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ABSTRAK 

 

Modal merupakan unsur yang paling penting bagi perusahaan karena tanpa 
modal yang mencukupi  baik itu modal sendiri maupun modal pinjaman, suatu 
perusahaan tidak bisa melangsungkan usahanya karena keterbatasan modal sendiri 
yang dimilikinya. Sementara kegiatan perusahaan semakin berkembang yang 
memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar, maka dipergunakan modal 
pinjaman. Keputusan dana ini akan mempengaruhi keadaan struktur modal 
perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan dituntut untuk memilih bentuk 
struktur modal yang mampu memaksimalkan nilai perusahaan. Berdasarkan 
pemikiran diatas penulis mencoba melakukan penelitian pada beberapa koperasi 
yang hasilnya dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “ANALISIS 
HUBUNGAN STRUKTUR MODAL TERHADAP RENTABILITAS 
MODAL SENDIRI PADA KOPERASI”.  

Penelitian ini membahas bagaimana hubungan modal terhadap modal 
sendiri, keputusan struktur modal terhadap rentabilitas modal sendiri untuk hasil 
yang maksimal bagi koperasi maupun bagi anggota sebagai pemilik dan pengguna 
jasa. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pula sebagai bahan penetapan 
ataupun keputusan struktur modal. 
 Metode yang digunakan penulis dalam analisis data adalah metode 
komparatif yang berupa studi survei dan teknik pengolahan analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis 
regresi korelasi. Sedangkan pengujian hipotesis ditunjukan melalui uji F statitik 
dan uji t statistik. Perhitungan serta pengujian statistik tersebut dilakukan dengan 
bentuk Software SPSS For Windows Realease 10.00. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, struktur modal koperasi dari 
tahun 2003-2005 mengalami kenaikan, yaitu  pada tahun 2003 struktur modal 
koperasi sebesar 27,2% pada tahun 2004 sebesar 33,73% dan pada tahun 2005 
sebesar 79,17%. Rentabilitas modal sendiri koperasi juga dari tahun 2003-2005 
mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2003 sebesar 10,76% pada tahun 2004 
sebesar 12,03% dan pada tahun 2005 sebesar 12,19%. Hal ini menunjukan bahwa 
kondisi koperasi dari tahun 2003 sampai 2005 baik. Sedangkan analisis hubungan 
struktur modal terhadap rentabilitas modal sendiri pada koperasi, penulis 
menyimpulkan  berdasarkan uji t statistik dan uji F statistik bahwa struktur modal 
tidak memiliki pengaruh terhadap rentabilitas modal sendiri  atau hubungan 
lemah. Hal ini dibuktikan yakni t signifikan lebih besar dari tingkat signifikasi 
(0,701>0,089) dan hasil uji F statistik bahwa F signifikan lebih besar daripada F 
signifikan (0,151 >0,089). Pengaruh  variabel struktur modal terhadap rentabilitas 
modal sendiri pada koperasi sebesar 0,8% sedangkan sisanya adalah pengaruh 
variabel lain. 

Dengan demikian hasil pengujian hipotesis yang menunjukan bahwa Ho 
diterima dan Ha ditolak. Artinya struktur modal tidak berhubungan dengan 
rentabilitas modal sendiri. 


