
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada tahun 2008 terjadi krisis finansial yang menghantam Amerika dan 

Eropa, dampaknya telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada saat 

itu diperkirakan Indonesia akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, 

depresiasi rupiah, naiknya inflasi, dan kenaikan suku bunga. Pemerintah 

menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena kenaikan harga 

minyak mentah dunia, sehingga harga bensin premium naik dari Rp 4.500 

menjadi Rp 6.000 per Liter, solar menjadi Rp 5.500 per Liter, dan minyak tanah 

menjadi Rp 2.500 per Liter (www.sains.kompas.com 2008). 

Minyak adalah komoditas penting dan merupakan hajat hidup orang banyak, 

salah satunya sebagai bahan bakar bagi kendaraan. Kenaikan harga minyak akan 

menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena daya beli masyarakat 

akan berkurang, sehingga berdampak pada penurunan penjualan kendaraan di 

sektor otomotif. Penjualan PT. Astra International Tbk. (ASII) selama semester II 

2008 diperkirakan akan terkoreksi 5-7 persen, menyusul naiknya harga BBM, 

selama empat bulan pertama, perseroan telah menjual mobil sebesar 94.073 unit 

dan sepeda motor sebesar 1.072.596 unit (www.otomotif.kompas.com 2008). 

Sektor otomotif memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Industri 

ini memiliki mata rantai yang lengkap mulai dari pembuatan komponen, produksi 

dan perakitan kendaraan, jaringan distribusi dan penjualan hingga layanan purna 

jual, yang semuanya mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Industri ini 
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juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di 

Indonesia.  

Untuk mengantisipasi krisis ekonomi global, pada tahun 2009 total stimulus 

fiskal yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp 73,3 Triliun, dalam bentuk 

penghematan pembayaran pajak sebesar Rp 43 Triliun. Pemerintah menetapkan 

fasilitas penghematan pajak pada perusahaan dengan maksud untuk menekan 

angka pemutusan hubungan kerja. Penurunan tarif PPh Badan menghasilkan nilai 

penghematan sebesar Rp 18,5 Triliun. Untuk tahun 2009 diberlakukan tarif 

tunggal dari 30 persen menjadi 28 persen, dan akan menjadi 25 persen pada tahun 

2010, bagi perusahaan yang masuk bursa mendapat insentif sebesar 5 persen. 

(www.bisniskeuangan.kompas.com 2009). 

PT. Astra Internasional Tbk. optimistis bisnis otomotif pada tahun 2010 

cukup menjanjikan. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini 

sebesar 5,5%, Astra yakin akan kembali memperoleh kinerja yang baik. 

Pertumbuhan ekonomi yang diikuti peningkatan daya beli dan tingkat suku bunga 

akan mendorong permintaan otomotif. Sehingga perseroan menganggarkan 

belanja modal tahun ini sebesar Rp 7,5 Triliun - Rp 8 Triliun. Belanja modal itu 

lebih tinggi 60% dari belanja modal perseroan tahun 2009, yang hanya sebesar Rp 

5 Triliun. Belanja modal itu digunakan untuk memperluas jaringan bisnis otomotif 

Astra (www.bisniskeuangan.kompas.com 2010). 

Pada tahun 2011 penjualan mobil nasional meningkat 17% menjadi 894.000 

unit. Penjualan mobil Grup Astra mengalami kenaikan 13% menjadi 483.000 unit, 

dengan pangsa pasar sebesar 54%. Penjualan sepeda motor nasional naik 9% 
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menjadi 8 juta unit. Penjualan sepeda motor PT Astra Honda Motor (AHM) 

tumbuh 25% menjadi 4,3 juta unit, dengan pangsa pasar 53%. PT. Astra 

International Tbk. (ASII) mencatat pendapatan bersih tahun 2011 mencapai Rp 

162,6 Triliun, meningkat 26% dari  tahun 2010 sebesar Rp 129 Triliun. Dengan 

laba bersih sebesar Rp 17,8 Triliun, meningkat 24% dari laba tahun 2010 sebesar 

Rp 14,4 Triliun (www.finance.detik.com 2012). Total hutang (liabilities) PT. 

Astra Internasional Tbk. per 30 Juni 2011 meningkat 27,62% menjadi Rp 69,12 

Triliun dari posisi per 31 Desember 2010 sebesar Rp 54,16 Triliun. Total aset 

perseroan per 30 Juni 2011 mengalami kenaikan 20,64% menjadi Rp 136,15 

Triliun dibandingkan dengan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 112,85 Triliun. 

Kenaikan laba bersih yang signifikan kemungkinan karena menguatnya rupiah 

terhadap dolar AS, karena Astra juga memiliki hutang berdenominasi dolar AS 

(www.en.bisnis.com 2011). 

Berdasarkan data dari Indonesian Capital Market Directory 2011 Debt to 

Equity Ratio dari tahun 2007-2010 pada sektor otomotif yang terdaftar di BEI, 

terdapat 58% perusahaan yang mempunyai DER lebih dari satu, yang artinya 

proposi hutang lebih besar dari modal sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan teori 

struktur modal yang optimal dimana seharusnya jumlah hutang perusahaan tidak 

boleh lebih besar dari modal sendiri. Sementara itu kebanyakan investor lebih 

tertarik menanamkan modalnya kedalam bentuk investasi pada perusahaan yang 

memiliki DER tertentu yang besarnya kurang dari satu. Karena jika DER lebih 

dari satu berarti risiko yang ditanggung oleh investor menjadi meningkat. 

Setiap perusahaan membutuhkan modal untuk melaksanakan kegiatannya, 

baik untuk memenuhi kebutuhan investasi jangka panjang maupun kegiatan 



operasional sehari-hari perusahaannya, karena modal merupakan alat yang sangat 

penting bagi kelancaran kegiatan operasional suatu perusahaan. Besarnya modal 

yang dibutuhkan akan berbeda sesuai dengan besar kecilnya perusahaan. Semakin 

besar suatu perusahaan, maka dana yang dibutuhkan semakin banyak. 

Struktur modal merupakan suatu pembiayaan yang terdiri dari modal 

sendiri dan modal asing. Modal sendiri terdiri dari berbagai jenis saham dan laba 

ditahan, sedangkan modal asing terdiri dari dari berbagai hutang jangka panjang 

yang meliputi berbagai jenis obligasi, hutang hipotik, dan lain-lain. Masalah 

struktur modal umumnya timbul dalam perusahaan pada saat mendirikan 

perusahaan baru dan pada waktu membutuhkan tambahan modal untuk perluasan 

atau ekspansi. Masalah ini merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, 

karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai efek yang 

langsung terhadap posisi finansialnya. 

Keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal adalah salah satu 

keputusan yang harus dihadapi manajer keuangan dalam kelangsungan 

perusahaan. Manajer harus mampu menghimpun dana baik yang bersumber dari 

dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan secara efektif dan efisien, 

bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan 

investasinya, bagaimana komposisi dari modal sendiri dan hutang, dan bagaimana 

hutang tersebut akan digunakan untuk jangka panjang atau jangka pendek. 

Dalam upayanya untuk menetapkan struktur modal yang optimum, 

perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. Menurut Brigham dan Houston (2006:42) perusahaan umumnya 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut ketika membuat keputusan keputusan 



struktur modal : stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat 

pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi 

pinjaman dan agen pemberi peringkat, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, 

fleksibilitas keuangan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bien (2006) pada sektor 

Industri Dasar dan Kimia, menemukan bahwa struktur aktiva, ukuran perusahaan, 

dan dividend payout ratio terbukti berpengaruh terhadap struktur modal. 

Sedangkan risiko, investasi, dan ownership structure tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. Rozikin (2008) juga menemukan bahwa tangibility dan tingkat 

pajak efektif memiliki efek positif terhadap rasio hutang. Sedangkan kepemilikan 

saham tidak berdampak signifikan terhadap struktur modal. Leverage meningkat 

dengan meningkatnya ukuran perusahaan, menurun dengan menurunnya 

profitabilitas, tax shield non hutang, dan peluang pertumbuhan. Penelitian 

Karadeniz, et. al (2009) pada Turkish lodging companies juga menemukan 

adanya pengaruh negatif dan signifikan antara effective tax rates, tangibility of 

assets, dan return on assets terhadap rasio hutang. Sedangkan free cash flow, non-

debt tax shields, growth opportunities, net commercial credit position, dan firm 

size tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio hutang.  

Penelitian Kartika (2009) pada perusahaan Manufaktur menemukan 

bahwa struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

struktur modal, namun risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Penelitian Prasetiono (2012) juga menemukan bahwa return on assets, structure 

assets, dan investment opportunity mempengaruhi financial leverage pada 

perusahaan Manufaktur sektor aneka industri. Namun Elim dan Yusfarita (2010) 



yang juga meneliti perusahaan Manufaktur menemukan hasil yang berbeda bahwa 

struktur aktiva dan return on assets tidak terbukti mempengaruhi struktur modal, 

sedangkan tingkat pertumbuhan penjualan terbukti mempengaruhi struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan Haryanto (2012) pada perusahaan Otomotif juga 

menemukan bahwa intensitas aktiva, DOL, pertumbuhan penjualan, profitabilitas 

berpengaruh terhadap struktur modal. Variabel ROA memiliki kontribusi yang 

paling dominan terhadap struktur modal. 

Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

penulis mencoba untuk menyederhanakan dan memilih faktor-faktor yang 

dianggap paling dominan dalam mempengaruhi struktur modal. Faktor-faktor 

yang akan diangkat dalam penelitian ini antara lain : pertumbuhan penjualan 

(sales growth), pajak (effective tax rates), profitabilitas (profitability), dan struktur 

aktiva (tangibility of assets).  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, 

PAJAK, PROFITABILITAS, DAN STRUKTUR AKTIVA TERHADAP 

STRUKTUR MODAL PADA SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2007 – 2011”. 

1.2      Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 



1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan penjualan, pajak profitabilitas, 

struktur aktiva, dan struktur modal perusahaan pada sektor otomotif periode 

2007-2011? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan, pajak, profitabilitas, dan 

struktur aktiva secara simultan terhadap struktur modal perusahaan pada 

sektor otomotif periode 2007-2011? 

3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan, pajak, profitabilitas, dan 

struktur aktiva secara parsial terhadap struktur modal perusahaan pada 

sektor  otomotif periode 2007-2011? 

 

1.3      Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan penjualan, pajak, 

profitabilitas, struktur aktiva, dan struktur modal perusahaan pada sektor 

otomotif periode 2007-2011. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, pajak, profitabilitas, 

dan struktur aktiva secara simultan terhadap struktur modal perusahaan pada 

sektor otomotif  periode 2007-2011. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, pajak, profitabilitas, 

dan struktur aktiva secara parsial terhadap struktur modal perusahaan pada 

sektor otomotif periode 2007-2011. 

 

 



1.4      Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi seluruh pihak 

diantaranya adalah : 

1. Perusahaan 

Penulis berharap semoga penelitian ini memberi manfaat bagi perusahaan 

sebagai masukan yang dapat dijadikan tolok ukur pemikiran dalam menyusun 

suatu struktur modal yang optimum dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

2. Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi manajer dan investor 

dalam menentukan alternatif pendanaan, serta sebagai salah satu masukan 

mengenai kinerja perusahaan sekaligus mempertimbangkan kebijakan calon 

investor dalam menanamkan modalnya. 

3. Pembaca dan pihak-pihak lainnya 

Bagi rekan-rekan mahasiswa lain yang berkepentingan dengan penelitian 

ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk peninjauan lebih lanjut. Selain itu dapat 

menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis khususnya mengenai 

struktur modal. 

4. Penulis 

Untuk memberikan tambahan pengetahuan empiris dan menguji 

pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam 

menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil yang 

diharapkan. 

 



1.5       Kerangka Pemikiran 

Tujuan utama perusahaan dalam jangka pendek adalah menghasilkan laba,  

sedangkan dalam jangka panjang untuk mempertinggi nilai perusahaan. Namun 

banyak perusahaan yang berpandangan bahwa apabila dapat memperoleh laba 

sebanyak mungkin dan menekan biaya serendah mungkin, maka dapat mencapai 

tujuan perusahaannya. Padahal untuk meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan 

dituntut untuk tumbuh. Setiap perkembangan usaha diikuti dengan peningkatkan 

kebutuhan modal yang semakin besar, namun kenaikan modal tidak selalu diikuti 

kenaikan rentabilitas, karena kenaikan modal belum dapat menentukan 

keuntungan atau kerugian dari penggunaan modal tersebut. 

Salah satu keputusan penting yang harus dilakukan manajer keuangan 

dalam kaitannya dengan kelangsungan dan ekspansi operasi perusahaan adalah 

keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal. Manajemen keuangan 

sebagai keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk 

mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut 

(Riyanto, 2001:4). Tujuan dari manajemen keuangan adalah bagaimana 

perusahaan mengelola baik itu mendapatkan dana maupun mengalokasikan dana 

guna mencapai nilai perusahaan yaitu kemakmuran para pemegang saham 

(Sutrisno, 2003:5). Menurut Sutrisno (2003:5) fungsi manajemen keuangan 

adalah keputusan investasi yaitu masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mengalokasikan dana kedalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat 

mendatangkan keutungan dimasa yang akan datang. Keputusan pendanaan yaitu 

pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi 



perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. Keputusan deviden yaitu deviden merupakan bagian keuntungan yang 

dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini 

merupakan penghasilan yang diharapkan oleh para pemegang saham. 

Sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

melakukan kegiatan operasinya ada dua, yaitu sumber pembiayaan yang berasal 

dari dalam perusahaan itu sendiri (internal financing) dan sumber pembiayaan 

yang berasal dari luar perusahaan (external financing) (Martono dan Harjito, 

2003:16). Sumber dana eksternal antara lain melalui hutang dengan cara 

menerbitkan saham dan obligasi. Sedangkan sumber dana internal terdiri dari 

modal sendiri yang berasal dari pemiliknya dan laba ditahan (retained earning). 

Apabila perusahaan memilih hutang, maka perusahaan dikenakan beban bunga. 

Apabila memilih menerbitkan saham, maka berkewajiban memberikan dividen 

kepada investor. Untuk itu, perusahaan harus dapat menentukan perbandingan 

proporsional sumber dana untuk membiayai tambahan investasinya yang disebut 

dengan istilah struktur modal. 

Pengertian struktur modal menurut Gitman dan Zutter (2012:508) adalah 

“Capital structure is the mix of long-term debt and equity maintened by the firm-

can significantly affect its value by affecting return and risk.” Artinya struktur 

modal adalah campuran dari hutang jangka panjang dan ekuitas yang dikelola 

oleh perusahaan, dapat secara signifikan mempengaruhi nilainya dengan 

mempengaruhi return dan risiko. Setiap perusahaan tentu mengharapkan struktur 

modal yang optimum dalam mencapai nilai perusahaan yang maksimal. Menurut 

Gitman dan Zutter (2012:535) “optimal capital structure is the capital structure 



at the value of the firm is maximized when the cost of capital is minimized.” 

Artinya struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang memaksimalkan 

nilai perusahaan dengan biaya modal yang minimal. 

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2002:32) “financial statements give an 

accounting picture of the firm’s operations and financial position.” Dengan 

mengetahui perkembangan modal perusahaan, yang dapat dilihat dari laporan 

keuangan dan rasio yang dihasilkan dari periode ke periode berikutnya, maka 

apabila terjadi penurunan, pihak manajemen perusahaan dapat bertindak 

mengambil kebijaksanaan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada 

perusahaan. Dalam laporan keuangan terdapat neraca (balance sheet) dan laporan 

laba rugi (income statement). 

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 

penjualan, pajak, profitabilitas, dan struktur aktiva. Perbedaan faktor-faktor yang 

diangkat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam 

tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.1  

Pemetaan Penelitian Sebelumnya 

Sumber : Penulis 

Keterangan : 

A : Pertumbuhan Penjualan 

B : Pajak 

C : Profitabilitas 

D : Struktur Aktiva 

E : Risiko 

F : Ukuran Perusahaan 

G : Investasi 

H : Dividend Payout Ratio 

I : Struktur Kepemilikan 

J : Non-debt tax shields 

K : Pertumbuhan 

L : Free cash flow 

M : Commercial trade position 

N : Degree of Operating Leverage 

O : Stabilitas penjualan 

P : Stabilitas aktiva 

Q : Intensitas aktiva 

 

Nama Peneliti A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Tjen Bien (2006)    v v v v v v         

Khoirur Rozikin (2008)  v v v v v   v v v       

Nainggolan (2008)  v                

Karadeniz, et. al (2009)  v v v  v    v v v v     

Andi Kartika (2009)   v v v v            

Meyulinda A. Elim, dan 

Yusfarita (2010) 

v  v v              

Suci P. Prasetiono (2012) v  v v  v v           

Sugeng Haryanto (2012) v  v  v v     v   v v v v 

Kartika Amanda (2013) v v v v              



Pertumbuhan penjualan merupakan prosentase kenaikan penjualan dari 

tahun ke tahun. Penjualan mencerminkan kapasitas saat ini yang dapat diserap 

pasar dan mencerminkan daya saing perusahaan dalam pasar. Menurut Brigham 

dan Houston (2006:42) sebuah perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat 

dengan aman mengambil lebih banyak utang dan menanggung beban tetap yang 

lebih tinggi daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. Pertumbuhan 

penjualan dari tahun ke tahun dapat mewakili stabilitas penjualan perusahaan. 

Sehingga perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi akan 

lebih mudah untuk memperoleh hutang. Menurut Pecking Order Theory, semakin 

tinggi pertumbuhan penjualan perusahaan, maka perusahaan akan lebih memilih 

untuk mendanai perusahaan dengan menggunakan modal internal yang berasal 

dari laba dan pendapatan dari penjualan. 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara, peranan penerimaan pajak 

bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda 

pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Dalam keadaan ada pajak, MM 

berpendapat bahwa keputusan pendanaan menjadi relevan. Hal ini disebabkan 

oleh karena pada umumnya bunga yang dibayarkan (karena menggunakan hutang) 

bisa dipergunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak karena 

bersifat tax deductible (Husnan, 2006:269). Menurut Brigham dan Houston 

(2006:43) bunga adalah beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dan 

pengurang pajak adalah hal yang sangat berharga bagi perusahaan dengan tarif 

pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak sebuah perusahaan, 

semakin besar manfaat yang diperoleh dari utang. Namun penelitian yang 

dilakukan Nainggolan (2008) menemukan bahwa faktor pajak tidak berpengaruh 



terhadap pertumbuhan hutang jangka panjang bagi perusahaan di sektor 

manufaktur, infrastruktur, dan konstruksi. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu (Riyanto, 2001:35). Menurut 

Pecking Order Theory, perusahaan yang paling tinggi profitabilitasnya adalah 

perusahaan yang paling rendah hutangnya. Dengan laba ditahan yang besar, 

perusahaan akan lebih senang menggunakan sumber dana internal sebelum 

menggunakan sumber dana eksternal. Menurut Brigham dan Houston (2006:43) 

perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi 

menggunakan utang yang relatif sedikit. Tingkat pengembalian yang tinggi 

memungkinkan mereka melakukan sebagian besar pendanaan secara internal. 

Struktur aktiva adalah jumlah aktiva yang dapat dijadikan agunan. 

Menurut Brigham dan Houston (2006:42) perusahaan yang aktivanya cocok 

sebagai jaminan atas pinjaman cenderung lebih banyak menggunakan banyak 

utang. Hal ini dikarenakan struktur aktiva dapat menjadi hal yang 

dipertimbangkan kreditor dalam pemberian pinjaman. Sedangkan menurut 

Riyanto (2001:298) kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar 

daripada modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed assets), akan 

mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal 

sendiri, sedang hutang sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan 

dengan adanya struktur finansial konservatif yang horizontal yang menyatakan 

bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit dapat menutup jumlah 

aktiva tetap dengan aktiva lain yang sifatnya permanen. Dan perusahaan yang 



sebagian besar dari aktivanya terdiri atas aktiva lancar akan mengutamakan 

kebutuhan dananya dengan hutang jangka pendek. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sumber : Penulis 

 

1.6    Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi 

kebenarannya (Riduwan, 2008:163). Berdasarkan kerangka pemikiran dan 

rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu hipotesis 

sebagai berikut : 

Struktur Modal 

Pertumbuhan 

Penjualan 

Pajak Profitabilitas 

Pendanaan 

Perusahaan 

Manajemen Keuangan 

Laba Nilai Perusahaan 

Struktur 

Aktiva 

Investasi Dividen 

Internal Eksternal 

Laporan Keuangan 

Neraca Laporan Laba-Rugi 



H1 :  pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H2 :  pajak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H3 :  profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H4 :  struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

H5 : pertumbuhan penjualan, pajak, profitabilitas, dan struktur aktiva berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal secara simultan. 

 

1.7      Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif dan verifikatif. Definisi metode deskriptif menurut Nazir (2005:89) 

adalah : 

“Metode deskriptif adalah metode untuk menentukan fakta dengan 

interpretasi yang tepat, dimana termasuk di dalamnya studi untuk 

melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena kelompok dan 

individu, serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan 

untuk meminimumkan dan memaksimumkan realibilitas.” 

Sedangkan definisi metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) adalah : 

“Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan 

perkiraan (estimate) dan pengujian hipotesis.” 

 

1.8       Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor otomotif periode 2007-

2011 yang datanya diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory dan 

www.idx.co.id. Pelaksanaan penelitian dilakukan oleh penulis terhitung mulai 

bulan Oktober 2012 sampai dengan skripsi ini selesai. 


