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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada pengembangkan bisnis dan meningkatkan nilai perusahaan, setiap 

perusahaan membutuhkan modal untuk melakukannya. Disaat menjalankan suatu 

usaha, modal merupakan suatu faktor kebutuhan finansial yang digunakan 

perusahaan. Perkembangan teknologi dan variasi perusahaan yang semakin 

banyak serta banyaknya perusahaan-perusahaan yang tumbuh besar, faktor modal 

menjadi sangat penting bagi perusahaan. Riyanto (2011: 17) dalam bukunya 

menjelaskan arti modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi 

lebih lanjut.   

Suatu perusahaan kecil maupun besar dalam mempertahankan serta 

memajukan kelangsungan usahanya tentu membutuhkan dana besar. Selain itu, 

perekonomian Indonesia saat ini telah memasuki Masyarakat Ekonomi Asean. 

Perusahaan telah menggunakan berbagai cara seperti menaikkan inovasi produk 

dengan meningkatkan kualitas produknya. Pasar otomotif Indonesia mengalami 

lompatan tertinggi pada tahun 2010 lalu yang tumbuh sebesar 57,3 persen dari 

total penjualan 486.088 unit pada tahun sebelumnya menjadi 764.710 unit dan hal 

ini berlangsung hingga tahun 2013. Namun pasar ototmotif domestik kemudian 

melemah 1,8 persen pada tahun 2014 menjadi 1.208.028 unit dan puncaknya 

terjadi pada tahun 2015 dengan penjualan nasional hanya mencapai total 

penjualan 1.013.291 unit yang anjlok sebesar 16,1 persen (antaranews.com).
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Peningkatan kualitas produk juga diikuti biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

juga meningkat, seperti meningkatnya jumlah biaya produksi yang harus dipenuhi 

oleh perusahaan, maka perusahaan membutuhkan pendanaan yang besar pula 

sehingga hal ini berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Selain itu, 

pelemahan penjualan otomotif ini juga dikarenakan fluktuasi nilai tukar rupiah 

terhdap dollar AS. Kenaikan harga jual mobil memang menjadi salah satu cara 

yang harus ditempuh para pelaku usaha otomotif saat nilai tukar rupiah terhadap 

dollar AS tidak sesuai dengan harapan. Terlebih lagi sebagian komponen utama 

mobil, baik bahan baku atau sudah dalam bentuk produk jadi di Indonesia masih 

mengandalkan impor. Sehingga semakin besar pula pendanaan yang harus 

dipenuhi oleh perusahaan untuk menjaga struktur modal dan bertahan di pasar 

otomotif. 

Struktur modal sendiri merupakan pendanaan ekuitas dan dana utang suatu 

perusahaan yang sering dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber 

pendanaan. Menurut Riyanto (2011: 22) struktur modal merupakan implementasi 

dari pembelanjaan yang permanen dimana pembelanjaan permanen ini 

mencerminkan keseimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Struktur modal merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena nilai 

perusahaan dinilai dari baik dan buruknya struktur modal itu sendiri.   

Perusahaan perlu mempertimbangkan variabel dan faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi struktur modal sehingga manajemen dapat mendapatkan 

keputusan yang tepat mengenai struktur modal. Brigham dan Houston (2011: 42-

44) menyatakan terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi manajemen 
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untuk pengambilan keputusan struktur modal yang diantaranya adalah stabilitas 

penjualan, struktur aset, leverage operasional, tingkat pertumbuhan, dan lain 

sebagainya.  Brigham dan Houston (2011) mengatakan teori yang mendasari 

struktur modal adalah Pecking Order Theory dimana teori ini menjelaskan bahwa 

perusahaan lebih menyukai pendanaan dari internal perusahaan.  Brigham dan 

Houston (2011) juga menyebutkan teori yang mendasari struktur modal adalah 

Signaling Theory dimana teori ini menjelaskan bahwa manajemen memberikan 

sinyal sebagai petunjuk kepada para pemegang saham atau investor untuk menilai 

prospek perusahaan.   

Stabilitas keuangan juga dihubungkan dengan modal yang sebagian besar 

tertanam pada aset tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal 

sendiri, sedangkan modal hutang digunakan sebagai pelengkap. Hal ini juga 

didukung dengan pernyataan dari Riyanto (2011: 298) dimana besarnya modal 

sendiri dapat mem-backup jumlah aset tetap dalam perusahaan. Perusahaan 

dengan struktur asetnya sebagian besar terdiri dari aset lancar akan 

mengutamakan kebutuhan dana belanja operasionalnya menggunakan utang 

jangka pendek. Ketika suatu perusahaan mengutamakan penggunaan dana internal 

perusahaan sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan sangat 

mengurangi ketergantungan kepada pihak luar.   

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi struktur modal menurut Juliantika 

dan Rusmala (2016) yaitu likuiditas. Likuiditas dinilai dapat mempengaruhi 

struktur modal perusahaan. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi 
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kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Jika perusahaan memiliki 

kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, 

maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan yang likuid. Menurut Juliantika 

dan Rusmala (2016) semakin likuid suatu perusahaan maka semakin besar pula 

struktur modalnya.   

Selain likuiditas, Juliantika dan Rusmala (2016) menyebutkan bahwa 

profitabilitas juga berpengaruh terhadap struktur modal. Profitabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas 

memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keutungan atas 

investasi. Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi manajemen untuk 

menggunakan utang yang tinggi atau melakukan pendanaan secara internal atas 

profit yang didapat perusahaan. Suatu perusahaan dengan tingkat pengembalian 

yang tinggi cenderung menggunakan utang yang relatif sedikit (Brigham dan 

Houston, 2006). Menurut Midera (2013), profitabilitas berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap struktur modal. Namun sebaliknya disampaikan oleh 

saputra (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap struktur modal. 

Akibatnya dari penurunan tingkat penjualan mobil baru di pasar otomotif 

nasional, pelaku industri harus menaikkan harga jual dan meningkatkan inovasi 

yang juga membutuhkan modal yang besar untuk produksinya. Peneliti memilih 

sub sektor automotive and componens karena perusahaan ini terus berkembang 

dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Indonesia termasuk salah satu pasar 

otomotif yang memiliki potensi di dunia, hal ini dibuktikan dengan adanya data 
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penjualan mobil di Indonesia pada tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat 57,3 

persen (antaranews.com). Prosentase perubahan peningkatan ini berkaitan erat 

dengan rasio pertumbuhan penjualan serta menunjukkan bahwa industri otomotif 

Indonesia memiliki volume perdagangan yang besar.  Sehingga memerlukan 

modal yang besar pula untuk mengembangkan serta melakukan ekspansi pasar 

dalam mempengaruhi struktur modal perusahaan.  

Rahman dan Triani (2014) menyatakan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh negatif terhadap struktur modal.  Semakin tinggi jumlah dividen 

yang dibayarkan kepada pemegang saham, maka semakin sedikit laba ditahan 

yang diperoleh perusahaan (Riyanto, 2011: 266).  Akibat dari sedikitnya jumlah 

laba ditahan perusahaan adalah menghambat tingkat pertumbuhan dan pendapatan 

serta harga saham. Jika perusahaan ingin menahan sebagian besar pendapatan 

yang didapat oleh perusahaan, tingkat pendapatan yang tersedia untuk pembagian 

dividen harus semakin kecil. 

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini masih 

menghasilkan penemuan yang berbeda-beda serta pasar otomotif yang sangat 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang fluktuatif, sehingga dengan adanya 

ketidak-konsistenan isu research gap yakni perbedaan hasil penelitian terdahulu, 

maka dirasa layak untuk dilakukan penelitian kembali. Ketidak-konsistenan 

penelitian terdahulu ini dikarenakan adanya perbedaan faktor yang terbukti 

berpengaruh pada suatu penelitian, tetapi belum tentu berpengaruh terhadap 

peneltian yang lain. Penelitian ini menggunakan sampel lima tahun pengamatan 

mulai tahun 2011-2015. Kemudian penelitian ini menggunakan perusahaan sub 
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sub sektor automotive and components di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 

sebagai objek penelitian. Berdasarkan fenomena dan research gap yang telah 

dipaparkan dan mengacu dari keterbatasan penelitian sebelumnya maka, maka 

mengambil variabel independen diantaranya struktur aset, likuiditas, profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, dan kebijakan dividen.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka judul penelitian ini 

adalah “Pengaruh Struktur Aset, Likuiditas, Profitabilitas, Pertumbuhan 

Penjualan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Struktur Modal Pada 

Perusahaan Automotive and Componens di BEI”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka berikut adalah 

rumusan masalah: 

1. Apakah struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

sub sektor automotive and componens yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan sub 

sektor automotive and componens yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015?  

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

sub sektor automotive and componens yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015? 
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4. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor automotive and componens yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2015? 

5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor automotive and componens yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2015? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diusulkan dalam penelitian ini, maka 

dapat disusun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji adanya pengaruh struktur aset terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor automotive and componens yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2015. 

2. Menguji adanya pengaruh likuiditas terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor automotive and componens yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2015.  

3. Menguji adanya pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor automotive and componens yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2015.  

4. Menguji adanya pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal 

pada perusahaan sub sektor automotive and componens yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.  
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5. Menguji adanya pengaruh kebijakan dividen terhadap struktur modal pada 

perusahaan sub sektor automotive and componens yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang akan dilakukan, hasilnya diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi seluruh pihak yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

mengenai dampak dari struktur pendanaan perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi 

perusahaan mengenai struktur modal sehingga dapat meminimalisir biaya 

penggunaan modal dan meningkatkan laba dalam kaitannya dengan 

perencanaan pengelolaan dana.   

3. Bagi Akademisi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya.   

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan mempermudah pembahasan dari penelitian.  Berikut 

adalah sistematika pada penelitian ini: 

 

 

BAB I : PENDAHULUAN 
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 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini dijelaskan tentang Penelitian Terdahulu, Landasan  Teori, 

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan tentang prosedur atau tata cara untuk 

mengetahui hasil dari penelitian menggunakan langkah-langkah yang sistematis.  

Pada bab ini berisi tentang Variabel Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan 

Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis yang digunakan 

pada penelitian ini. 

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran subjek dalam penelitian 

dan interpretasi hasil penelitian dengan menggunakan alat uji statistik. Pada bab 

ini berisi tentang Gambaran Subjek Penelitian, Analisis Data, Uji Asumsi Klasik 

dan Pembahasan.   

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kesimpulan, Keterbatasan, dan 

Saran. 


