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ABSTRAK

DINDA KUSUMA RIZQI. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Risiko Bisnis, dan

Struktur Aset Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Barang Konsumsi yang
Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Jakarta, 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan penjualan,
risiko bisnis, dan struktur aset terhadap struktur modal. Variabel dependen
struktur modal diukur menggunakan debt to equity ratio, sedangkan variabel
independen pertumbuhan penjualan diukur dengan selisih total penjualan tahun
berjalan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya,
risiko bisnis diukur dengan logaritma natural standar deviasi EBIT, dan struktur
aset diukur menggunakan rasio total aset tetap terhadap total aset. Periode dalam
penelitian ini adalah tiga tahun, yaitu 2013-2015. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitaif dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari
Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling dan diperoleh 19 sampel, dikurangi dengan 6 data outlier
sehingga total observasi berjumlah 51. Data dalam penelitian ini merupakan data
panel yang diuji menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan
program Eviews 8.1.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan risiko bisnis
tidak berpengaruh siginifkan terhadap struktur modal, sedangkan struktur aset
berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.
Kata kunci: struktur modal, DER, pertumbuhan penjualan, risiko bisnis, struktur aset.
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ABSTRACT

DINDA KUSUMA RIZQI. The Influence Sales Growth, Business Risk, and
Assets Structure on Capital Structure in Consumer Goods Companies Listed in
Indonesia Stock Exchange 2013-2015. Faculty of Economics, Universitas Negeri
Jakarta, 2017.
The aim of this study are to find the influence of Sales Growth, Business Risk, and
Assets Structure on Capital Structure. Capital structure is dependent variable
were measured by debt to equity ratio, meanwhile the independent variables are
sales growth measured by the difference in value of sales current year and the
previous year divided by the previous year’s sales growth, business risk measured
by ln of standard deviation of EBIT, and assets structure measured by ratio of
total fixed assets to total assets. Period used are three years, from 2013 to 2015.
This research used quantitative method and used secondary data such as financial
report from Indonesia Stock Exchange. The techniques used for this reseacrh is
purposive sampling, hence 19 company minus 6 outlier data with a total of 51
observations. Data in this research is panel data were tested by multiple linear
regression analysis which help by Eviews program 8.1.
The result of the analysis show that sales growth and business risk had no impact
on capital structure, while assets structure had significant impact on capital
structure.
Keyword: capital structure, debt to equity ratio, sales growth, business risk,
assets structure.

iv

v

vi

KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan
Semesta Alam, karena atas izin, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis
diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skrispi di Universitas
Negeri Jakarta selama kurang lebih 10 bulan lamanya. Tak lupa penulis juga
haturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW.
yang telah menjadi suri tauladan bagi para ummatnya. Penyusunan skrispi ini
diajukan untuk memenuhi prasyarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi,
Program Studi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
Dalam proses penyusunan skrispi ini tidak lepas dari segala bantuan,
bimbingan, dorongan semangat, dan saran dari berbagai pihak sehingga
penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu,
dengan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, karunia, dan pertolongan-Nya
bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan
tepat pada waktunya;
2. Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Jakarta;
3. M. Yasser Arafat, SE., Akt., MM., selaku Pembimbing Akademik sekaligus
selaku Dosen Pembimbing I yang telah begitu banyak memberikan arahan,
support, dan waktunya yang begitu berharga kepada penulis, sehingga skripsi
ini dapat selesai dengan baik;

vii

viii

4. Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak, selaku Koordinator Program Studi S1,
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta dan juga
selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis, yang telah memberikan waktu,
semangat, masukan, dan kritikan yang begitu membangun dan sangat
berharga demi terselesaikannya skripsi penulis dengan baik;
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta;
6. Ayahanda penulis, Drs. Agus Wustho, SE., MM, dan Ibunda penulis Astuti
Ningsih. Terima kasih yang begitu dalam dan besar Adek ucapkan untuk
Mamah dan Papah yang telah menjadi motivasi terbesar untuk segera
menyelesaikan skripsi ini dan membayar semua harapan Mamah dan Papah
dengan kelulusan yang membanggakan;
7. Kedua kakak penulis, Faishal Pahlevi dan Putri Rizqi Amalia. Terima kasih
telah menjadi panutan buat Adek untuk segera mengejar kesuksesan kalian,
dan terima kasih untuk doa dan semangatnya yang tak pernah terputus;
8. Sahabat seperjuangan penulis, Priska Penia, Sekar Mustika, Defani Lusi,
Devitria Nur Jannah, dan Yonanda Justitia. Suatu kebanggan bisa mengenal
kalian dan berjalan disamping kalian selama 4 tahun lamanya. Gerbang
kesuksesan sudah menanti didepan mata kita guys!;
9. Keluarga Bu Parti Dahu, Asma, Ages, Yonan, Rifki, Riki, Arum, Rinta,
Neng Ayu, dan Teh Dian. Kita bertemu dan berjuang di detik-detik akhir
kelulusan, penulis sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan kalian,
saudaraku. Semoga kita akan tetap menjadi keluarga yang saling ada dan
mendukung satu sama lain. Kalian luar biasa gengs!;

ix

10. Teruntuk Keluarga Samudraku, HMJ Akuntansi Periode 2013-2014, untuk
sahabat BPH-ku, teman-teman KA/WADIVBIR, dan adik-adik staf terhebat.
Terima kasih atas keceriaan dan kisah penuh perjuangan selama satu periode.
Tak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk HMJ Akuntansi Periode 20122013 yang juga membekas direlung hati penulis, kakak-kakak BPH
Ka/Wadivbir yang memberikan pengalaman dan pengetahuan berorganisasi
kepada penulis. Ka Indah, terima kasih banyak;
11. Keluarga besar S1 Akuntansi Reguler A 2012, kelas terhebat yang pernah
ada, terima kasih karena telah memberikan sejuta warna dalam hidup
perkuliahan penulis selama 4 tahun terakhir ini. Doa yang terbaik untuk tiap
punggawa S1 AKREG A 12. Dan untuk semua pihak yang tak dapat penulis
sebutkan satu demi satu, namun kehadiran dan doanya selalu tercurah tanpa
henti, untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang setulustulusnya dan sebesar-besarnya;
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena
itu, kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan terbuka. Semoga
skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.
Jakarta,

Januari 2017

Penulis

