. Selamat Sempurna Tbk v
10. PT. Hexindo Adiperkasa Tbk v
11. PT. Intraco Penta Tbk v
12. PT. Goodyear Indonesia Tbk v
13. PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk v
14. PT. Prima Alloy Steel Tbk v
15. PT. Nipress Tbk v
16. PT. Indospring Tbk v
17. PT. Sanex Qianjing Motor International Tbk v
18. PT. Multi Prima Sejahtera Tbk v
19. PT. Sugi Sama Persada Tbk v

Berdasarkan kriteria penentuan sampel di atas, dari populasi sebanyak 19 

perusahaan  terdapat  sebanyak  11  perusahaan  yang  memenuhi  untuk  dijadikan 

sebagai sampel  yaitu:

1. PT. Astra International Tbk

2. PT. Astra Otoparts Tbk

3. PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk

4. PT. Gajah Tunggal Tbk

5. PT. Selamat Sempurna Tbk

6. PT. Hexindo Adiperkasa Tbk

7. PT. United Tractors Tbk 

8. PT. Nipress Tbk



9. PT. Tunas Ridean Tbk

10. PT. Intraco Penta Tbk

11. PT. Prima Alloy Steel Tbk

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, maka 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik 

dokumentasi  dalam  M.  Iqbal  Hasan  (2005:17)  adalah  cara  pengumpulan  data 

dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data 

dari  peneliti  sebelumnya.  Data  sekunder  ini  diperoleh  dari  Indonesian Capital  

Market  Directory  yang  diterbitkan  oleh  BEI,  dan  situs  resmi  BEI  di 

www.jsx.co.id.  Selain  itu  peneliti  juga  menggunakan  sumber  informasi  yang 

berasal dari browsing internet.

3.6. Definisi Operasional Variabel

Variabel  penelitian  adalah  suatu atribut  atau sifat  atau nilai  dari  orang, 

obyek  atau  kegiatan  yang  mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  oleh 

peneliti  untuk  dipelajari  dan  ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono,  32). Definisi 

operasional  dari  variabel-variabel  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini 

adalah:

3.6.1. Variabel Independen (X)

a. Struktur Aktiva (X1)

Struktur aktiva didefinisikan sebagai komposisi aktiva perusahaan yang akan 

menunjukkan  seberapa  besar  aset  perusahaan  dapat  digunakan  sebagai 



jaminan untuk mendapatkan pinjaman.  Menurut Bevan dan Danbolt  (2004) 

perhitungan struktur aktiva dapat dirumuskan sebagai berikut :

Struktur Aktiva =  Aktiva Total
Tetap Aktiva x 100%

b. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan (X2)

Tingkat  pertumbuhan  perusahaan  dinyatakan  dengan  angka  indeks 

pertumbuhan yaitu alat ukur perubahan jumlah penjualan pada tiap-tiap tahun 

yang bersangkutan berdasarkan tahun dasar atau tahun sebelumnya. Formulasi 

dari pertumbuhan penjualan yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan 

pendapat Weston dan Copeland (Terjemahan, 1997:243). Rumusnya yaitu:

Pertumbuhan =  SebelumnyaTahun Penjualan 
SebelumnyaTahun Penjualan  - IniTahun Penjualan 

x 100%

c. Ukuran Perusahaan (X3)

Ukuran  perusahaan  merupakan  cerminan  besar  kecilnya  perusahaan  yang 

diukur  dengan  logaritma  natural dari  total  aktiva.  Variabel  total  aktiva 

merupakan  variabel  yang  memiliki  satuan  angka  paling  besar  berpotensi 

menimbulkan  heterokedastisitas  sehingga  harus  ditransformasikan  ke 

logaritma  natural. Total  aktiva  dipilih  sebagai  proksi  ukuran  perusahaan 

dengan  mempertimbangkan  bahwa  nilai  aktiva  relatif  lebih  stabil 

dibandingkan Market Capitalized dan penjualan. Menurut Bevan dan Danbolt 

(2004) perhitungan ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

Ukuran Perusahaan = Log Total Aktiva



d. Profitabilitas (X4)

Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak 

(EBIT) terhadap total aktiva perusahaan. Menurut  Bevan dan Danbolt (2004) 

perhitungan profitabilitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

Profitabilitas = Aktiva Total
x (EBIT)est and Tafore InterEarning Be

x 100%

3.6.2. Variabel Dependen (Y)

Dalam  penelitian  ini  sebagai  variabel  dependen  adalah  struktur  modal 

yang mencerminkan perimbangan antara jumlah hutang jangka panjang dengan 

besarnya  modal  sendiri.  Ukuran ini  mengacu pada pendapat  Bambang Riyanto 

(2001: 22). Rumusnya yaitu:

Struktur Modal = Sendiri Modal
Panjang Jangka Hutang

 x 100%

3.7. Teknik Analisis Data 
3.7.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Secara sistematis model yang dikembangkan untuk menguji penelitian ini 

adalah dengan menggunakan regresi  linear  berganda.  Menurut M. Iqbal Hasan 

(2005: 269) regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel dependen (Y) 

dihubungkan  atau  dijelaskan  lebih  dari  satu  variabel  independen  (X),  namun 

masih  menunjukkan  diagram  hubungan  yang  linear.  Menurut  R.  Gunawan 

Sudarmanto (2005: 160), model persamaan regresi berganda adalah:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X6 +...+ ε

Keterangan :

Y = Variabel terikat



α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X = Variabel bebas

ε = Kesalahan Pengganggu (error)

Maka berdasarkan model contoh di atas, model persamaan regresi berganda 

pada penelitian ini diajukan sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Keterangan:

Y = Struktur Modal

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi 

X1 = Struktur Aktiva

X2 = Tingkat pertumbuhan perusahaaan

X3 = Ukuran perusahaan

X4 = Profitabilitas

e = Error term public (Variabel luar yang mempengaruhi Y)

3.7.2. Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Gujarati (1997:99), R2 mengukur besarnya proporsi (bagian) atau 

prosentase total variasi dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas 

dalam model regresi. Nilai R2 berada pada range 0 sampai 1. Jika R2 mendekati 1, 

maka variabel  bebas  secara simultan  semakin  mempunyai  pengaruh yang  kuat 

dalam  menjelaskan  variansi  variabel  terikat.  Sedangkan  bila  R2 semakin 

mendekati 0, maka variabel bebas semakin lemah pengaruhnya untuk menjelaskan 



variansi  variabel  terikat  atau  dengan  kata  lain  variabel  terikat  dijelaskan  oleh 

sebagian besar variabel bebas di luar penelitian.

3.8. Teknik Uji Data
3.8.1. Uji Normalitas

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Anto Dajan, 1996:173). Asumsi normalitas untuk menguji apakah data 

berdistribusi  normal  atau tidak.  Data  yang  baik  adalah  data  yang berdistribusi 

normal.  Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam sebuah  model 

regresi,  variabel  dependen,  variabel  independen,  atau  keduanya  mempunyai 

distribusi  normal  atau  tidak.  Pengujian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan 

program  SPSS  (Statistical  Product  and  Service  Sollution)  version  13.0  for  

windows.  Berdasarkan hasil  atau  outputs dari  analisis  regresi,  dapat  dilakukan 

pendeteksian terhadap sifat normalitas dari suatu model persamaan regresi, yaitu 

dengan  melihat  sifat  penyebaran  data  (titik-titik)  pada  sumbu  diagonal  grafik. 

Sumbu diagonal tersebut menunjukkan garis regresi yang dihasilkan dari model 

persamaan regresinya. Dengan dasar asumsi normalitas sebagai berikut:

a. Apabila  data  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  atau  mengikuti  arah  garis 

diagonal  tersebut,  maka  model  persamaan  regresi  tersebut  telah  memenuhi 

asumsi normalitas.

b. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal  tersebut,  maka  model  persamaan  regresi  tersebut  tidak  memenuhi 

asumsi normalitas.



3.8.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum  melakukan  uji  regresi  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian 

asumsi  klasik,  pengujian  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  keyakinan  bahwa 

penggunaan  model  regresi  berganda  menghasilkan  estimator  linear  yang  tidak 

bias. Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut asumsi 

klasik, yaitu Autokorelasi, Multikolinearitas, dan Heterokedastisitas.

3.8.2.1. Autokorelasi

Gejala  Autokorelasi  timbul  sebagai  akibat  adanya  korelasi  antara 

serangkaian obsevasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deratan 

waktu)  atau  ruang (seperti  dalam data  cross  sectional).  Pengujian autokorelasi 

dalam  penaksiran  regresi  liniear  mengandung  asumsi  bahwa  tidak  terdapat 

korelasi serial diantara  disturbance terms, yaitu Cov (εi  , εj ) = 0 ; i ≠ j. Untuk 

menguji  apakah  hasil-hasil  estimasi  suatu  model  regresi  tidak  mengandung 

korelasi  serial  diantara  disturbance  terms-nya,  maka  dapat  digunakan  statistik 

Durbin-Watson (DW). Adapun statistik uji yang digunakan adalah:
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Daerah  penerimaan  ditentukan  dengan  membandingkan  DW  hitung 

dengan DW tabel, sebagai berikut (Santosa & Asari dalam Alfred 2008 : 58)

d  <  dL ,  artinya  terjadi  masalah  autokorelasi  yang  positif  yang  perlu 

perbaikan.

dL < d < dU, artinya ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana 

perbaikan akan lebih baik.



dU < d < (4- dU ), artinya : tidak ada masalah autokorelasi.

4-dU  <  d  <  4-dL,  artinya  masalah  autokorelasi  lemah,  dimana  dengan 

perbaikan akan lebih baik.

4-dL < d, artinya ada masalah autokorelasi serius.

Apabila  pengujian  menunjukkan  adanya  autokorelasi,  maka  cara 

mengatasinya  adalah  dengan  melakukan  prosedur  yang  tepat  sesuai  dengan 

penyebabnya,  yaitu  dengan  memasukkan  variabel  independen  yang  hilang  ke 

dalam model atau dengan mengubah model aslinya (model linear) menjadi bentuk 

linear  log atau  dalam  bentuk  kuadrat  kemudian  menaksir  kembali  regresi 

pengujian  statistiknya.  Jika  nilai  hitung  d  jatuh  pada  daerah  tanpa  keputusan, 

maka tidak dapat disimpulkan apakah ada autokorelasi atau tidak. Dalam kasus 

ini, pengujian penelitian bisa dilanjutkan atau diperbaiki.

3.8.2.2. Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti antara variabel bebas yang satu dengan variabel 

bebas  yang  lain  dalam  model  regresi  saling  berkorelasi  linear.  Biasanya, 

korelasinya mendekati sempurna atau sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau 

bahkan satu (M. Iqbal Hasan, 2005: 292).

Jika terdapat korealsi sempurna diantara sesama variabel bebas ini sama 

dengan satu, maka konsekuensinya adalah:

1) Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir

2) Nilai standart error setiap koefisien menjadi tidak berharga

Pendeteksian  multikolinearitas  dapat  dilihat  dari  TOL (tolerance  value) 

dan VIF (Variance Infaltion Factor). Jika nilai-nilai TOL mendekati 0 dan nilai 

VIF  >  10,  maka  terjadi  multikolinearitas.  Sebaliknya,  jika  nilai-nilai  TOL 



mendekati  1  dan nilai  VIF < 10,  maka tidak terjadi  multikolinearitas  (Aliman 

dalam Alfred, 2008: 56)

3.8.2.3. Heterokedastisitas

Menurut  M.  Iqbal  Hasan  (2005:  281),  heterokedastisitas  berarti  variasi 

(varians)  variabel  tidak  sama  untuk  semua  pengamatan.  Heteroskedastisitas 

bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier, yaitu bahwa variasi 

residual sama untuk semua pengamatan atau disebut homoskedastisitas (Gujarati, 

1997:177).  Pada heterokedastisitas,  kesalahan yang terjadi  tidak random (acak) 

tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau 

variabel bebas.

Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heterokedastisitas 

dalam  varian  error  term untuk  model  regresi.  Dalam  penelitian  ini,  akan 

digunakan model chart (diagram Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa:

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu 

pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 

maka terjadi heterokedastisitas.

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar ke atas dan di bawah 0 pada 

sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.9. Pengujian Hipotesis
3.9.1. Pengujian Hipotesis 1 (Uji-F)

Uji simultan dengan F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-

sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil F-test menunjukkan 

variabel  independen  secara  bersama-sama  berpengaruh  atau  tidak  terhadap 



variabel  dependen.  Langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam  pengujian  ini 

meliputi:

1. Merumuskan hipotesis

H0 : βi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan.

H1 :  βi ≠  0,  artinya  terdapat  pengaruh yang  signifikan  dari  variabel  bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan.

2. Menentukan Fhitung dengan rumus :

Fhitung  = 1)-k-(n / Jkres
k / Jkreg

Keterangan : Jkreg    = jumlah kuadrat-kuadrat regresi

         Jkres     = jumlah kuadrat-kuadrat residu

         K          = banyaknya variabel bebas

         n           = banyaknya data

3. Menentukan  Ftabel dengan  tingkat  signifikansi  (α)  sebesar  5%  dan  derajat 

kebebasan df1 = k, df2 = (n-k-1)

4. Membuat keputusan hipotesis dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel, yaitu:

a. Fhitung > F tabel    artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat 

pengaruh   yang signifikan

b. Fhitung ≤ F  tabel    artinya  H0 diterima dan H1 ditolak,  sehingga tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan.

3.9.2. Pengujian Hipotesis 2 (Uji-t)

Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing 

variabel  independen  secara  parsial  terhadap variabel  dependen,  dengan asumsi 



variabel  lainnya  konstan.  Hasil  t-test  menunjukkan variabel  independen  secara 

parsial  berpengaruh  atau  tidak  terhadap  variabel  dependen.  Adapun  langkah-

langkah pengujian t statistik adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan hipotesis

H0 : βi = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari    variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara parsial

H1 :  βi ≠  0,  artinya  terdapat  pengaruh yang  signifikan  dari  variabel  bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial.

2. Menentukan t hitung dengan rumus :

t hitung = 
Sbi

βi - bi
  (Anto Dajan, 1996:336)

keterangan : βi    = koefisien regresi

        Sbi  = kesalahan standar dari koefisien regresi

3. Menentukan  t  tabel dengan  tingkat  signifikansi  (α)  sebesar  5%  dan  derajat 

kebebasan df = (n-k-1)

4. Membuat keputusan hipotesis dengan membandingkan t hitung dan t tabel dengan 

uji dua sisi, yaitu ; 

a. t  hitung ≥  t  tabel atau  -  t  hitung ≤  -  t  tabel,  artinya  H0 ditolak  dan  H1 

diterima, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan

b. t  hitung < t  tabel atau -  t  hitung > -  t  tabel,  artinya  H0 diterima dan H1 

ditolak, sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

3.9.3. Pengujian Hipotesis 3

Untuk mengetahui  variabel  bebas  apakah yang dominan mempengaruhi 

struktur modal dapat dilakukan dengan melihat koefisien β standar yang terbesar, 



dengan cara membandingkan nilai koefisien β standarnya masing-masing, dimana 

yang  terbesar  adalah  yang  dominan.  Menurut Sritua  Arief dalam  Alfred 

(2008:87),  untuk  menentukan  variabel  bebas  yang  paling  dominan  dalam 

mempengaruhi  nilai  variabel   terikat  dalam suatu  model  regresi  linear,  maka 

digunakan  koefisien  Beta  (Beta  Coefficient).  Koefisien  tersebut  biasa  disebut 

standardized coefficient.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Sampel Perusahaan
4.1.1. PT. Astra International Tbk

Aktivitas–aktivitas  mendasar  dari  perusahaan  mencakup  otomotif, 

perlengkapan berat, industri kayu, agribisnis, elektronik,  basic industry, dan jasa 

keuangan.  Perusahaan  ini  merupakan  produsen  dan  perakit  mobil  terbesar, 

sebagian besar adalah Toyota Indonesia. Pada bulan November 1992 pemegang 

saham terbanyak adalah William Soeryadajaya, kemudian menjual 100 juta saham 

perusahaan untuk beberapa perusahaan dan individu diantaranya PT. Ganareksa 

Fund  Management,  Oykel  Limited,  PT Delta  Mustika,  Prajogo  Pangestu,  dan 

Henry Pribadi. Di bulan Juni 1993, Oykel Ltd, menjual semua sahamnya kepada 

Toyota Motor Jepang. Perusahaan tersebut memiliki 73 cabang, perusahaan yang 

merupakan pemilik saham penuh dan 33 perusahaan yang bukan pemilik saham 

penuh.  Setelah  ia  berhasil  dalam  memperluas  pemasaran  chicling  automotive, 

perusahaan  menjadi  importir  dan  distributor  tunggal  BMW  dan  Land  Rover 

Automobile di Myanmar. Bersama dengan 255 saham Chiate Motor Myanmar, 5% 

saham memberi Auto China Jepang, 70% saham perusahaan  joint venture yang 

bernama  Myanmar  Astra  Chiate  Motor.  Di  tahun  1996,  perusahaan  ini 

merencanakan  untuk  mengkonstruksi  pabrik  geothermal  di  Palembang  dengan 

biaya  sebesar  Rp.  350  miliar.  Pabrik  tersebut  akan  diperoleh  dari  PLN  dan 

mendapat  kapasitas  daya  sebesar  130MW.  Perusahaan  akan  dikonstruksi  oleh 

sebuah  perusahaan  afiliasi,  PT.  Astratel  Nusantara,  dan  akan  beroperasi  pada 

tahun 1999. Di tahun 1998, perusahaan akan melaunching sebuah mobil  baru, 

yang mana dilaporkan lebih murah dari pada kijang (mobil  kesukaan keluarga) 



dan mungkin bisa menjadi sebuah pesaing potensial bagi mobil nasional (Timor). 

Perusahaan tersebut telah mendapatkan sertifikat  ISO gool dari  AFAQ  France 

and Net Europe untuk Astra Management Development Center (AMDC) – pusat 

pengembangan  manajemen  Astra.  Sertifikat  tesebut  dimenangkan  oleh  AMDC 

sebagai  atribut  (tanda)  untuk  divisi  pelatihan  desain.  Menyelesaikan 

restrukturisasi  hutang  cabang  perusahaan,  PT.  Cahya  Sakti  Motor  Co.  Pada 

tanggal  11  Oktober  2000,  dengan  berakhirnya  tahun  2000  perusahaan  telah 

merestrukturisasi  hutang  dari  semua  cabang-cabangnya.  Awal  tahun  2001, 

perusahaan diset untuk mengambil alih 100% kepemilikan saham oleh PT. Cahya 

Sakti  Motor  dengan  membeli  sisa  saham  (50%)  yang  dimiliki  oleh  beberapa 

minoritas  pemilik  saham  yang  mengikuti  pengambilalihan  atas  operasi  besar-

besaran oleh BMW Acr, Jerman. Di bulan Februari 2007, perusahaan memulai 

pengembangan bisnis telepon selular, dengan menginvestasikan US$ 3,825 juta 

adalah  sebuah  joint  venture dengan  PT  Astratel  Nusantara.  Di  masa  lalu, 

perusahaan  ini  bekerjasama  dengan  sebuah  perusahaan  asing,  Millicom 

International Cellular Ptc. Ltd.

4.1.2. PT. Astra Otoparts Tbk

Dimulai  sebagai  perusahaan  ekspor  impor  yang  dikenal  sebagai  PT. 

Pasific Western di tahun 1976, yang kemudian merubah namanya menjadi PT. 

Astra  Pradipta  Internusa.  Sejak saat  itu,  perusahaan telah melahirkan  beberapa 

perubahan  dan  proses  merger  sebagai  bagian  dari  konsolidasi  bisnis  untuk 

komponen–komponen  otomotif  di  bawah  PT.  Astra  International  pada  tahun 

1996,  hal  ini  menghasilkan  sebuah  perusahaan  baru,  PT.  Astra  Dian  Lestari. 

Perusahaan  ini  kemudian  diubah  namanya  menjadi  PT.  Astra  Otoparts  Tbk. 



(AOP) di tahun 1997 dan mengoperasikan bisnis kompetensinya dalam produksi 

dan distribusi  onderdil  dan komponen-komponen otomotif  di  Indonesia.  secara 

relatif  dalam  jangka  waktu  pendek,  AOP  telah  berhasil  membangun  dirinya 

sendiri,  dengan  terdaftarnya  saham  secara  sah  pada  BEJ  di  tahun  1998, 

mengembangkan  sebuah  produk  subtitusi  untuk  komponen-komponen  produk 

original yang diketahui dengan nama “ASPIRA” dan memperluas jaringan kerja 

pemasaran retail  Shop dan Drive.  AOP juga mendapat  dua penghargaan untuk 

“Indonesia’s Best Managed Newly Listed Company 1999” dan “Indonesia’s Best  

Managed Company  2000  For a Small Category Company” yang diberikan oleh 

Asia money Magazine.

4.1.3. PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk

PT.  Multi  Strada  Arah  Sarana  Tbk  (MASA)  mempunyai  visi  menjadi 

produsen ban berkelas dunia. Untuk mendukung visi ini, perusahaan memusatkan 

perhatian  dengan  memaksimalkan  kepuasan  pelanggan  serta  menghasilkan 

produk-produk berkualitas  tinggi  dan harga  yang kompetitif,  pada waktu  yang 

sama  perusahaan  juga  terus  memaksimalkan  nilai-nilai  bagi  para  pemegang 

saham.  Perusahaan  berkomitmen  penuh  untuk  menyediakan  pelayanan  yang 

terbaik dan produk-produk yang berkualitas tinggi untuk para pelanggan, dengan 

tidak  menggunakan  bahan  baku  di  bawah  standar,  tidak  memproduksi  dan 

mengirimkan  produk  yang  tidak  memenuhi  standar  kualitas.  Komitmen 

perusahaan  lainnya  adalah  melaksanakan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik, 

dengan menekankan kepada para karyawan pentingnya untuk menerapkan prinsip 

etika tinggi,  serta terus menjaga kesehatan dan keselamatan kerja melalui  cara 

kerja  yang baik dan pengawasan mutu yang tinggi  serta  berusaha keras  untuk 



meningkatkan kesejahteraan dan standar kehidupan bagi seluruh karyawan kami.

Pada tahun 1998, MASA merupakan produsen ban yang didirikan dengan 

nama PT Oroban Perkasa. Kemudian tahun berikutnya,  1991, MASA didirikan 

dengan bantuan desain dan teknologi Pirelli. Pada tahun 1995, melanjutkan kerja 

sama dengan Continental GMbh, Germany, yang menyediakan bantuan-bantuan  

teknis dan distribusi. Memulai kegiatan produksi komersial. Selama krisis di Asia 

(tahun  1999),  seluruh  kewajiban  MASA  dialihkan  ke  Badan  Penyehatan 

Perbankan  Nasional  ("BPPN").  Dalam  perkembangannya  (tahun  2001),  pada 

sistem  produksi  dan  distribusi  MASA  menggunakan  nama:  CORSA  dan 

STRADA. Kemudian pada tahun 2004 MASA diambil alih oleh manajemen baru 

(PVP  XVIII  Pte  Ltd  dan  PT.  Indomika  Jayatama),  dan  melakukan  proses 

restrukturisasi, termasuk konversi dari pinjaman menjadi ekuilitas. Dalam kurun 

waktu  dari  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2006  perusahaan  mendapatkan 

tambahan pendanaan berupa pinjaman dari Bank Niaga dan Sindikasi sejumlah 

US $ 54 juta. Untuk selanjutnya pada tahun 2007 MASA menerbitkan 2,6 milyar 

saham baru melalui penawaran umum terbatas dengan harga pelaksanaan sebesar 

Rp 200 per saham.

4.1.4. PT. Gajah Tunggal Tbk

Perusahaan  ini  telah  dikembangkan  untuk  memproduksi  ban-ban 

automobile,  bus dan truk, serta kendaraan-kendaraan perangkat berat.  Di tahun 

1961, ia merubah namanya menjadi PT. Gajah Tunggal Tbk. Pada saat ekspansi 

tersebut, perusahaan ini mengalokasikan pabriknya dari Bandengan Are Jakarta 

Utara ke lahan seluas 55Ha, di Tangerang, Jawa Barat. Di tahun 1996, perusahaan 

telah memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 13,3 juta ban  automobile dan 



9,2  juta  ban  sepeda  motor.  Pada  tahun  1996,  perusahaan  memperoleh  51% 

investasi PT. Langgeng Bajaprata, sebuah perusahaan kawat baja dan kawat bead. 

Pada bulan Mei 1995, perusahaan melaunching sebuah ban baru jenis  Savero, 

yang didesain secara khusus untuk Jeep. Produk perusahaan dijual di bawah nama 

merek Gajah Tunggal dan GTT Radial untuk kendaraan roda 4, sedangkan IRC 

digunakan untuk ban-ban sepeda motor, perusahaan ini telah mampu memperoleh 

indikasi pinjaman seharga US$ 360 juta dari 41 bank komersial sampai afiliasinya 

di Netherlands, CTTT Netherland BV rata-rata bunganya adalah 0.975% diatas 

SIBOR  dan  dengan  jangka  waktu  5  tahun.  Selain  penyelesaian  sebagian 

hutangnya yang menonjol, dananya juga akan digunakan untuk perluasan pabrik 

dan penambahan modal kerja. Pada bulan Mei 2001, perusahaan memperkenalkan 

teknologi  ban baru,  Champiro  HPZ – 40.  Produk ini  mengizinkan kenadaraan 

untuk memacu  dalam kecepatan  tinggi  dengan selamat.  Ini  merupakan  produk 

ASEAN pertama yang menggunakan teknologi tersebut.

4.1.5. PT. Selamat Sempurna Tbk

Perusahaan  didirikan  pada  tanggal  19  Januari  1976.  Pada  tahun  1980, 

Eddy  Hartono  yang  sebagai  pendiri  ADR Group  mengambil  alih  kepemilikan 

perusahaan. Pada tahun 1994, perusahaan mendapatkan kepemilikan saham PT. 

Andi  Chandra  Automotive  Products,  dan  70%  dari  PT.  Panata  Mandiri. 

Selanjutnya  di  tahun yang sama,  perusahaan mengambilalih  operasi  CV. Auto 

diesel radiators. Pada bulan juli 2000, menerbitkan obligasi selamat sempurna I 

tahun 2000 dengan facevalue sebesar Rp. 100miliar dan ditawarkan pada fixed 

rate  16,625% per  annum selama  5  tahun.  Pada  bulan  desember  2000,  cabang 

perusahaan PT. Adhi Candra automotive products Tbk. Menawarkan sebuah porsi 



saham dengan total 47 juta saham atau 35,07 saham untuk public melalui BEJ. 

Sekarang ini,  perusahaan  dan  dua  cabangnya  yang  bernama PT.  Adhi  Candra 

Automotive Tbk. Dan PT. Panata  Jaya  Mandiri  tealah  meraih  sertifikat  sistem 

kualitas  manajemen  QS  9000  dari  SGS  Yarsley  International  Certification 

Service.  Perusahaan  dan  cabangnya  telah  tumbuh  dengan  sebagai  pemimpin 

produsen komponen otomotif di Indonesia dengan berbagai produknya, terutama 

penyaring dan radiator dengan pangsa pasar internasional yang mencakup lebih 

dari  50  negara  tujuan  ekspor.  Perusahaan  juga  memproduksi  kondensor,  AC 

mobil,  pipa  rem,  pipa  minyak,  dan  asistten  teknisi  dari  produsen  otomotif 

terkemuka di dnia, diataranya Tokyo Radiators mfg. Co. Ltd, Tennex Corp, tokyo 

Roki Co. Ltd, Delphi Thermal System Division dan Donaldson Company Inc.

4.1.6. PT. Hexindo Adiperkasa Tbk

Didirikan  pada  tahun  1988,  perusahaan  bersepakat  dengan  Hydraulix 

Excavator, Crawler Crane, Wheel Loaders, Motor Grader, Skidder (John Deere, 

USA),  Hydraulix  Excavator  Ex-100,  Ex-100m,  dan  Ex-200 hammers  (Hitachi, 

Indonesia),  Hydraulix  Hammers  (Kruup,  Germany),  Rock  drilling  Machine 

(Howdon, Hongkong), Paving Equipment (Blaw Knok, US), Stone Cruising Plant 

(Amman,  Switzerland),  road  profiler  (Cini,  USA),  dan  Tower  Crane  (BPR 

Caclillon, Prancis). Para konsumen terdiri dari : PT. Kaltim Prima Coal, PT. Jaya 

Sumipiler  Indonesia,  PT. Semen padang,  Sinar  Mas Group,  PT.  Pembangunan 

Perumahan,  PT.  Dipasena  Citra  Darmaja,  dan  direktur  utama  Highway 

Construction. Pada tahun 1991, ia merangkul PT. Hitachi Construction Machinary 

Indonesia  (HCMI)  dalam  joint  venture unuk  memproduksi  komponen 

perlengkapan  berat  dengan  Hitachi  Construction  Machinary  Co.  Ltd.  Jeapang 



(50,4%), Hochu Corp, Japang (14,6%),  PT. Minda Iron steel, Indonesia (17,5%), 

PT.  Hexindo  adiperkasa  (12,5%),  dan  PT.  Angga  Putra  Wana  Dhanajaya, 

Indonesia  (5%).  HCMI  memperoduksi  komponen-komponen  untuk  perakitan 

perlengkapan  berat.  Perusahaan  memiliki  perkantoran,  bagian-bagian  gudang, 

bengkel, dan ruang penyimpanan dan fasilitas-fasilitas perawatan pada lahan 1,2 

hektar di daerah Pulo Gadung Industrial Estate. Perluasan pemasaran di kawasan 

Indonesia Timur merupakan prioritas utama perusahaan di tahun 1996. Pada bulan 

Mei  2001,  perusahaan  tidak  melihat  lebih  jauh  untuk  distribusi  PT.  Hitachi 

Construction Machinary Indonesia (HCMI) perangkat HCMI sebesar US$ 5 juta 

untuk  perluasan  lahan  di  Indonesia,  yang  juga  menjadi  keuntungan  bagi 

perusahaan.

4.1.7. PT. United Tractors Tbk

Didirikan  pada tahun 1972 dengan nama PT,  Inter  Astra  motor  works, 

perusahaan memiliki  hubungan kontrak kerjasama dengan Komatsu  forklit  Co. 

Ltd.  Jepang,  John Dare  interantional  Ltd.  Usa,  dan  Bomag  Kochring  Grambh 

Jerman Barat.  Pada awal  tahun 1997,  perusahaan menawarkan 800.000 saham 

dengan harga Rp. 6 miliar kepada Kopkar Kanitra, sebuah koperasi yang dimiliki 

oleh pegawai perusahaan dengan jumlah anggota 1.134 orang. Pada tahun 2000, 

perusahaan mendapatkan peringkat ke-13 di Indonesia dalam survei tahunan atas 

top 1000 enterprise oleh Asiaweek. Pada awal Juli 2003, produsen ban melakukan 

kerjasama  kontrak  dengan  cabang  perusahaan  PT.  United  Tractors,  Pandu 

Engineering, untuk distribusi kendaraan berat komersial dan ban dengan aplikasi 

khusus.



4.1.8. PT. Nipress Tbk

PT  Nipress  Tbk  merupakan  salah  satu  perusahaan  pelopor  dan  satu-

satunya  perusahaan  yang  go  public yang  memproduksi  baterai  atau  aki  di 

Indonesia. Dengan pengalaman yang lebih dari 35 tahun dalam hal baterai, juga 

termasuk 20 tahun dalam menjalankan usaha di pasar internasional. Perusahaan 

secara  intensif  melakukan  perkembangan  dan  perbaharuan  terhadap  pasar 

domestik dan interasional dengan memberikan semua produk baterai terbaik yang 

diproduksi oleh perusahaan. Produk yang diproduksi perusahaan antara lain  Car 

Battery, Motorcycle Battery, Golf Cart Battery, dan  Heavy Duty Battery. Dengan 

pasar  utama  adalah  Amerika  Utara  ,  Amerika  Selatan  ,  Eropa  Timur,  Asia 

Tenggara,  Afrika,  Timur  Tengah,  Eropa Barat,  dan Asia  Timur.  Total  volume 

penjualan tahunan perusahaan rata-rata sebesar US$50 Million - US$100 Million, 

dengan tingkat persentase ekspor perusahaan antara 51% - 60%.

4.1.9. PT. Tunas Ridean Tbk

Pada  tahun  1974,  perusahaan  disahkan  sebagai  otoritas  dealer  untuk 

Toyota, Daihatsu, BMW, Peugeot, dan Renault kendaraan bermotor di Jakarta dan 

wilayah sekitarnya, seperti sepeda motor Honda dan kendaraan bermotor Daihatsu 

di  Lampung  dan  Sumatera  Selatan  pada  tahun  1980.  PT.  Tunas  Ridean 

mengoperasikan aktivitasnya sebagai Group Holding Company. Kemudian pada 

tahun 1995, perusahaan terdaftar  pada BEJ mengikuti  penawaran inisial  publik 

sebesar  30%  atas  modal  yang  diterbitkannya.  Jardinne  Motors  group  yang 

memiliki jaringan kerja dealer dan distributor di Asia, UK, Benua Eropa, dan US 

yang mencapai  25% pada perusahaan.  Pada tahun 2002, perusahaan membuka 

showroom  BMW  terbesar  di  Indonesia  yang  berlokasi  di  Jakarta  dan  untuk 



pertama  kalinya  juga  di  Indonesia  dapat  ditemukan  identitas  dan  standar 

internasional BMW. Pada tahun yang sama, Jardine motors group meningkatkan 

shareholdingnya  mencapai  33,7%.  Perusahaan  ini  merupakan  dealer  group 

kendaraan bermotor independen terbesar di Indonesia dengan 35 dealer kendaraan 

baru, 4 showroom mobil, 25 jasa bengkel, 4 body repair, 1 dealer utama sepeda 

motor, 15 kantor cabang keuangan kendaraan, dan 4 rental kantor manajemen. PT 

Tunas Financindo Sarana atau Tunas Finance meraih predikat Sangat Bagus untuk 

Kinerja Keuangan 2007 dari Majalah Infobank. Predikat tersebut diberikan pada 

Malam Penganugerahan Multifinance  Award 2008 pada  tanggal  16 September 

2008. Tunas Finance memperoleh penghargaan tersebut untuk kategori lembaga 

pembiayaan dengan aset di atas satu triliun. TUNAS Rental (PT Surya Sudeco), 

salah satu divisi pada PT Tunas Ridean Tbk yang bergerak di bidang penyewaan 

kendaraan,  pada  tahun  2008  menerima  sertifikasi  ISO  9001:2000,  sebuah 

standarisasi  internasional  untuk  sistem  kualitas  manajemen  mutu  dari  Badan 

Verifikasi Internasional (New Zealand LTD).

4.1.10.  PT. Intraco Penta Tbk

Pada  tahun  1976,  perusahaan  memenangkan  kontrak  pertamanya  untuk 

jasa  agency  dari  Baldwin  manufacturing  company  USA,  untuk  penyaringan 

Baldwin.  Mengikuti  kesuksesan  tersebut,  perusahaan  meninggalkan  untuk 

menyediakan jasa agency untuk Volvo BM Wheel Laders Artics Trucks, Swedia; 

Bobeat Skid Steer Loaders dari melroe international, USA; cranes dari P&H-PPm 

dari Renault VI, Prancis; Belt Utra Loggers dari Bell Equipment, Selandia Baru; 

Lamborghini  Belt  Tailers  dari  SLH Spa,  Italia;  dan Berco Undercarriages  dari 

Berco Spa, Italia. Pada akhir tahun 1992, perusahaan memperoleh 100% investasi 



dari NvDP Pamitran, perolehan jasa agency tersebut untuk beberapa produk baru. 

Pasar perangkat berat perusahaan secara langsung diarahkan bagi para pengguna, 

dengan melebihkan operasi para pembeli pada sektor kayu dan pertambangan.

4.1.11.  PT. Prima Alloy Steel Tbk

Didirikan  di  Surabaya  pada  tahun  1984,  perusahaan  ini  dimanajemeni 

untuk mengahadapi standar variasi industri, diantaranya SU (Indonesia Industrial 

Standard) dan JWL (Japanese Technical Standards for Ligths alloy Disk wheel), 

dan  telah  mendapatkan  sertifikat  kualitas  dari  JWL-VIA  (Vehicle 

InspectionAssociation)  dari  Jepang. Cakupan berbagai  perlengakapan lain yang 

dibuat dari aluminium alloy dan baja, dan penjualan general untuk produk-produk 

tersebut. Pada tanggal 5 Oktober 1990, perusahaan melakukan penawaran publik 

atas sahamnya sebesar 2.000.000 dengan haraga Rp. 1.000,- per lembar  saham 

untuk public yang dilakukan untuk keefektifan.

4.2. Kondisi  Umum  Struktur  Modal  dan  Variabel  –  Variabel  yang 

Mempengaruhi Struktur Modal

Dalam menentukan struktur modal, perusahaan harus mempertimbangkan 

beberapa  variabel  yang  mempengaruhinya.  Untuk  mengetahui  apakah  rasio 

keuangan  perusahaan  secara  individu  dalam  keadaan  baik  atau  tidak,  dapat 

mengggunakan rasio seluruh perusahaan yang berada dalam satu industri sebagai 

alat pembandingnya. Pada penelitian ini, rasio industri diukur dari akumulasi data 

keuangan perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dengan asumsi penentuan 

sampel  telah  representatif  dan  mencerminkan  industrinya.  Berikut  ini  adalah 



gambaran  kondisi  umum  masing-masing  variabel  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini, yaitu:

4.2.1. Struktur Modal

Struktur modal dihitung dengan membandingkan hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Semakin besar struktur modal berarti semakin besar juga 

hutang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Rata-rata struktur modal 

perusahaan sampel selama penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Rata-Rata Struktur Modal Perusahaan Sampel Periode 2005-2007

NO. PERUSAHAAN 2005 2006 2007 Rata-rata
1 PT. Astra International Tbk 39.91% 51.07% 37.71% 42.90%
2 PT. Astra Otoparts Tbk 21.91% 17.19% 9.99% 16.36%
3 PT. Gajah Tunggal Tbk 214.72% 182.35% 188.99% 195.35%
4 PT. Selamat Sempurna Tbk 7.88% 6.88% 7.84% 7.53%
5 PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 26.01% 46.04% 30.46% 34.17%
6 PT. Nipress Tbk 39.77% 43.36% 37.10% 40.08%
7 PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk 64.91% 55.00% 18.86% 46.26%
8 PT. Tunas Ridean Tbk 108.89% 123.89% 114.29% 115.69%
9 PT. Prima Alloy Steel Tbk 76.86% 48.27% 41.12% 55.42%

10 PT. Intraco Penta Tbk 53.78% 100.81% 75.79% 76.79%
11 PT. United Tractors Tbk 70.14% 55.65% 34.23% 53.34%

Rata - Rata 65.89% 66.41% 54.22% 62.17%
Nilai Tertinggi 214.72% 182.35% 188.99% 195.35%
Nilai Terendah 21.91% 6.88% 9.99% 12.93%

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata struktur modal 

industri  otomotif  selama  periode  penelitian  sebesar  62,17%  dengan  rata-rata 

kisaran  terendah  12,93%  dan  tertinggi  sebesar  195,35%.  Perusahaan  yang 

memiliki  struktur modal diatas rata-rata industri periode 2005-2007 adalah PT. 

Gajah Tunggal Tbk sebesar 195,35%, PT. Tunas Ridean Tbk sebesar 115,69%, 

dan PT.  Intraco Penta  Tbk sebesar 76,79%. Sedangkan perusahaan-perusahaan 

lain  memiliki  struktur  modal  di  bawah  rata-rata  industrinya.  Dalam  periode 



tahunan, rata-rata struktur modal industri terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 

54,22% dan  tertinggi  pada  tahun  2006  sebesar  66,41%.  Rasio  struktur  modal 

terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 6,88% dan tertinggi pada tahun 2005 

sebesar 214,72%.

4.2.2. Struktur Aktiva

Struktur  aktiva  merupakan  perbandingan  antara  jumlah  aktiva  tetap 

dengan  total  aktivanya.  Rata-rata  struktur  aktiva  perusahaan  sampel  selama 

penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Rata-Rata Struktur Aktiva Perusahaan Sampel Periode 2005-2007

NO. PERUSAHAAN 2005 2006 2007 Rata-rata
1 PT. Astra International Tbk 24.47% 22.49% 22.24% 23.07%
2 PT. Astra Otoparts Tbk 26.36% 23.75% 19.37% 23.16%
3 PT. Gajah Tunggal Tbk 42.50% 43.79% 38.67% 41.65%
4 PT. Selamat Sempurna Tbk 37.11% 36.14% 38.39% 37.21%
5 PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 18.71% 29.30% 21.62% 23.21%
6 PT. Nipress Tbk 58.19% 53.58% 38.89% 50.22%
7 PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk 75.63% 81.94% 68.57% 75.38%
8 PT. Tunas Ridean Tbk 17.79% 17.76% 18.89% 18.15%
9 PT. Prima Alloy Steel Tbk 27.17% 20.39% 24.41% 23.99%

10 PT. Intraco Penta Tbk 5.28% 5.08% 5.36% 5.24%
11 PT. United Tractors Tbk 40.51% 46.16% 42.51% 43.06%

Rata - Rata 33.97% 34.58% 30.81% 33.12%
Nilai Tertinggi 75.63% 81.94% 68.57% 75.38%
Nilai Terendah 5.28% 5.08% 5.36% 5.24%

Sumber: Lampiran 2 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata struktur aktiva 

industri  otomotif  selama  periode  penelitian  sebesar  33,12%  dengan  rata-rata 

kisaran terendah 5,24% dan tertinggi sebesar 75,38%. Perusahaan yang memiliki 

struktur  aktiva  diatas  rata-rata  industri  periode  2005-2007  adalah  PT.  Gajah 

Tunggal Tbk sebesar 41,65%, PT. Selamat Sempurna Tbk sebesar 37,21%, PT. 

Nipress Tbk sebesar 50,22%, PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk sebesar 75,38%, 



dan PT. United Tractors Tbk sebesar 43,06%. Sedangkan perusahaan-perusahaan 

lain  memiliki  struktur  aktiva  di  bawah  rata-rata  industrinya.  Dalam  periode 

tahunan, rata-rata struktur aktiva industri terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 

30,81% dan  tertinggi  pada  tahun  2006  sebesar  34,58%.  Rasio  struktur  aktiva 

terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 5,08% dan tertinggi pada tahun 2006 

sebesar 81,94%.

4.2.3. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan

Tingkat  pertumbuhan  perusahaan  dinyatakan  dengan  angka  indeks 

pertumbuhan  yaitu  alat  ukur  perubahan  jumlah  penjualan  pada  tiap-tiap  tahun 

yang  bersangkutan  berdasarkan  tahun  dasar  (tahun  sebelumnya).  Rata-rata 

pertumbuhan perusahaan sampel  selama penelitian  dapat  dilihat  pada tabel  4.3 

berikut ini:

Tabel 4.3
Rata-Rata Pertumbuhan Perusahaan Perusahaan Sampel Periode 2005-2007

NO. PERUSAHAAN 2005 2006 2007 Rata-rata
1 PT. Astra International Tbk 36.17% -8.93% 25.98% 17.74%
2 PT. Astra Otoparts Tbk 31.75% -12.49% 24.72% 14.66%
3 PT. Gajah Tunggal Tbk -28.89% 13.17% 21.74% 2.01%
4 PT. Selamat Sempurna Tbk 17.86% 2.27% 20.76% 13.63%
5 PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 42.96% -1.94% 30.78% 23.93%
6 PT. Nipress Tbk 30.10% 18.80% 55.97% 34.96%
7 PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk 47.10% 73.63% 58.15% 59.63%
8 PT. Tunas Ridean Tbk 39.92% -17.53% 13.88% 12.09%
9 PT. Prima Alloy Steel Tbk 27.11% 8.36% -11.80% 7.89%

10 PT. Intraco Penta Tbk 14.89% -23.00% 19.88% 3.92%
11 PT. United Tractors Tbk 49.29% 3.30% 32.41% 28.33%

Rata - Rata 28.02% 5.06% 26.59% 19.89%
Nilai Tertinggi 49.29% 73.63% 58.15% 60.36%
Nilai Terendah -28.89% -23.00% -11.80% -21.23%

Sumber: Lampiran 2 



Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata pertumbuhan 

perusahaan  dalam industri  otomotif  selama  periode  penelitian  sebesar  19,89% 

dengan  rata-rata  kisaran  terendah  -21,23%  dan  tertinggi  sebesar  60,36%. 

Perusahaan  yang  memiliki  pertumbuhan  perusahaan  diatas  rata-rata  industri 

periode 2005-2007 adalah PT. Hexindo Adiperkasa Tbk sebesar  23,93%, PT. 

Nipress Tbk sebesar 34,96%, PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk sebesar 59,63% 

dan PT. United Tractors Tbk sebesar 28,33%. Sedangkan perusahaan-perusahaan 

lain  memiliki  pertumbuhan  perusahaan  di  bawah  rata-rata  industrinya.  Dalam 

periode tahunan, rata-rata pertumbuhan perusahaan industri terendah terjadi pada 

tahun 2006 sebesar 5,06% dan tertinggi pada tahun 2005 sebesar 28,02%. Rasio 

pertumbuhan perusahaan terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar -28,89% dan 

tertinggi pada tahun 2006 sebesar 73,63%.

4.2.4. Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan diukur melalui log natural dari total aktiva. 

Rata-rata pertumbuhan perusahaan sampel  selama penelitian dapat  dilihat  pada 

tabel 4.4 berikut ini:



Tabel 4.4
Rata-Rata Ukuran Perusahaan Sampel Periode 2005-2007

NO. PERUSAHAAN 2005 2006 2007 Rata-rata
1 PT. Astra International Tbk 13.6720 13.7629 13.8029 13.7459
2 PT. Astra Otoparts Tbk 12.4812 12.4812 12.5383 12.5002
3 PT. Gajah Tunggal Tbk 12.8739 12.8619 12.9271 12.8876
4 PT. Selamat Sempurna Tbk 11.8216 11.8553 11.9191 11.8653
5 PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 12.0292 12.0807 12.1411 12.0837
6 PT. Nipress Tbk 11.2793 11.3729 11.3582 11.3368
7 PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk 12.0347 12.1565 12.2551 12.1488
8 PT. Tunas Ridean Tbk 12.4351 12.4560 12.5244 12.4718
9 PT. Prima Alloy Steel Tbk 11.7491 11.7732 11.7348 11.7524

10PT. Intraco Penta Tbk 11.7348 11.9482 11.9200 11.8677
11PT. United Tractors Tbk 13.0267 13.0511 13.1140 13.0639

Rata - Rata 12.2852 12.3454 12.3850 12.3386
Nilai Tertinggi 13.6720 13.7629 13.8029 13.7459
Nilai Terendah 11.2793 11.3729 11.3582 11.3368

 Sumber: Lampiran 2 

Dari  tabel  4.4  dapat  diketahui  bahwa  secara  umum  rata-rata  ukuran 

perusahaan  pada  industri  otomotif  selama  periode  penelitian  sebesar  12,3386 

dengan  rata-rata  kisaran  terendah  11,3368  dan  tertinggi  sebesar  13,7459. 

Perusahaan  yang  memiliki  ukuran  perusahaan  diatas  rata-rata  industri  periode 

2005-2007  adalah  PT.  Astra  International  Tbk  sebesar  13,7459;  PT.  Astra 

Otoparts  Tbk  sebesar  12,5002;  PT.  Gajah  Tunggal  Tbk  sebesar  12,8876;  PT. 

Tunas Ridean Tbk sebesar 12,4718, dan PT. United Tractors Tbk sebesar 13,0639. 

Sedangkan  perusahaan-perusahaan  lain  memiliki  ukuran  perusahaan  di  bawah 

rata-rata industrinya. Dalam periode tahunan, rata-rata ukuran perusahaan industri 

terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 12,2852 dan tertinggi pada tahun 2007 

sebesar  12,3850.  Rasio  ukuran  perusahaan  terendah  terjadi  pada  tahun  2005 

sebesar 11,2793 dan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 13,8029.



4.2.5. Profitabilitas

Profitabilitas  merupakan  perbandingan  antara  laba  sebelum  bunga  dan 

pajak (EBIT) terhadap total aktiva perusahaan. Rata-rata pertumbuhan perusahaan 

sampel selama penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.5
Rata-Rata Profitabilitas Perusahaan Sampel Periode 2005-2007

NO. PERUSAHAAN 2005 2006 2007 Rata-rata
1 PT. Astra International Tbk 13.65% 7.32% 13.38% 11.45%
2 PT. Astra Otoparts Tbk 9.75% 5.23% 10.78% 8.59%
3 PT. Gajah Tunggal Tbk 5.45% 5.02% 7.86% 6.11%
4 PT. Selamat Sempurna Tbk 18.16% 16.10% 18.07% 17.44%
5 PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 13.37% 4.83% 9.87% 9.36%
6 PT. Nipress Tbk 9.09% 8.20% 9.63% 8.97%
7 PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk 0.10% 0.20% 5.04% 1.78%
8 PT. Tunas Ridean Tbk 6.18% 1.93% 5.66% 4.59%
9 PT. Prima Alloy Steel Tbk 3.34% 0.28% 2.17% 1.93%

10 PT. Intraco Penta Tbk 7.70% 4.40% 4.72% 5.61%
11 PT. United Tractors Tbk 16.08% 11.89% 22.59% 16.85%

Rata - Rata 9.35% 5.95% 9.98% 8.43%
Nilai Tertinggi 18.16% 11.89% 22.59% 17.55%
Nilai Terendah 0.10% 0.20% 2.17% 0.82%

Sumber: Lampiran 2 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata profitabilitas 

industri  otomotif  selama  periode  penelitian  sebesar  8,43%  dengan  rata-rata 

kisaran terendah 0,82% dan tertinggi sebesar 17,55%. Tidak ada perusahaan yang 

memiliki  profitabilitas  diatas  rata-rata  industri  periode  2005-2007,  semua 

perusahaan memiliki profitabilitas di bawah rata-rata industrinya. Dalam periode 

tahunan, rata-rata profitabilitas industri terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 

5,95% dan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 9,98%. Rasio profitabilitas terendah 

terjadi  pada  tahun  2005  sebesar  0,1% dan  tertinggi  pada  tahun  2007  sebesar 

2,17%.



4.3. Analisis Data
4.3.1. Uji Normalitas

Uji  Normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model 

regresi,  variabel  dependen,  variabel  independen,  atau  keduanya  mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui bahwa data berdistribusi normal 

dapat dilihat dari kurvanya. Apabila data berada di sekitar garis lurus dan tidak 

terpencar  jauh,  maka  dapat  dikatakan  data  berdistribusi  normal.  Dari  kurva 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual pada lampiran 3 nampak 

bahwa data (berupa titik-titik) berpencar tidak jauh dari garis diagonal, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.3.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh nilai penduga yang tidak 

bias dan efisien dari persamaan regresi dengan metode penafsiran kuadrat terkecil 

biasa (Ordinary Least Square). Oleh karena itu, dalam pelaksanaan analisis data 

harus  memenuhi  asumsi  klasik,  yaitu  terbatas  dari  uji  autokorelasi,  uji 

multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

4.3.2.1. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar 

anggota serangakaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Untuk 

mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin – Watson (DW) yang bisa 

dilihat dari hasil uji regresi berganda. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa 

suatu DW mendekati dua atau lebih. Aturan keputusannya adalah jika nilai DW 

lebih kecil  dari  minus  dua (-2),  maka bisa diartikan  terjadi gejala  autokorelasi 

positif. Jika nilai DW lebih besar dari dua (2), maka bisa diartikan terjadi gejala 



autokorelasi negatif. Sedangkan nilai DW antara minus dua (-2) sampai dua (2), 

maka dapat diartikan tidak terjadi gejala autokorelasi. Dari tabel Durbin – Watson 

pada lampiran 3 nampak bahwa nilainya adalah 1,256 yang berarti tidak terjadi 

gejala autokorelasi.

4.3.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan 

variabel-variabel bebas yang diteliti. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). Bila nilai VIF lebih besar 

dari 10, maka terjadi multikolineritas,  dan sebaliknya bila nilai VIF lebih kecil 

dari 10 maka tidak terjadi multikolineritas (non mulitikolineritas). Hasil pengujian 

ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6.
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Bebas Nilai VIF Keterangan
Struktur Aktiva (X1) 1,332 Non mulitikolineritas
Tingkat Pertumbuhan (X2) 1,389 Non mulitikolineritas
Ukuran Perusahaan(X3) 1,066 Non mulitikolineritas
Profitabilitas (X4) 1,111 Non mulitikolineritas

Sumber: Lampiran 

Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  nilai  VIF  lebih  kecil  dari  10, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel-

variabel bebas yang diteliti (X1, X2, X3, X4).

4.3.2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji  heterokedastisitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan yang 

lain. Jika varian dari residual dari atau pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 



maka  disebut  homokedastisitas.  Jika  varian  berbeda,  disebut  hetrokedastisitas. 

Untuk  menguji  ada  tidaknya  heterokedastisitas  dapat  dilihat  pada  scatter  plot. 

Apabila  titik-titik  membentuk  pola  tertentu,  maka  dapat  diidentifikasikan  telah 

terjadi heterokedastisitas dan sebaliknya. Dari hasil  scatter plot pada lampiran 3 

terlihat  titik tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas, atau terjadi homokedastisitas.

4.3.3. Uji Regresi Linear Berganda

Untuk  mengolah  data  dengan  menggunakan  regresi  linear  berganda, 

dilakukan beberapa  tahap untuk  mencari  hubungan antara  variabel  independen 

dan variabel dependen, melalui hubungan variabel Struktur Aktiva (X1), Tingkat 

Pertumbuhan  (X2),  Ukuran  Perusahaan  (X3),  dan  Profitabilitas  (X4)  dengan 

Struktur Modal (Y). Hasil regresi dapat dilihat sebagai berikut ini:

Tabel.4.7
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel
Koefisien 

Regresi ( β ) T hitung Sig Keterangan

Konstanta -2,776 - - -
X1 0,296 0,618 0,542 Tidak Signifikan
X2 -0,540 -1,423 0,166 Tidak Signifikan
X3 0,303 2,663 0,013 Signifikan
X4 -4,029 -2,755 0,010 Signifikan

R = 0,671
R Square = 0,381
Fhitung = 4,312
Ftabel = 2,710
Sig. F = 0,008
α = 0,05

Sumber: Lampiran 3

Keterangan : 
- Jumlah data (observasi) = 33
- Koefisien regresi yang digunakan adalah Koefisien Unstandardized
- Dependent Variabel Y
      * signifikan pada level 5 %



Berdasarkan  hasil  regresi  linear  berganda  di  atas,  maka  diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut:

Y = -2,776 + 0,296X1 – 0,540X2 + 0,303X3 – 4,029X4 + e

Hasil koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. β 0 : - 2,776

Nilai  ini  merupakan  nilai  konstanta,  yaitu  estimasi  struktur  modal.  Nilai 

konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel struktur aktiva, 

tingkat pertumbuhan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas (X1, X2, X3, X4=0), 

maka  struktur  modal  akan  menurun  sebesar  2,776%.  Dalam  artian  kata 

struktur  modal  akan  menurun  sebesar  2,776% sebelum atau  tanpa  adanya 

variabel  struktur  aktiva,  tingkat  pertumbuhan,  ukuran  perusahaan,  dan 

profitabilitas (X1, X2, X3, X4=0) atau disebut ceteris paribus.

2. β 1 : 0,296 

Nilai parameter koefisien ini menunjukkan bahwa setiap struktur aktiva (X1) 

meningkat  sebesar  1%,  maka  struktur  modal  (Y)  akan  meningkat  sebesar 

0,296%.  Dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  dibutuhkan  variabel  struktur 

aktiva sebesar 0,296% dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X2, X3, 

X4=0) atau ceteris paribus.

3. β 2 : – 0,540

Nilai parameter koefisien ini menunjukkan bahwa setiap tingkat pertumbuhan 

(X2) meningkat sebesar 1%, maka struktur modal (Y) akan menurun sebesar 

0,540%.  Dengan  kata  lain  setiap  penurunan  dibutuhkan  variabel  tingkat 

pertumbuhan sebesar 0,540% dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap 

(X1, X3, X4=0) atau ceteris paribus.



4. β 3 : 0,303

Nilai parameter koefisien ini menunjukkan bahwa setiap ukuran perusahaan 

(X3) meningkat sebesar 1%, maka struktur modal (Y) akan meningkat sebesar 

0,303%.  Dengan  kata  lain  setiap  peningkatan  dibutuhkan  variabel  ukuran 

perusahaan sebesar 0,303% dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, 

X2, X4=0) atau ceteris paribus.

5. β 4 : – 4,029

Nilai  parameter  koefisien  ini  menunjukkan  bahwa setiap  profitabilitas  (X4) 

meningkat  sebesar  1%,  maka  struktur  modal  (Y)  akan  menurun  sebesar 

4,029%. Dengan kata lain setiap penurunan dibutuhkan variabel profitabilitas 

sebesar 4,029% dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, X2, X3=0) 

atau ceteris paribus.

4.3.4. Koefisien Determinasi

Koefisien  determinasi  (R2)  atau  R  square  menunjukkan  seberapa  besar 

kemampuan variabel-variabel  bebas yag  digunakan dalam model  regresi  dalam 

menjelaskan varibilitas variabel terkatnya. Nilai R square besarnya berkisar antara 

lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Jika semakin mendekati 

1  maka  model  semakin  baik  karena  apabila  R  square sama  dengan  1  berarti 

variabel  independen  berpengaruh  sempurna  terhadap  variabel  dependen. 

Sedangkan  R  square makin  mendekati  0  (nol)  berarti  kemampuan  untuk 

menjelaskan tersebut semakin lemah. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa R 

square sebesar  0,381 atau  38,1%.  Hal  ini  berarti  variabel  independen  mampu 

menjelaskan  variabel  dependennya  sebesar  38,1%,  sedangkan  sisanya  sebesar 



61,2%  dijelaskan  variabel  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  persamaan  model 

regresi.

4.3.5. Hasil Pengujian Hipotesis
4.3.5.1.Hasil Pengujian Hipotesis 1

Uji F dimaksudkan untuk melihat pengaruh secara simultan atau bersama-

sama  pada  variabel  bebas  antara  lain,  variabel  struktur  aktiva,  tingkat 

pertumbuhan  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas  perusahaan 

terhadap  struktur  modal  perusahaan.  Pengambilan  keputusan  dilakukan 

berdasarkan perbandingan nilai Fhitung dan Ftabel. Dari hasil analisis regresi linear 

berganda pengaruh varabel bebas (X) terhadap variable terikat (Y) secara simultan 

dapat  dilihat  pada  tabel  4.7  yang  ditunjukkan  pada  nilai  Fhitung sebesar  4,312 

dengan signifikan F = 0,008. Ftabel diperoleh sebesar 2,710 pada taraf nyata (α) 5%. 

Karena Fhitung > Ftabel (4,312>2,710) maka H0 ditolak atau H1  diterima. H0  ditolak 

jika Sig F < Sig α atau Sig F < 0,05, nilai Sig F sebesar 0,008 < 0,05, sehingga H0 

ditolak. Artinya, dapat dibuktikan bahwa seluruh variabel bebas (struktur aktiva, 

tingkat  pertumbuhan  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas 

perusahaan)  berpengaruh  secara  simutan  terhadap  variabel  terikatnya  yaitu 

struktur modal.

4.3.5.2.Hasil Pengujian Hipotesis 2

Uji t dimaksudkan untuk melihat signifikansi aatu pengaruh ari variabel 

bebas  secara  parsial  terhadap  variabel  terikatnya.  Pengambilan  keputusan 

dilakukan berdasarkan perbandingan thitung dengan t tabel. Dari nilai thitung pada tabel 

4.7 menunjukkan bahwa:



a. Variabel Struktur Aktiva (X1)

Variabel  struktur  aktiva  memiliki  nilai  t  hitung sebesar 0,618.  Nilai  ini  lebih 

besar  dari  t  tabel (0,618<2,310),  serta  signifikan  t  yang  lebih  besar  dari 

signifikan  α  (0,058>0,05).  Hal  ini  menunjukkan  variabel  struktur  aktiva 

berpengaruh secara signifikan negatif atau tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal.

b. Variabel Tingkat Pertumbuhan Perusahaan (X2)

Variabel tingkat pertumbuhan perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar -1,423 

Nilai  ini  lebih  besar dari  t  tabel (1,423<2,310),  serta  signifikan  t  yang lebih 

besar dari  signifikan α (0,166>0,05).  Hal  ini  menunjukkan variabel  tingkat 

pertumbuhan  perusahaan  berpengaruh  secara  signifikan  negatif  atau  tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal.

c. Variabel Ukuran Perusahaan (X3)

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar 2,663. Nilai ini lebih 

besar  dari  t  tabel (2,663>2,310),  serta  signifikan  t  yang  lebih  kecil  dari 

signifikan α (0,013<0,05). Hal ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh  secara  signifikan  positif  atau  berpengaruh  terhadap  struktur 

modal.

d. Variabel Profitabilitas (X4)

Variabel profitabilitas memiliki nilai t hitung sebesar -2,755. Nilai ini lebih besar 

dari t  tabel (2,755<2,310), serta signifikan t yang lebih kecil dari signifikan α 

(0,010>0,05). Hal ini menunjukkan variabel profitabilitas berpengaruh secara 

signifikan positif atau berpengaruh terhadap struktur modal.



Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengujian hipotesis pertama 

di  atas  yang  diwakili  oleh  variabel  struktur  aktiva,  tingkat  pertumbuhan 

perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas  terbukti  berpengaruh  secara 

simultan terhadap struktur modal.  Sedangkan variabel yang berpengaruh secara 

parsial terhadap struktur modal adalah variabel ukuran perusahaan dan variabel 

profitabilitas.

4.3.5.3.Hasil Pengujian Hipotesis 3

Untuk pengujian hipotesis 3, yaitu untuk mengetahui variabel bebas mana 

yang  mempunyai  pengaruh  paling  dominan  terhadap  variabel  terikatnya.  Hal 

tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien beta-nya yang distandarisasi paling besar 

yang  biasa  disebut  sebagai  standardize  coefficient.  Dari  analisis  regresi  yang 

terdapat  pada  lampiran  3  dapat  diketahui  bahwa  variabel  profitabilitas, 

mempunyai nilai koefisien beta yang distandarisasi terbesar yaitu sebesar 0,432 

Dengan demikian variabel profitabilitas mempunyai pengaruh dominan terhadap 

struktur modal. Hal ini sesuai dengan hipotesis 3 yang menduga bahwa variabel 

profitabilitas  merupakan  variabel  bebas  yang  mempunyai  pengaruh  paling 

dominan terhadap struktur modal. Berarti hipotesis 3 diterima atau terbukti benar.

4.4. Pembahasan

Pembahasan  dari  hasil  uji  regresi  dalam  penelitian  pada  perusahaan-

perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif periode 2005 sampai 2007 yang 

telah  dilakukan  adalah  bahwa  variabel  struktur  aktiva,  tingkat  pertumbuhan 

perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas  perusahaan  berpengaruh 

signifikan  secara  simultan  terhadap  struktur  modal,  sesuai  dengan  hasil  uji 



hipotesis  pertama  dengan  menggunakan  uji  F,  yaitu  nilai  Fhitung >  Ftabel 

(4,312>2,710). Untuk hasil dari pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa hanya 

variabel  ukuran  perusahaan  dan  profitabilitas  perusahaan  yang  berpengaruh 

signifikan  secara  parsial  terhadap  struktur  modal.  Sedangkan  untuk  hasil  dari 

pengujian  hipotesis  ketiga,  diperoleh  bahwa  variabel  profitabilitas  merupakan 

variabel paling dominan yang berpengaruh terhadap struktur modal.  Dalam hal 

penyusunan  struktur  modal,  maka  perusahaan  otomotif  perlu  memperhatikan 

variabel-variabel di atas terutama pada profitabilitas.  Selanjutnya,  akan dibahas 

interpretasi hasil penelitian dari masing-masing variabel.

4.4.1. Struktur Aktiva

Struktur  aktiva memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap struktur 

modal, yang ditunjukkan oleh hasil uji t yaitu diperoleh bahwa nilai t hitung < t tabel 

(0,618<2,310) dengan tingkat  signifikansi sebesar 0,058 dan  α = 5% (0,058 > 

0,05).  Struktur  aktiva  tidak  berpengaruh  terhadap  struktur  modal  dikarenakan 

perusahaan dalam mendanai  aktiva tetap,  dalam hal ini  aktiva tetap digunakan 

sebagai rasio pengukuran struktur aktiva, lebih banyak menggunakan pembiayaan 

dari  modal  sendiri  atau ekuitas  daripada menggunakan hutang jangka panjang. 

Selain  itu,  dapat  juga  dikarenakan  nilai  dari  aktiva  tetap  yang  kecil  sehingga 

perusahaan memiliki  kesempatan untuk memperoleh hutang dari pihak kreditur 

akan  kecil.  Disebabkan  dari  nilai  aset  dari  aktiva  tetap  yang  akan  dijadikan 

agunan  kecil,  sehingga  pihak  kreditur  meragukan  atau  menilai  perusahaan 

berisiko  tinggi  untuk  diberikan  pinjaman  atau  hutang.  Dari  hasil  uji  regresi 

diperoleh  bahwa  struktur  aktiva  memiliki  koefisien  positif  terhadap  struktur 

modal dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,296, yang berarti kenaikan struktur 



aktiva sebesar 1% akan menaikkan struktur modal sebesar 0,296% dengan kondisi 

cateris paribus.

Variabel struktur aktiva dapat diartikan sebagai nilai aset perusahaan yang 

dapat  dijadikan  sebagai  agunan  kepada  pihak  kreditur  guna  memperoleh 

persetujuan  pemberian  pinjaman.  Hasil  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Rajan dan Zingales (1995) dimana variabel struktur 

aktiva berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal, yang memiliki arah 

hubungan yang  positif.  Pada  lampiran  1,  terlihat  nilai  aktiva  tetap  perusahaan 

otomotif  lebih  kecil  daripada  nilai  aktiva  lancar  perusahaan,  hal  tersebut  akan 

berdampak  pada  keputusan  perusahaan  untuk  lebih  banyak  menggunakan 

pendanaan dari modal sendiri atau ekuitas. 

4.4.2. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

struktur modal,  yang ditunjukkan oleh hasil  uji  t  yaitu  diperoleh t  hitung < t  tabel 

(1,423<2,310) dengan tingkat  signifikansi sebesar 0,003 dan  α = 5% (0,166 > 

0,05).  Tingkat  pertumbuhan  perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap  struktur 

modal dikarenakan nilai penjualan perusahaan, dalam hal ini penjualan digunakan 

sebagai  rasio  pengukuran  tingkat  pertumbuhan  perusahaan,  selama  periode 

penelitian mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan yang 

mengalami  penurunan  nilai  omzet  penjualan,  hal  ini  dapat  menyebabkan 

keuntungan bagi perusahaan sangat fluktuatif  atau bahkan mengalami  kerugian 

karena  tidak  stabilnya  tingkat  penjualan,  sehingga  penggunaan  hutang  pada 

perusahaan  akan  sangat  beresiko.  Hal  tersebut  dikarenakan  biaya  bunga  akan 

cenderung  meningkat  sejalan  dengan  kebijaksanaan  pasar  (commercial  rate). 



Variabel tingkat pertumbuhan perusahaan, dalam penelitian ini memiliki koefisien 

negatif terhadap struktur modal dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,540, yang 

berarti kenaikan tingkat pertumbuhan perusahaan sebesar 1% akan menurunkan 

struktur modal sebesar 0,540% dengan kondisi cateris paribus.

 Hasil  ini  tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Bevan dan Danbolt (2004), menemukan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan 

yang  diproksikan  oleh  pertumbuhan  penjualan  berpengaruh  terhadap  struktur 

modal perusahaan dengan arah hubungan negatif.. Tidak berpengaruhnya variabel 

tingkat pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal terjadi karena resiko yang 

tinggi sehingga pihak manajemen dan kreditur tidak hanya memperhatikan angka 

penjualan  perusahaan  yang  tinggi  sebagai  alasan  menggunakan  hutang  jangka 

panjang untuk membiayai penjualannya.

4.4.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur 

modal,  yang  ditunjukkan  oleh  hasil  uji  t  yaitu  diperoleh  t  hitung >  t  tabel 

(2,663>2,310) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,013 dan  α = 5% (0,013 < 

0,05). Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal dikarenakan nilai 

total  aktiva yang digunakan sebagai  rasio  pengukuran dapat  memberikan  hasil 

yang  baik.  Hal  tersebut  dikarenakan  nilai  pada  penelitian  ini,  khususnya  pada 

industri otomotif, didapati bahwa semakin tinggi nilai ukuran perusahaan, maka 

nilai  hutang jangka panjang perusahaan semakin  menurun.  Analisis  dari  suatu 

sudut pandang, semakin besar ukuran perusahaan yang memiliki angka penjualan 

(pada sisi pasiva) yang tinggi kemudian berdampak pada laba ditahan yang tinggi 

sehingga  menambah  jumlah  modal  sendiri  dan  juga  akan  menambah  jumlah 



aktiva berupa kas (pada sisi aktiva). Dari data dapat dibuktikan dengan melihat 

kasus PT. Astra International Tbk yang memiliki ukuran  tertinggi periode 2005-

2007.  Dalam tabel  4.1  dapat  dilihat  kesesuaian  yaitu  rendahnya  nilai  struktur 

modal  PT.  Astra  International  Tbk.  Dalam  lampiran  1,  dapat  dilihat  bahwa 

perbandingan  antara  hutang  jangka  panjang  dengan  modal  sendiri  PT.  Astra 

International  Tbk adalah  terendah atau  dengan kata  lain,  perbandingan  jumlah 

modal sendiri PT. Astra International Tbk adalah tertinggi. Dari hasil penelitian 

ini  menunjukkan  justru  semakin  besar  ukuran  perusahaan  maka  penggunaan 

hutang  jangka  panjang  semakin  turun  atau  struktur  modalnya  menurun.  Ini 

mengindikasikan  bahwa  secara  logika  matematis  semakin  besar  ukuran 

perusahaan  akan  cenderung  mempengaruhi  struktur  modal  yang  ada,  yaitu 

mengurangi jumlah hutang jangka panjang dan justru semakin menambah tingkat 

ekuitas.  Hal  ini  sesuai  dengen  teori  jika  dipandang  dari  sudut  pengendalian 

terhadap perusahaan, dimana semakin besar ukuran perusahan maka perusahaan 

akan cenderung menggunakan modal sendiri. Variabel ukuran perusahaan, dalam 

penelitian  ini  memiliki  koefisien  positif  terhadap  struktur  modal  dengan  nilai 

koefisien regresi sebesar 0,303, yang berarti kenaikan ukuran perusahaan sebesar 

1%  akan  menaikkan  struktur  modal  sebesar  0,303%  dengan  kondisi  cateris  

paribus.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rajan 

dan Zingales (1995) dan Bevan dan Danbolt  (2004) yang menyebutkan bahwa 

hasil penelitian menunjukkan arah hubungan yang positif terhadap struktur modal. 

Dalam  memilih  sumber  pendanaan,  ukuran  perusahaan  juga  ikut  menjadi 

pertimbangan. Perusahaan kecil cenderung menggunakan hutang jangka pendek 



karena  biaya  hutangnya  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  hutang  hipotek. 

Sedangkan  perusahaan  dengan  ukuran  yang  lebih  besar  dan  kompleks  tidak 

mempunyai  kendala  untuk  mendapatkan  dana  eksternal  atau  hutang.  Hal  ini 

disebabkan  perusahaan  dengan  ukuran  besar  mempunyai  risiko  kebangkrutan 

yang kecil.

4.4.4. Profitabilitas

Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal, 

yang  ditunjukkan  oleh  hasil  uji  t  yaitu  diperoleh  t  hitung >  t  tabel (2,755>2,310) 

dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,010  dan  α =  5%  (0,010  <  0,05). 

Profitabilitas merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan struktur 

modal perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat profitabilitas 

tinggi cenderung membiayai usahanya dengan modal sendiri atau berarti memiliki 

struktur  modal  yang rendah.  Hal  ini  dikarenakan perusahaan dapat  membiayai 

kegiatan  operasional  dengan  laba  ditahan  yang  dimilikinya.  Hal  ini  membuat 

perusahaan dapat mengurangi jumlah hutangnya. Sedangkan perusahaan dengan 

tingkat  profitabilitas  yang  rendah  mempunyai  tingkat  leverage  yang  tinggi. 

Variabel profitabilitas,  dalam penelitian ini  memiliki  koefisien negatif  terhadap 

struktur modal dengan nilai koefisien regresi sebesar 4,029, yang berarti kenaikan 

profitabilitas sebesar 1% akan menurunkan struktur modal sebesar 4,029% dengan 

kondisi  cateris  paribus. Selain  itu,  variabel  profitabilitas  menunjukkan  nilai 

koefisien  beta  tertinggi,  atau  berarti  profitabilitas  berpengaruh secara  dominan 

terhadap variabel dependennya yaitu struktur modal, dengan nilai koefisien beta 

sebesar 0,432.



Hasil analisis sesuai dengan Bevan dan Danbolt (2004) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas  memiliki  hubungan negatif  dan signifikan dengan  struktur 

modal. Maksudnya jika profitabilitas perusahaan tinggi, perusahaan akan mampu 

mendanai usahanya dengan menggunakan laba ditahan yang merupakan sumber 

dana internal perusahaan, sehingga tidak memerlukan hutang. Jadi semakin tinggi 

profitabilitas semakin kecil struktur modalnya. Meskipun tidak ada pembenaran 

teoritis  mengenai  hal  ini,  namun  penjelasan  praktis  atas  kenyataan  ini  adalah 

bahwa  perusahaan  yang  sangat  menguntungkan  memang  tidak  memerlukan 

banyak  pembiayaan  dengan  hutang.  Kesimpulan  hasil  penelitian  diatas  yaitu 

dengan semakin  besar  perolehan rasio  Return On Assets (ROA) yang  dimiliki 

akan  mengurangi  jumlah  hutang  perusahaan.  Sebaliknya  bila  rasio  ROA 

perusahaan  mengalami  penurunan  maka  hutang  yang  dimilki  perusahaan  juga 

akan semakin meningkat.

4.4.5. Implikasi Hasil Penelitian

Menurut Eugene F Brigham dan Joel F Houston (2003:39),  perusahaan 

yang  mempunyai  jenis  aktiva  sesuai  untuk  jaminan  kredit  akan  cenderung 

menggunakan  banyak  hutang  karena  kemudahan  yang  dimiliki.  Hasil  dari 

penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  struktur  aktiva  (X1)  secara  parsial  tidak 

berpengaruh  signifikan  terhadap  struktur  modal,  hasil  penelitian  ini  tidak 

mendukung  hasil  penelitian  dari  teori  yang  ada  dimana  struktur  aktiva 

berpengaruh  secara  parsial  terhadap  struktur  modal.  Namun  penelitian 

memperoleh  hasil  bahwa struktur  aktiva  berpengaruh secara  simultan  terhadap 

struktur modal dengan arah korelasi positif, hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rajan dan Zingales (1995) dan Fatin Fahimah (2002). Karena 



struktur  aktiva  dihitung  berdasarkan  aktiva  tetap,  dapat  disimpulkan  bahwa 

dengan  adanya  peningkatan  struktur  modal  perusahaan  akan  menambah 

pembelanjaan pada aktiva tetap, yang seharusnya dapat digunakan untuk membeli 

aktiva produktif yang lebih berguna.

Menurut Eugene F Brigham dan Joel F Houston (2003:39),  perusahaan 

dengan  penjualan  yang  relatif  stabil  lebih  mudah  memperoleh  pinjaman  yang 

mengakibatkan  biaya  tagihan  tetapnya  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan 

perusahaan  yang  penjualannya  tidak  stabil.  Namun  hasil  penelitian  ini 

menunjukkan  bahwa  variabel  tingkat  pertumbuhan  perusahaan  (X2)  tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal, hal ini tidak sesuai dengan 

hasil penelitian dari Rajan dan Zingales (1995) dan Riza Riyandini (2006) tetapi 

sesuai dengan hasil penelitian dari Fatin Fahimah (2002). Hasil penelitian ini juga 

tidak sesuai dengan teori yang ada, hal ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan 

perusahaan yang diamati berfluktuatif. Dapat kita lihat pada data yang ada pada 

tabel 4.3 atau pada lampiran 2, tingkat pertumbuhan perusahaan otomotif rata-rata 

mengalami  naik  turun  dengan  perbedaan  yang  cukup  besar.  Perusahaan  yang 

tingkat  pertumbuhan  penjualannya  positif  dimungkinkan  mengalami  kerugian 

atau penurunan pendapatan yang disebabkan oleh peningkatan biaya atau harga 

pokok penjualan.

Menurut Bambang Riyanto (2001), perusahaan yang besar dengan saham 

yang tersebar luas, akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi 

kebutuhannya  untuk membiayai  pertumbuhan perusahaan dibandingkan dengan 

perusahaan kecil yang sahamnya tersebar di lingkungan yang kecil. Penambahan 

jumlah  saham  akan  mempunyai  pengaruh  yang  besar  terhadap  kemungkinan 



hilangnya  kontrol  pihak  dominan  terhadap  perusahaan  yang  bersangkutan.dari 

hasil penelitian ini diketehui ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif 

terhadap struktur  modal.  Hal  ini  sesuai  dengan hasil  penelitian  terdahulu  oleh 

Rajan dan Zingales (1995) Alan A. Bevan dan Jo Danbolt tahun penelitian 2002 

dan 2004 dan Fatin Fahimah (2002), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur modal. Perusahaan yang lebih 

besar akan lebih mudah untuk memasuki pasar modal daripada perusahaan kecil, 

sehingga  akan  lebih  mudah  untuk  mendapatkan  hutang,  baik  hutang  jangka 

pendek maupun hutang jangka panjang. Dapat disimpulkan juga bahwa semakin 

besar  ukuran  perusahaan,  maka semakin  besar  pula  hutang yang  dimiliki  oleh 

perusahaan.

Variabel  profitabilitas  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  struktur 

modal dengan korelasi yang negatif. Hasil penelitian ini secara teori mendukung 

pernyataan Bambang Riyanto (2001) dan Eugene F Brigham dan Joel F Houston 

(2003). Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Alan 

A.  Bevan dan Jo Danbolt  tahun penelitian  2002 dan 2004 dan Fatin  Fahimah 

(2002). Hal ini disebabkan perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi 

atas  investasi  menggunakan  hutang  yang  relatif  kecil.  Dengan  tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian 

besar  pendanaan  dengan  dana  internal.  Dapat  dilihat  bahwa  pada  perusahaan 

otomotif yang diteliti dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki struktur 

modal  yang  rendah.  Ini  berarti  perusahaan  memiliki  modal  sendiri  yang  lebih 

besar dibanding dengan hutang jangka panjangnya. Oleh karena itu, perusahaan 

harus lebih memperhatikan profitabilitas dalam menentukan struktur modalnya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  struktur 

aktiva,  tingkat  pertumbuhan  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas 

terhadap  struktur  modal,  baik  secara  simultan  maupun  parsial  dengan 

menggunakan  sampel  perusahaan  otomotif  yang  listing di  BEI  periode  tahun 

2005-2007.  Berdasarkan  permasalahan  yang  ada  dan  pembahasan  dari  hasil 

regresi linear berganda diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari uji F, dapat dibuktikan bahwa variabel struktur 

aktiva,  tingkat  pertumbuhan  perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan 

profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal.

2. Secara  parsial  berdasarkan  hasil  dari  uji  t,  diketahui  bahwa  yang 

berpengaruh terhadap struktur modal adalah variabel ukuran perusahaan 

dan profitabilitas perusahaan. Untuk variabel struktur aktiva dan variabel 

tingkat  pertumbuhan  perusahaan  tidak  berpengaruh  karena  nilai 

signifikansi yang lebih besar dari tingkat signifikan.

3. Profitabilitas  merupakan  variabel  bebas  yang  paling  dominan 

berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini dapat dilihat dengan nilai 

koefisien betanya yang tertinggi dibanding dengan variabel bebas yang 

lainnya.

4. Kinerja  perusahaan  terhadap  struktur  modal  yang  digunakan  dari  11 

perusahaan  yang  digunakan  sebagai  sampel  menunjukkan  bahwa 

sebagian besar perusahaan otomotif lebih menekankan pada penggunaan 



modal  perusahaan  sendiri  (ekuitas)  untuk  modal  operasi  perusahaan. 

Dimana modal tersebut sebagian besar digunakan untuk pembelanjaan 

pada  aktiva  tetap  perusahaan  berupa  pembelian  mesin  dan  peralatan 

yang digunakan untuk produksi perusahaan.

5. Sebagian besar perusahaan mengalami kenaikan nilai penjualan produk 

dan laba atau profit pada tahun 2007. Hal tersebut dipengaruh oleh mulai 

stabilnya  kembali  perekonomian  negara  sehingga  memicu  semakin 

besarnya  pendapatan  perusahaan  yang  diperoleh  dari  hasil  penjualan 

produk, walaupun dengan harga bahan baku yang terus meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear  berganda  untuk  mengetahui 

pengaruh beberapa variabel  yaitu variabel  struktur aktiva,  tingkat  pertumbuhan 

perusahaan,  ukuran  perusahaan,  dan  profitabilitas  terhadap  struktur  modal, 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik dan Manajemen Perusahaan.

Mengingat  struktur  modal  merupakan  keputusan  yang  penting  dalam 

suatu  perusahaan  untuk  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan,  maka 

pihak manajemen harus lebih menekankan dan memperhatikan ukuran 

perusahaan  dan  profitabilitas  perusahaan  sebagai  salah  satu  penentu 

kebijakan dalam menentukan  struktur  modal.  Terutama  pada  variabel 

profitabilitas  yang  merupakan  variabel  yang  paling  dominan 

mempengaruhi struktur modal.  Selain itu, perusahaan juga harus lebih 

mengusahakan  stabilitas  pertumbuhan  perusahaan  dan  susunan  pada 

struktur  aktiva  perusahaan.  Perusahaan  yang  sudah  mengalami 



ketidakseimbangan struktur modal akan menuju pada kebangkrutan atau 

kepailitan  perusahaan,  untuk  itu  perusahaan  sebaiknya  berusaha 

merekondisi atau bahkan juga merestrukturisasi keuangan perusahaan.

2. Bagi Kreditur.

Dalam  memberikan  dana  pinjaman  seharusnya  selalu  memperhatikan 

kemampuan atau kapabilitas perusahaan untuk dapat melunasi kewajiban 

pinjamannya atau finansialnya. Hal ini menyangkut resiko kredit macet 

yang dihadapi oleh kreditur masih relatif tinggi. Selainitu, kreditur juga 

harus  memberi  kelonggaran  dalam  pelunasan  hutang  dengan  melihat 

aspek-aspek  penilaian  kredit  serta  prospek  perusahaan  di  masa  yang 

akan datang.

3. Bagi Investor.

Dalam  menanamkan  modalnya  perusahaan  seharusnya 

mempertimbangkan struktur modal dan tingkat Earnings Before Interest  

and Taxes (EBIT) yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Jika struktur 

modal perusahaan tinggi dan Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) 

yang  diharapkan lebih  rendah dari  tingkat  bunga,  maka para  investor 

lebih tepat melakukan investasi pada perusahaan di industri lain karena 

keuntungan yang akan didapat sedikit.
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