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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Struktur modal menjelaskan bagaimana cara perusahaan mendanai aset 

mereka melalui kombinasi hutang, ekuitas, dan surat berharga yang digabungkan. 

Struktur modal  secara umum didefinisikan sebagai perbandingan antara ekuitas 

dengan kewajiban yang digunakan sebagai biaya operasi suatu perusahaan dengan 

kata lain, struktur modal adalah penggabungan modal intern dan ekstern. 

Struktur modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah 

Struktur aset karena kebanyakan perusahaan yang sebagian besar modalnya 

tertanam dalam aset tetap, akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal 

yang permanen yaitu modal sendiri, sedangkan hutang bersifat pelengkap. 

Menurut Bambang Riyanto (2008:298), perusahaan yang sebagian besar asetnya 

berasal dari aset tetap akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya 

dengan hutang. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar dapat 

menggunakan hutang lebih banyak karena aset tetap dapat dijadikan jaminan yang 

baik atas pinjaman-pinjaman perusahaan. 

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi struktur modal adalah ukuran 

perusahaan yang dianggap sebagai suatu indikator yang menggambarkan tingkat 

risiko bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan, risiko tersebut 

antara lain adalah risiko adanya inflasi dan perubahan kurs, risiko penurunan 

keinginan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan, risiko kesulitan bahan 

baku untuk produksi, risiko ketidak harmonisan dengan kreditur yang dapat 
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menghambat penambahan modal yang diperoleh dari kreditur, risiko persaingan 

dunia bisnis yang semakin ketat, serta risiko kondisi perekonomian secara global. 

Perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan yang baik maka perusahaan 

tersebut mampu memenuhi semua kewajiban dan mampu memberikan tingkat 

pengembalian bagi investor. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

besar modal yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk kegiatan 

operasional. Semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan, semakin besar 

pula kecenderungan penggunaan dana eksternal. 

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi struktur modal adalah faktor 

profitabilitas karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki 

dana internal yang lebih banyak dari pada perusahaan dengan profitabilitas 

rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi 

menggunakan hutang relatif kecil. (Brigham dan Houston, 2008). 

Dari Penelitian terdahulu yang terkait dengan struktur aset didapatkan 

hasil yang menyatakan bahwa struktur aset berpengaruh negatif signifikan 

terhadap struktur modal perusahaan. (Seftianne dan Ratih Handayani, 2011). 

Dikarenakan struktur aset yang meningkat akan berpengaruh kepada struktur 

modal perusahaan yang semakin menurun. 

Menurut penelitian terdahulu terkait dengan ukuran perusahaan didapatkan 

hasil yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal (Yuke Prabansi, dan Hadri Kusuma, 2005) dan (Seftianne 

dan Ratih Handayani, 2011).  
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Menurut penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap struktur modal (Yuke Prabansi dan Hadri Kusuma, 

2005), dan menurut Seftiane dan Ratih Handayani (2011), yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal. 

Sedangkan menurut Muhammad Syahril Ferdiansyah dan Isnurhadi, (2013) 

bahwa secara simultan profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

struktur modal. 

Melihat kondisi perusahaan di sektor otomotif yang mengalami 

pertumbuhan maka peneliti tertarik untuk meneliti struktur modal pada industri di 

sektor otomotif. Sektor otomotif mengalami kenaikan secara terus menerus per 

tahunnya. Vijay Rao Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor 

Indonesia (Gaikindo) berpendapat bahwa, Indonesia akan menjadi pasar otomotif 

terbesar di ASEAN pada 2019 dengan total kendaraan yang kini mencapai 2,3 

juta. Perkembangan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

stabil, peningkatan kelas menengah dan peningkatan investasi sektor otomotif 

serta pemberlakuan regulasi otomotif yang mendukung pertumbuhan pasar, selain 

itu didorong meningkatnya pertumbuhan penduduk Indonesia, maka tingkat 

konsumeris terhadap kebutuhan otomotif relatif tinggi. Maka dari itu rata-rata 

total assets sektor ini selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya melalui 

pendapatan perusahaan yang semakin meningkat sehingga penambahan modal 

sendiri juga terus meningkat. Dari olahan data whoalesales Gabungan Industri 

Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pasokan dari pabrik ke diler 
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mengalami peningkatan 2.40 persen, dibanding periode yang sama tahun lalu. 

(jateng.tirbunnews.com) 

Dari beberapa perbedaan penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

di perusahaan otomotif pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya 

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal terhadap 

perusahaan otomotif? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal 

terhadap perusahaan otomotif? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal terhadap 

perusahaan otomotif? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka peneliti memiliki 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menguji apakah struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. 

2. Menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur 

modal perusahaan. 
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3. Menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan berbagai manfaat baik 

secara empiris, teoritis, maupun kebijakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen perusahaan 

a. Penelitian ini bagi manajemen perusahaan yaitu dapat memberikan 

masukan terhadap perusahaan untuk mengetahui struktur modal yang baik 

untuk perusahaan. 

b. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya 

dan dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya. 

3. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan mengenai faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi struktur modal dan dapat menjadi wawasan 

struktur modal yang ada di perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian ini disajikan dalam lima bab, dimana kelima bab tersebut saling 

berkaitan satu dengan yang lainnya, bab tersebut terdiri dari: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang Rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan 

sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisa 

data. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 

DATA 

  Sistematika pada bab ini menguraikan dan menjelaskan Gambaran 

Subyek Penelitian, Analasis Data dan Pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

 Sistematika pada bab ini menguraikan Kesimpulan, Keterbatasan 

Penelitian dan Saran. 


