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BEBERAPA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR 

MODAL PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA 

YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

Oleh: 

 

ARINDA GAYATRI 

 

Abstrak 
Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal agar dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Pada umumnya perusahaan cenderung menggunakan 
modal sendiri sebagai modal permanen, sedangkan modal asing hanya digunakan 
sebagai pelengkap apabila dana yang dibutuhkan kurang mencukupi. Struktur 
modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara 
hutang jangka panjang dengan modal sendiri, maka manajer keuangan dalam 
menentukan sumber modal yang digunakan harus mempertimbangkan biaya yang 
timbul dari sumber modal yang digunakan. Obyek penelitian adalah Perusahaan 
Otomotif dan Komponennya yang go publik yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.                                                                                                                                                                                                         

Variabel dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (X1), Profitabilitas 
(X2), Pertumbuhan Penjualan (X3) dan Struktur Modal (Y). Populasi penelitian 
adalah Perusahaan Otomotif dan Komponennya yang go publik yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2011 dengan jumlah sampel sebanyak 
12 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis regresi 
linier berganda. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran 
perusahaan dan profitabilitas tidak terbukti mempengaruhi struktur modal pada 
perusahaan otomotif dan komponennya. Sedangkan tingkat pertumbuhan 
penjualan terbukti mempengaruhi struktur modal pada perusahaan otomotif dan 
komponennya yang terdaftar di BEI. 

 
 

Key words:  ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan 
struktur modal 
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Abstract 

Every company is always in need of capital in order to maintain the 
continuity of their business. In general, companies tend to use their own capital as 
a permanent capital, while foreign capital is only used as a supplement when 
needed funds insufficient. The capital structure is permanent spending that reflects 
the balance between long-term debt to equity, the financial managers in 
determining the sources of capital used should consider the costs arising from the 
use of capital resources. The object of research is the Company's Automotive and 
Components that go public are listed in the Indonesia Stock Exchange. 

The variable in this study is the size of the Company (X1), Profitability 
(X2), Sales Growth (X3) and Capital Structure (Y). The study population is the 
Company's Automotive and Components that go public are listed in the Indonesia 
Stock Exchange until 2011 with a total sample of 12 companies. Sampling using 
purposive sampling. The analysis technique used in this study using multiple 
linear regression analysis. 

Based on the test results it can be concluded that company size and 
profitability are not shown to affect the capital structure of the company's 
automotive and components. While the sales growth rate shown to affect the 
capital structure of the company autos and parts listed on the Stock Exchange 

 

Key words: firm size, profitability, sales growth and capital structure 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dalam menghadapi situasi dan kondisi perekonomian yang dewasa 

ini, setiap perusahaan harus mampu melakukan pengelolaan terhadap 

kegiatan-kegiatan usahanya, baik kegiatan dibidang pemasaran, produksi, 

sumber daya manusia maupun keuangan, agar perusahaan dapat tetap 

bertahan atau bahkan dapat meningkatkan kegiatan usahanya. 

Pada kenyataannya, setiap perusahaan membutuhkan modal dalam 

melakukan kegiatan usahanya yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

operasional perusahaan sehingga dapat hidup dan terus berkembang dari 

tahun ke tahun. Modal yang digunakan perusahaan dapat bersumber dari 

modal internal yaitu modal sendiri (equity) dan modal eksternal yaitu 

modal yang bersumber dari hutang (debt) baik hutang jangka pendek 

maupun hutang jangka panjang. 

Salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh manajer keuangan 

dalam kaitannya dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah 

keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal, yaitu suatu keputusan 

keuangan yang berkaitan dengan komposisi hutang, saham prefern dan 

saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Manajer harus mampu 

menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun 

luar perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan pendanaan tersebut 

merupakan keputusan pendanaan yang mampu meminimalkan biaya 
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modal yang harus ditanggung oleh perusahaan. Biaya modal yang timbul 

dari keputusan pendanaan yang dilakukan manajer. Ketika manajer 

menggunakan hutang, jelas biaya modal yang timbul sebesar biaya bunga 

yang dibebankan oleh kreditur, sedangkan jika manajer menggunakan 

dana internal atau dana sendiri akan timbul oppurtinity cost dari dana atau 

modal sendiri yang digunakan. Keputusan pendanaan yang dilakukan 

secara tidak cermat akan menimbulkan biaya tetap dalam bentuk biaya 

modal yang tinggi, yang selanjutnya dapat berakibat pada rendahnya 

profitabilitas perusahaan  (Saidi: 2004 dalam Kartika: 2009) 

Dalam perspektif manajemen keuangan, tujuan perusahaan adalah 

memaksimumkan nilai perusahaan, yang juga berarti memaksimumkan 

kekayaan pemegang saham. Pada sebuah perusahaan yang sudah go 

publik, nilai sebuah perusahaan tercemin pada harga sahamnya yang 

diperdagangkan di bursa efek. Jika harga saham sebuah perusaahaan 

meningkat maka nilai perusahaan tersebut juga meningkat demikian juga 

dengan kekayaan pemegang sahamnya. Sebaliknya, jika harga saham 

perusahaan turun maka nilai perusahaan tersebut turun dan kekayaan 

pemegang sahamnya juga turun. Tujuan maksimalisasi nilai perusahaan ini 

harus melandasi semua keputusan yang diambil dalam perusahaan 

(Setiawan, 2006:319). 

Salah satu keputusan penting yang harus diambil seorang manajer 

keuangan dalam mencapai tujuan maksimalisasi nilai perusahaan adalah 

keputusan pendanaan. Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk 
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mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana 

yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan 

investasi serta kegiatan usahanya yang mencerminkan sebagai kebijakan 

struktur modal (Sutrisno, 2003:6). Dalam mengambil kebijakan struktur 

modal, sebuah perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar 

diperoleh sebuah tingkat struktur modal yang dapat memaksimumkan nilai 

perusahaan. 

Modal menjadi salah satu elemen penting dalam perusahaan karena 

baik dalam pembukaan bisnis modal sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus menentukan seberapa banyak modal yang diperlukan 

untuk membiayai bisnisnya sumber dana bagi perusahaan dapat diperoleh 

dari dalam perusahaan yang berasal dari laba ditahan dan depresiasi, serta 

dana dari luar perusahaan yang berasal dari hutang, yaitu dana yang 

berasal dari para kreditur dan dana yang berasal dari peserta yang 

mengambil bagian dalam perusahaan yang akan menjadi modal sendiri 

(Helfert, 2006:129). 

Sesuai dengan bahasan atau pokok permasalahan yang tercantum 

dalam jurnal, dalam penelitian ini sekian banyak faktor - faktor yang 

mempengaruhi struktur modal, yang digunakan pada penelitian kali ini 

hanyalah terdiri dari tiga faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal 

yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. 

Pengaruh struktur modal perusahaan merupakan perbandingan antara 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri, maka seorang manajer 
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keuangan dalam menentukan sumber modal yang akan digunakan oleh 

perusahaan harus dipertimbangkan biaya yang timbul dari sumber modal 

yang digunakan. Masalah struktur modal merupakan masalah yang sangat 

penting bagi setiap perusahaan karena naik turunnya struktur modal 

ditandai dengan besarnya hutang jangka panjang dibandingkan dengan 

modal sendiri (Riyanto, 2010 : 296). 

Berdasarkan uraian diatas, maka faktor - faktor yang digunakan 

peneliti yaitu ukuran perusahaan,  pertumbuhan penjualan, profitabilitas, 

dan tingkat pertumbuhan dapat mempengaruhi struktur modal. Size atau 

ukuran perusahaan adalah menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai total aset. Semakin besar total 

aset perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut. Hubungan antara ukuran perusahaan dengan struktur modal yaitu 

semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi pendanaan 

perusahaan dalam struktur modal (Weston dan Brigham, 2006: 174). 

Tingkat pertumbuhan ini menggambarkan pertumbuhan penjualan. 

Hubungan tingkat pertumbuhan dengan struktur modal yaitu semakin 

cepat tingkat pertumbuhan maka lebih banyak penggunaan hutang dalam 

struktur modal, dalam (Lukas, 2003 : 274). Profitabilitas akan mencapai 

maksimum apabila laba atas penjualan adalah pada tingkat tertinggi dan 

modal investasi pada tingkat terendah. Hubungan profitabilitas dengan 

struktur modal yaitu semakin tinggi pengembalian yang dimiliki oleh 
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perusahaan, maka akan semakin rendah struktur modal yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

Penelitian ini mengambil sampel Perusahaan Otomotif dan 

Komponennya yang Go Publik di  Bursa Efek Indonesia, karena terdapat 

suatu permasalahan terhadap tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh 

Perusahaan-Perusahaan Otomotif yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia. 

Hal ini mencerminkan bahwa ketergantungan para Perusahaan Otomotif di 

Indonesia terhadap pihak luar sangatlah besar. Jika keadaan ini terus 

bertahan dan tidak segera dibenahi maka akan membahayakan bagi 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dengan adanya tingginya tingkat 

hutang yang dimilki oleh perusahaan, maka akan menyebabkan struktur 

modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut semakin tinggi, sehingga 

akan membuat menurunnya nilai perusahaan dimata para investor 

(www.google.co.id). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan penentuan 

struktur modal pada suatu perusahaan. Pada penelitian (Saidi  2004 dalam 

Kartika:2009), juga menyatakan bahwa secara simultan Ukuran 

perusahaan, Risiko Bisnis, Pertumbuhan Aktiva, Proftabilitas, dan Struktur 

Kepemilikan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

Struktur Modal. Namun, secara parsial hanya pengaruh Risiko Bisnis 

terhadap struktur modal yang menunjukkan tidak signifikan. 

Sedangkan menurut (Riyanto, 2010:297), faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal adalah tingkat bunga, stabilitas dari earning, 
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susunan dari aktiva, kadar resiko dari aktiva, besarnya jumlah modal yang 

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

perusahaan. 

Menurut penelitian  (Meyulinda: 2010), faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal adalah struktur aktiva, sistem pembayaran, 

tingkat pertumbuhan penjualan, pajak, profitabilitas, kondisi pasar, return 

on asset, dan struktur kepemilikan . Yang digunakan pada penelitian kali 

ini hanyalah terdiri dari tiga faktor yang berpengaruh terhadap struktur 

modal. Adapun faktor - faktor tersebut adalah struktur aktiva, tingkat 

pertumbuhan penjualan, return on assets. 

Menurut (Weston dan Brigham, 2006:174), faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal yang optimal, meskipun hal itu mungkin 

sulit diukur diantaranya stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage 

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

manajemen, kondisi pasar, fleksibilitas keuangan. 

Dari beberapa pendapat dan peneliti tersebut diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

struktur modal yang berkenaan dengan masalah pendanaan. Dimana 

faktor-faktor tersebut antara lain ukuran perusahaan, risiko bisnis, growth, 

tingkat pertumbuhan aktiva, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan 

kondisi pasar. Dari beberapa faktor tersebut peneliti mencoba untuk 

menyederhanakan dan memilih faktor - faktor yang dianggap dominan 

dalam mempengaruhi kebijakan penentuan struktur modal. Faktor-faktor 
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yang akan diangkat dalam penelitian ini dalam rangka meneliti pengaruh 

struktur modal terhadap faktor-faktor tersebut antara lain ukuran 

perusahaan, , profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. 

Atas dasar tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi atau mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan, , 

profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal pada 

perusahaan otomotif dan komponennya yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia. 

Permasalahan dalam penelitian ini sangat menarik peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul: 

 “Beberapa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur 

Modal pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya  Yang Go 

Publik di Bursa Efek Indonesia”.  

 

1.2.       Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah antara 

lain sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusuhaan berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan otomotif dan komponennya yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan  otomotif dan komponenya yang go publik di Bursa Efek 

Indonesia? 
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3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan otomotif dan komponennya yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia? 

 

1.3.       Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal pada perusahaan otomotif dan komponennya yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal 

pada perusahaan otomotif dan komponennya yang go publik di Bursa 

Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap 

struktur modal pada perusahaan otomotif dan komponennya yang go 

publik di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4.       Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan wawasan dan informasi tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan, sehingga dapat 

dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan dalam pengambilan 

keputusan selanjutnya. Dan sebagai masukan bagi manajer keuangan 

perusahaan dalam rangka mengambil suatu kebijakan yang berkaitan 
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dengan pendanaan yang dapat mempengaruhi struktur modal 

perusahaan. 

 

2. Bagi Investor 

Dapat membantu untuk memberikan informasi sehingga sebelum 

menanamkan modal dapat mempertimbangkan faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi struktur modal, dalam penelitian ini dengan 

harapan dapat memberikan pilihan terbaik jenis investasi yang akan 

dipilih. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan, 

pengetahuan sekaligus merupakan kesempatan untuk mengetahui 

masalah yang sebenarnya dihadapi oleh perusahaan otomotif dalam 

kaitannya dengan teori yang berhubungan dengan masalah tersebut. 
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