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MOTTO 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah  

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan  

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya  

kamu berharap”  

(QS AL-Insyirah’ : 5-8) 

 

 

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”  

(Aristoteles) 

 

 

“Sesuatu yang indah adalah sesuatu yang di dapat dengan perjuangan 

yang penuh rasa ikhlas dan sabar” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

 

Ria Tri Utami, 1222100691, 2016, ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN BARANG KONSUMSI DI BEI PERIODE 2011-2014 

 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, ukuran perusahaan, struktur aktiva dan pajak secara simultan terhadap 

struktur modal (2) mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, 

struktur aktiva dan pajak secara parsial terhadap struktur modal (3) mengetahui 

pengaruh likuiditas secara parsial terhadap struktur modal (4) mengetahui pengaruh 

ukuran perusahaan secara parsial terhadap struktur modal (5) mengetahui pengaruh 

struktur aktiva secara parsial terhadap struktur modal dan (6) mengetahui pengaruh 

pajak secara parsial terhadap struktur modal . 

 Teknik sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling. 

Diproleh jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan yang memenuhi kriteria selama 

periode pengamatan 4 tahun pada sektor barang konsumsi. Teknik analisis pada 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (Multiple Regression 

Analysis)dan uji hipotesis menggunakan uji t secara parsial, uji F secara simultan 

dengan level of significance 5%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran 

perusahaan, struktur aktiva dan pajak secara simultan berpengaruh terhadap struktur 

modal pada level kurang dari 5% yaitu sebesar 0,000. Secara parsial hanya 

profitabilitas dan likuiditas yang berpengaruh terhadap struktur modal pada level 

kurang dari 5% yaitu sebesar 0,045 dan 0,000. Sedangkan ukuran perusahaan, 

struktur aktiva dan pajak tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Nilai  koefisien  

determinasi  dalam penelitian  ini  adalah  sebesar  0,693.  Hal  ini  berarti  

kemampuan  variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

adalah sebesar  69,3%, sedangkan sisanya sebesar 30,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

Kata kunci : struktur modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, struktur 

aktiva, dan pajak. 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini dunia usaha sangat tergantung sekali dengan masalah 

pendanaan, beberapa pakar sepakat bahwa untuk keluar dari krisis ekonomi ini 

sektor riil harus digerakkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun 

demikian banyak hambatan yang dialami oleh dunia usaha, salah satunya yang 

sangat krusial adalah masalah pendanaan ini. Dunia usaha mengalami 

kemunduran yang diakibatkan oleh kemacetan kredit - kredit yang diberikan ke 

dunia usaha tanpa memperhitungkan batas maksimum pemberian kredit dimasa 

lalu oleh perbankan dan masalah kelayakan kredit yang disetujui. Oleh karenanya 

baik itu pihak manajemen maupun pihak kreditor sudah seharusnya mengetahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah pendanaan ini. Dengan 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal diharapkan bisa 

menjadi bahan pertimbangan bagi evaluasi manajemen (Kartika, 2009).  

Keputusan pendanaan keuangan perusahaan akan sangat menentukan 

kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasi perusahaan dan juga 

terhadap risiko perusahaan itu sendiri. Pendanaan yang efisien akan terjadi bila 

perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Struktur modal yang 

optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat meminimalkan biaya 

penggunaan modal secara keseluruhan atau biaya modal rata-rata (Martono dan 

Agus, 2007).  

 



 
 

 
 

Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap 

perusahaan karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai 

efek langsung terhadap posisi finansialnya. Suatu perusahaan yang mempunyai 

struktur modal yang tidak baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar 

akan memberikan beban yang berat kepada perusahaan tersebut. Ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi strukur modal perusahaan diantaranya stabilitas 

penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, risiko bisnis, tingkat pertumbuhan, 

profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, ukuran perusahaan, dan 

fleksibilitas keuangan (Brigham dan Houston, 2001).  

Dalam penelitian ini, diambil lima variabel yang menjadi variabel bebas, 

yakni profitabilitas, likuiditas, struktur aktiva, ukuran perusahaan, dan pajak. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau 

keuntungan. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, dimana kewajiban jangka pendek adalah kewajiban 

perusahaan yang harus dipenuhi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Struktur 

aktiva adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun 

dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap (Riyanto, 2008). 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besarnya asset yang dimiliki oleh 

perusahaan (Saidi, 2004). Pajak merupakan hasil dari profit before tax dikurangi 

dengan profit after tax dan kemudian hasilnya dibagi dengan profit before tax. 

Wardani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh struktur 

aktiva, ukuran perusahaan, profitabitas, dan operating leverageterhadap struktur 

modal pada Perusahaan Property dan Real Estate” menyatakan bahwa secara 

simultan struktur aktiva, ukuran perusahaan,  profitabilitas, dan operating 



 
 

 
 

leverage berpengaruh terhadap struktur modal, sedangkan secara parsial hanya 

profitabilitas yang berpengaruh terhadap struktur modal. 

Astuti (2013) menemukan bahwa secara simultan ukuran perusahaan, 

likuiditas, profitabilitas, risiko bisnis, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh 

terhadap struktur modal, sedangkan secara parsial hanya pertumbuhan penjualan 

yang berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Haryoputra (2012) 

menyimpulkan bahwa profitabilitas, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva dan 

dividen berpengaruh signifikan terhadap struktur modal sedangkan ukuran 

perusahaan dan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.  

Berdasarkan data penelitian yang telah dipaparkan, terdapat hasil yang 

tidak konsisten antara penelitian yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, 

peneliti tertarik meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal. Penelitian ini menggunakan obyek perusahaan–perusahaan yang 

termasuk dalam sektor industri barang konsumsi di BEI dengan pertimbangan 

yang merupakan salah satu industri di Indonesia yang saat ini tetap mampu 

tumbuh dari tahun ke tahun (jumlah penjualan barang konsumsi relatif stabil dan 

tidak banyak dipengaruhi oleh keadaan perekonomian makro). Hal ini 

disebabkan karena barang-barang konsumsi merupakan barang-barang yang 

tergolong dalam kebutuhan sehari-hari bahkan sebagian diantaranya merupakan 

kebutuhan primer. Oleh karena itu, dalam sektor ini terdapat kecenderungan laba 

yang lebih besar sehingga dapat dioptimalkan untuk membiayai kegiatan 

operasional usahanya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengambil 

judul ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 



 
 

 
 

STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN BARANG 

KONSUMSI DI BEI PERIODE 2011-2014. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

yang menjadi permasalahan penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah secara simultan terdapat pengaruhprofitabilitas,likuiditas, ukuran 

perusahaan, struktur aktiva dan pajak terhadap struktur modal perusahaan 

pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2014? 

2. Apakah secara parsial terdapat pengaruh profitabilitas terhadap struktur 

modal perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014? 

3. Apakah secara parsial terdapat pengaruh likuiditasterhadap struktur modal 

perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014? 

4. Apakah secara parsial terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014? 

5. Apakah secara parsial terdapat pengaruh struktur aktiva terhadap struktur 

modal perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014? 

6. Apakah secara parsial terdapat pengaruh pajak terhadap struktur modal 

perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2014? 



 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, 

struktur aktiva, dan pajak secara simultan terhadap struktur modal perusahaan 

pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2014. 

2. Untuk menguji pegaruh profitabilitassecara parsial terhadap struktur modal 

perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 2011-

2014. 

3. Untuk menguji pegaruh likuiditassecara parsial terhadap struktur modal 

perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 2011-

2014. 

4. Untuk menguji pegaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap struktur 

modal perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 

2011-2014. 

5. Untuk menguji pegaruh struktur aktiva secara parsial terhadap struktur modal 

perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 2011-

2014. 

6. Untuk menguji pegaruh pajak secara parsial terhadap struktur modal 

perusahaan pada perusahaan barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia 2011-

2014. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti Berikutnya 

Sebagai bahan referensi dalam melakukan pengembangan penelitian atau 

penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini. 



 
 

 
 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur pemikiran dalam 

menyusun suatu struktur modal yang optimal. 

3. Bagi Investor 

Sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

investasi pada perusahaan yang akan ditanamkan dananya dengan melihat 

struktur modal perusahaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, kesimpulan yang bisa 

diambil dari hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Variabel profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, struktur aktiva dan 

pajak secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini 

didasarkan pada nilai signifikasi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. 

2. Secara parsial hanya ada dua variabel independen yang berpengaruh terhadap 

struktur modal yaitu variabel profitabilitas dan likuiditas. Sedangkan untuk 

ketiga variabel independen lainnya yaitu variabel ukuran perusahaan, struktur 

modal, dan pajak tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

3. Hasil  uji  Adjusted  R
2
pada  penelitian  ini  sebesar  0,693.  Hal  ini 

menunjukkan  bahwa  struktur  modal  perusahaan  barang konsumsi  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 dipengaruhi oleh 

profitabilitas, likuiditas, ukuran  perusahaan, struktur  aktiva dan pajak 

sebesar  69,3%, sedangkan sisanya sebesar 30,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti Berikutnya 

Peneliti berikutnya yang hendak mengangkat topik yang sama 

hendaknya memperluas variabel yang akan digunakan dalam menilai struktur 

modal. Seperti  sikap  manajemen, dividen, maupun stabilitas penjualan serta 

 



 
 

 
 

memperpanjang periode penelitian atau menambah sampel penelitian yang 

mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik dalam memprediksi struktur 

modal. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi pihak perusahaan barang konsumsi sebaiknya sebelum 

menetapkan kebijakan struktur modalnya agar terlebih dahulu memperhatikan 

variabel profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan. Dengan memperhatikan variabel-variabel tersebut, 

perusahaan dapat memutuskan besarnya struktur modal yang sesuai sehingga 

dihasilkan kebijakan struktur modal yang optimal bagi perusahaan. 

3. Bagi Investor 

Bagi Investor, disarankan sebelum menanamkan modalnya di suatu 

perusahaan perlu memperhatikan struktur modal perusahaan dengan tetap 

mempertimbangkan dampak positif dan negatif kebijakan struktur modal. 

Investor dapat memperhatikan variabel profitabilitas dan likuiditas memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal. Hal tersebut menjadi pertimbangan supaya 

investasi yang dilakukan memberikan tingkat keuntungan yang maksimal dan 

untuk meminimalisir terjadinya risiko investasi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  masih  memiliki  beberapa  keterbatasan diantaranya 

sebagai berikut ini. 

1. Periode  pengamatan  relatif  pendek  selama  empat  tahun  yaitu  tahun 

2011-2014,  sehingga  kurang  mencerminkan  kondisi  dalam  jangka 

panjang.  



 
 

 
 

2. Penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  perusahaan  barang konsumsi  yang 

terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia,  sehingga  kurang  dapat  

mewakilikondisi perusahaan secara keseluruhan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi  struktur  modal  cukup  banyak,  namun 

dalam  penelitian  ini  hanya  mengambil  5  variabel  saja, yaitu 

profitabilitas, likuiditas, ukuran  perusahaan, struktur  aktiva dan pajak. 
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