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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to identify and to analyse of the influence are 

firm size, business risk, growth of asset and profitability toward manufacturing company 

capital struture in automotive and allied product sub sector which listed in Indonesian 

Stock Exchange in 2006-2010 period. 

The sample used here was the secondary data. The sample was taken using the 

method of purposive sampling, and those meeting the selection criteria were also taken. 

The sample used was of 14 firm. The statistics method used here was multiplied linear 

regression analysis, with hypotheses testing of statistic t and F tests. 

The result of data analysis or regression result showed that simultaneously the 

firm size, business risk, growth of asset and profitability are influencial to capital 

structure. Particially, positively and significantly influencial toward  to capital structure 

are firm size and growth of asset. Whereas  the variable of profitability and business risk 

have negatively and significantly influance toward to capital structure. The amount of 

adjusted R-square is 0,843894, it means 84,3894 percent of dependent variable of 

capital structure can be explained by four independent variable, they are firm size, 

business risk,  profitability and growth of asset, but 15,6106 percent of capital structure 

can be explained by other variables. 

 

Keyword : Capital Structure, Firm Size, Business Risk, Growth of Assets, Profitability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Persaingan yang ketat di dalam lingkungan perusahaan akan muncul seiring 

diterapkannya perdagangan bebas pada era globalisasi. Agar Indonesia mampu 

memasuki pasar global maka seluruh instrumen perekonomian harus memiliki daya 

saing yang kuat sehingga dapat mampu mencapai tujuannya, dalam hal ini adalah tujuan 

dari suatu perusahaan yang pada umumnya adalah untuk memaksimalkan kemakmuran 

dan keuntungan bagi para pemegang saham dari perusahaan tersebut (Anthony, 2009: 

61), dimana salah satu cara yang dapat dilakukan agar tujuan utama tersebut tercapai 

adalah dengan cara memaksimumkan nilai perusahaan. Menghadapi kondisi persaingan 

seperti ini, banyak perusahaan baik yang berskala besar ataupun kecil, maupun 

perusahaan yang bersifat profit maupun yang non profit pastinya akan berfokus pada 

masalah pendanaan.  

Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana yang akan dipergunakan untuk 

mendukung kegiatan operasionalnya. Menurut Husnan (2004: 253), dana dapat diperoleh 

dari sumber dana yang berasal dari luar perusahaan (external financing) maupun dari 

dalam perusahaan (internal financing). Sedangkan menurut Alwi (2006: 330) 

meneyebutkan bahwa ada dua macam tipe modal sumber pendanaan yang diantaranya 

dapat berasal dari hutang (debt) dan yang berasal dari modal sendiri (equity). Debt 

capital terdiri dari berbagai jenis obligasi dan kredit investasi lainnya, sedangkan equity 

capital dapat terdiri dari berbagai jenis saham dan laba ditahan. 
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Keputusan perusahaan dalam menentukan dari mana kebutuhan modal di suatu 

perusahaan terpenuhi akan berpengaruh pada struktur modal yang digunakan oleh 

perusahaan. Menurut Alwi (2006: 329), Struktur modal ditentukan oleh perbandingan 

antara hutang jangka panjang (Long term debt) dan modal sendiri (equity capital) yang 

digunakan oleh perusahaan. Dalam prakteknya dana-dana yang dimiliki oleh perusahaan 

harus dikelola dengan baik, karena dari masing-masing sumber dana tersebut 

mengandung kewajiban pertanggungjawaban kepada para pemilik dana. Oleh karena itu, 

proporsi antara modal sendiri maupun yang berasal dari hutang harus diperhatikan secara 

cermat sehingga dapat diketahui seberapa besar beban yang dimiliki perusahaan terhadap 

para pemilik modal tersebut.  

Umumnya, perusahaan cenderung untuk menggunakan modal sendiri sebagai 

modal permanen, sedangkan modal dari luar perusahaan digunakan sebagai pelengkap. 

Apabila dana yang dibutuhkan kurang mencukupi, maka penggunaan modal sendiri akan 

menjadi tanggungan terhadap keseluruhan resiko perusahaan dan merupakan jaminan 

bagi kreditur atas dana yang diberikan kepada perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya kebijaksanaan keputusan dalam menentukan apakah kebutuhan dana perusahaan 

akan dibelanjai oleh modal sendiri atau dari hutang. Pihak perusahaan atau manajer 

keuangan harus mampu menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam maupun dari 

luar perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan pendanaan tersebut harus mampu 

meminimalisasikan biaya modal (cost of capital) yang ditanggung oleh perusahaan.  

Biaya modal (cost of capital) menurut Riyanto (2001: 14) adalah suatu biaya yang 

muncul dalam perolehan dana yang dibutuhkan dari suatu perusahaan tersebut. Biaya 

modal yang timbul dari keputusan pendanaan merupakan konsekuensi yang timbul dari 

keputusan yang dilakukan pihak perusahaan (manajer keuangan). Ketika perusahaan 

ANALISIS FAKTOR..., MARDIANA, Ak.-IBS, 2011



3 

 

menggunakan dana yang bersumber dari hutang (debt), maka biaya modal yang akan 

timbul sebesar bunga yang dibebankan oleh kreditur, sedangkan jika perusahaan 

menggunakan dana yang berasal dari modal sendiri (equity), maka biaya yang timbul 

adalah opportunity cost dari dana atau modal sendiri yang digunakan. Keputusan 

pendanaan yang dilakukan secara tidak cermat akan menimbulkan biaya tetap dalam 

bentuk biaya modal yang tinggi, yang selanjutnya akan berakibat pada rendahnya 

profitabilitas perusahaan. 

Permasalahan pendanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional dalam 

perusahaan tergambar dalam dihadapkannya dengan adanya suatu variasi dalam 

pembelanjaan dana, dalam artian kadang-kadang perusahaan tersebut lebih baik jika 

menggunakan dana yang berasal dari modal sendiri (equity) akan tetapi kadang-kadang 

juga lebih baik kalau menggunaan pendanaan dari hutang (debt). Oleh karena itu dalam 

pelaksanaannya, perusahaan perlu berusaha untuk memenuhi suatu sasaran tertentu 

mengenai perimbangan atau komposisi antara besarnya jumlah hutang dan modal sendiri 

yang dapat tercermin dalam struktur modal perusahaan. Untuk itu dalam pencapaian hal 

tersebut maka pihak perusahaan perlu memperhitungkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi struktur modal tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

komposisi struktur modal perusahaan dalam penelitian ini diantaranya seperti ukuran 

perusahaan (firm size), risiko bisnis (bussines risk), pertumbuhan aktiva (growth of 

assets) dan. profitabilitas (profitability). 

Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan bagi perusahaan, perusahaan dengan skala ukuran besar mempunyai 

prospek uisaha yang bagus, sehingga kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha 

akan lebih kecil, sehingga perusahaan dengan ukuran besar akan lebih mudah untuk 

mendapatkan pinjaman dari kreditor. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Prabansari 
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dan Kusuma (2005) serta Kartini dan Arianto (2008) mendapatkan hasil bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Tetapi 

hasil ini bertentangan dengan penelitian oleh Anggraini (2007) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap strukur modal. 

Brigham dan Houston (2006: 7) mengemukakan  bahwa risiko bisnis berkaitan 

dengan ketidakpastian pendapatan karena terdapatnya variabilitas dalam penjualan 

produk, pelanggan dan bagaimana produk dihasilkan. Ketidakpastian tersebut membuat 

risiko bisnis perusahaan berubah-ubah, begitu juga dengan struktur modal yang 

dihasilkan tentunya akan bervariasi. Setiap perusahaan akan menghadapi risiko sebagai 

akibat dari dilakukannya kegaitan operasi perusahaan. Makin besar risiko yang dihadapi 

maka makin rendah rasio hutang yang digunakan perusahaan, hal ini dikarenakan jika 

penggunaan hutang besar akan mempersulit perusahaan dalam mengembalikan hutang 

mereka. Menurut hasil penelitian yang dilakukan dengan Rachmawardani (2007) yang 

menyatakan bahwa risiko bisnis mempunyai pengaruh secara positif terhadap struktur 

modal, akan tetapi berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Susetyo (2006) yang 

menyatakan bahwa risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi harus lebih banyak 

mengandalkan pendanaan dari hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan yang tumbuh akan menunjukan kekuatan diri yang 

semakin besar pada perusahaan lainnya, sehingga perusahaan tersebut akan memerlukan 

lebih banyak dana untuk menunjang kegiatan operasionalnya, permasalahannya yaitu 

seringkali perusahaan tidak memiliki kecukupan dana yang mengakibatkan terciptanya 

hutang baru. Untuk variabel pertumbuhan aset, penelitian yang dilakukan oleh Kartini 

dan Arianto (2008) serta Prabansari dan Kusuma (2005) yang mengemukakan bahwa 

pertumbuhan aktiva juga berpengaruh secara positif terhadap struktur modal perusahaan. 
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Tingkat profitabilitas suatu perusahaan menjadi salah satu faktor yang 

dipertimbangkan dalam kebijakan struktur modal. Menurut Anthony (2009: 60) 

Profitabilitas mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan laba kuartalan ataupun 

laba ditahun berjalan, akan tetapi profitabilitas tersebut menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dari kegitan bisnis yang dilakukannya. Perusahaan 

dengan tingkat pengembalian yang tinggi cenderung menggunakan dana yang dihasilkan 

secara internal (modal sendiri yang bersumber dari  laba ditahan) untuk membiayai 

aktifitas perusahaan daripada menggunakan hutang. Tetapi perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang rendah cenderung menggunakan hutang yang besar untuk 

membiayai aktifitas perusahaan. Hasil penelitian dilakukan oleh Kartini dan Arianto 

(2008), Susetyo (2006) dan Se Tin (2004) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan Saidi (2004), kemudian 

Prabansari dan Kusuma (2005) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap struktur modal. 

Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, 

karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai efek yang langsung 

terhadap posisi finansialnya. Maka dari itu, dengan mengetahui serta mengidentifikasi 

apa dan bagaimana faktor-faktor yang paling mempengaruhi struktur modal perusahaan 

manufaktur khususnya pada sub sektor otomotif dan komponennya di Bursa Efek 

Indonesia, dapat membantu khususnya pihak manajemen perusahaan yang ada dalam 

perusahaan tersebut dalam menentukan bagaimana seharusnya pemenuhan kebutuhan 

dana untuk mencapai struktur modal yang optimal. Dengan demikian tujuan utama dari 

perusahaan untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat tecapai.  
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Banyak penelitian empiris terdahulu yang telah menguji faktor-faktor yang 

dianggap mempengaruhi struktur modal seperti ukuran perusahaan, risiko bisnis, 

pertumbuhan aset dan profitabilitas, dimana hasil temuan empiris dalam penelitian 

sebelumnya masih banyak yang memberikan hasil yang berbeda dan tidak konsisten, 

sehingga tidak dapat menunjukkan kesimpulan yang belum sepakat. Hal ini dikarenakan 

untuk beberapa faktor tersebut masih disimpulkan berpengaruh dan tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengani mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur pada sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di 

BEI periode 2006-2010. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul : 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010 (Studi 

Empiris Pada Sub Sektor Otomotif Dan Komponennya )”. 

 

1.2  Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dilihat dari sisi perusahaan, setiap perusahaan pasti membutuhkan dana untuk 

mendukung kegiatan operasionalnya dan pemenuhan dana tersebut dapat berasal dari 

modal sendiri (equity) ataupun hutang (debt), namun umumnya perusahaan 

menggunakan modal sendiri sebagai modal permanen daripada hutang. Perusahaan 

dalam memilih struktur modal yang harus melihat faktor yang berpengaruh sesuai 

dengan kondisi dari perusahaan itu sendiri. Selain itu dilihat dari sisi investor, hal 

penting yang dapat mempengaruhi investor dalam menentukan investasi adalah 

pengharapan mereka untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya.  

ANALISIS FAKTOR..., MARDIANA, Ak.-IBS, 2011



7 

 

Masalah perolehan laba disini menjadi sangat penting karena hal tersebut 

berhubungan dengan pendapatan atau keuntungan yang nantinya akan diterima oleh 

investor tersebut yang tercermin dari struktur modal yang dimiliki perusahaan, hal ini 

dapat dipakai sebagai signal oleh investor mengenai prospek perusahaan di masa 

mendatang.  

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal telah 

dilakukan oleh banyak peneliti. Dari hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa 

variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal dan masih menunjukkan hasil yang 

berbeda bahkan bertentangan antara hasil penelitian yang satu dengan lainnya. Hal 

inilah yang kemudaian menjadi research gap pada penelitian ini. Salah satu bentuk 

research gap terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Susetyo (2006) yang 

menjadikan risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel yang dianggap dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan, dimana hasil 

penelitiannya menyebutkan bahwa risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Akan tetapi secara parsial hanya risiko bisnis dan Profitabilitas saja yang 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan, dan selebihnya 

yaitu struktur aktiva dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal perusahaan. 

Sedangkan Prabansari dan Kusuma (2005), dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, profitabilitas dan struktur kepemilikan 

berpengaruh positif, sementara hanya resiko bisnis saja yang berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal secara signifikan. Berdasarkan fenomena gap dan hasil-hasil 

penelitian (research gap) juga terlihat adanya kontradiksi sehingga hal ini perlu 

dilakukannya penelitian lanjutan. 
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1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi struktur modal dan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian (research 

question) adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva 

dan profitabilitas terhadap struktur modal secara simultan pada perusahaan 

manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2006-2010 ? 

2. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis pertumbuhan aktiva 

dan profitabilitas terhadap struktur modal secara parsial pada perusahaan 

manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2006-2010 ?  

 

1.2.3  Batasan Masalah  

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, antara lain :  

1. Data yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang 

terdiri dari neraca dan laporan laba rugi tahun 2006-2010. 

2. Jenis industri yang dijadikan objek penelitian adalah salah satu sektor dalam 

industri manufaktur yaitu sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini hanya terbatas pada faktor-

faktor yang dianggap peneliti mempengaruhi struktur modal antaranya ukuran 

perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva, dan profitabilitas. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1  Tujuan Penelitian  

1.   Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva 

dan profitabilitas terhadap struktur modal secara simultan pada perusahaan 

manufaktur pada sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI 

tahun 2006-2010. 

2.   Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva 

dan profitabilitas terhadap struktur modal secara parsial pada perusahaan 

manufaktur pada sub sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di BEI 

tahun 2006-2010. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi 

seluruh pihak diantaranya adalah : 

1.  Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih 

berfikir secara ilmiah dengan berdasar pada ilmu yang diperoleh ketika kuliah 

dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek yang diteliti. 

2. Bagi Perusahaan  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kesempurnaan, namun peneliti 

berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menyusun struktur 

modal yang optimum dengan harapan pembentukan struktur modal yang 

maksimum. 
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3.  Bagi Akademis 

Bagi para peneliti selanjutnya semoga dapat digunakan sebagai referensi dalam 

menyusun penelitian-penelitian di masa yang akan datang. 

 

1.4  Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah; masalah penelitian yang 

terdiri dari identifikasi masalah, perumusan masalah serta batasan 

masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang melandasi penelitian; penelitian 

terdahulu; rerangka pemikiran; serta perumusan hipotesis. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang objek penelitian; metode pengumpulan 

data yang terdiri dari data yang dihimpun, teknik pengumpulan data; 

variabel penelitian dan definisi operasional; serta metode analisis dan 

pengujian hipotesis. 

BAB IV  :  ANALISIS DAN HASIL 

Bab ini memaparkan gambaran umum objek penelitian; analisis data; 

pembahasan hasil penelitian; serta implikasi manajerial. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat 

diberikan berkaitan dengan penelitian. 
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BAB II 

 

LANDASAN TEORITIS 

 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini menjabarkan tentang teori-teori yang mendukung hipotesis 

serta sangat berguna dalam melakukan analisis hasil penelitian. Serta bagian ini juga 

berisikan pemaparan-pemaparan teori serta argumentasi yang disusun sebagai acuan 

dalam memecahkan suatu masalah penelitian serta perumusan hipotesis. 

2.1.1.  Modal 

2.1.1.1 Pengertian Modal 

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya selalu memerlukan 

dana. Kebutuhan dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi 

jangka panjang perusahaan, maupun untuk memenuhi kebutuhan operasional 

perusahaan sehari-hari. Besarnya modal yang dibutuhkan tentu akan berbeda sesuai 

dengan besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Definisi modal menurut beberapa 

penulis, yang diantaranya : menuliskan dalam bukunya mengenai  

a) Alwi (2006: 12), menyatakan bahwa modal merupakan hak atau bagian yang 

dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal 

saham), surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan terhadap hutang-hutangnya. 

b) PSAK No. 21 (2009: 21.4), memaparkan bahwa modal merupakan sajian 

dalam neraca setelah kewajiban. Bentuk penyajiannya sesuai akta pendirian 

pendirian Badan Usaha tersebut. Misalnya : saham adalah penyertaan modal 

dalam kepemilikan Perseroan terbatas. 
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 Menurut Riyanto (2001: 3), menyatakan bahwa orientasi dari modal adalah 

physical oriented. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan pengertian modal yang 

kalasik, dimana modal adalah sebagai hasil produksi yang nantinya dapat digunakan 

untuk memproduksi lebih lanjut lagi. Terdapat pula beberapa pengertian modal 

dilihat dari sudut tertentu sebagai berikut : 

a) Legal view of capital (ditinjau dari segi hukum) 

Modal diartikan sebagai modal saham yang besarnya dinyatakan dalam akta 

pendirian perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. 

b) Accounting view of capital (ditinjau dari segi akuntan) 

Modal dinyatakan sebagai selisih antara total asset dengan total liabilities, atau 

yang dikenal sebagai modal sendiri. 

c) Business view of capital (ditinaju dari segi pengusaha) 

Modal diartikan sebagai keseluruhan barang-barang modal yang dimiliki 

perusahaan. 

d) Economiv view of capital (ditinjau dari segi ekonomi) 

Modal dinyatakan sebagai kekayaan yang digunakan dalam proses produksi 

untuk mendapatkan kekayaan. 

 

2.1.1.2 Klasifikasi Modal 

 Terdapat dua macam klasifikasi modal yang terdapat pada neraca keuangan 

suatu perusahaan, yaitu modal aktif dan modal poasif (Riyanto, 2001: 19-21).  

a) Modal aktif, yaitu modal yang mengambarkan bentuk-bentuk dimana seluruh 

dana yang diperoleh perusahaan ditanamkan. Modal ini dibedakan menjadi 

dua dengan berdasarkan pada fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan : 
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1. Modal kerja (working capital),  

Menurut Subramanyam (2009: 529), modal kerja adalah ukuran aset 

lancar yang penting dan mencerminkan pengaman atau penjamin bagi 

kreditor. 

2. Modal tetap adalah jumlah keseluruhan dari aktiva tetap. 

b) Modal pasif, yaitu modal yang tertera disebelah kredit dari neraca, yang 

menggambarkan sumber-sumber darimana dana diperoleh. Berdasarkan 

asalnya maka modal pasif ini dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Modal sendiri (equity capital) adalah modal yang bersal dari perusahaan 

itu sendiri, seperti yang berasal dari cadangan atau laba ditahan maupun 

dari pengambilan bagian peserta atau pemilik (modal saham, modal 

peserta). 

2. Modal asing (debt capital) adalah modal yang berasal dari kreditur, yang 

merupakan hutang bagi perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.1.1.3 Sumber Modal 

Perusahaan dapat memperoleh sumber modal untuk memenuhi kebutuhan 

pendanaannya dengan cara-cara yang berbeda antara satu perusahaan dengan 

perusahaan lainnya. Sumber-sumber modal menurut Riyanto (2001: 15), yaitu : 

a) Sumber internal (internal source) 

Merupakan dana yang dibentuk sendiri di dalam perusahaan berupa laba yang 

ditahan. Dana yang dihasilkan pemilik, peserta atau pengambil bagian didalam 

perusahaan adalah merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam 

perusahaan yang bersangkutan dan disebut sebagai modal sendiri. 
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b) Sumber eksternal (external source) 

Merupakan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan yang didapat dari 

kreditur dan pemilik, peserta, pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal 

yang berasal dari kreditur merupakan hutang bagi perusahaan yang 

bersangkutan dan disebut sebagai modal asing. 

 

2.1.2.   Teori Struktur Modal 

Dalam neraca perusahaan yang terdiri dari sisi aktiva yang mencerminkan 

struktur kekayaan dan sisi pasiva sebagai struktur keuangan. Struktur modal itu sendiri 

merupakan bagian dari struktur keuangan yang dapat diartikan sebagai pembelanjaan 

permanen yang mencerminkan perimbangnan antara hutang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Menurut Alwi (2006: 329), Struktur modal ditentukan oleh 

perbandingan antara hutang jangka panjang (Long term debt) dan modal sendiri (equity 

capital) yang digunakan oleh perusahaan. Berikut ini merupakan gambaran mengenai 

struktur modal dalam suatu neraca perusahaan : 

Gambar 2.1 

Struktur Modal 

Statement of Financial Position  

 

Assets 

Current liabilities  

   Debt  

  Capital           

 

                        

Capital                                    

Structure 

Equity                                     

     Capital 

Long term debt 

Shareholders’ equity: 

Preference Share 

Ordinary Share 

Retained earnings 

Sumber : Alwi ( 2006 : 330 ) 
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Struktur modal perusahaan merupakan salah satu faktor yang yang dapat 

mempengaruhi dalam kegiatan operasional perusahaan. Struktur modal dalam suatu 

perusahaan ditentukan dari kebijakan pembelanjaan oleh pihak manajemen perusahaan 

yang nantinya akan dihadapkan pada beberapa pertimbangan baik yang bersifat 

kualitatif maupun kuantitatif, dimana pertimbangan tersebut harus mencakup mengenai 

3 unsur penting, yaitu (Sundjaja dan Berlian, 2008: 73) :  

1.  Keharusan untuk membayar balas jasa atas penggunaan modal kepada pihak yang 

menyediakan dana tersebut, atau sifat keharusan untuk pembayaran biaya modal.  

2. Sampai seberapa jauh kewenangan atau campur tangan pihak penyedia dana 

dalam pengelola perusahaan. 

3.  Risiko yang dihadapi perusahan. 

Menurut Husnan (2004: 299), teori struktur modal menjelaskan tentang adanya 

pengaruh adanya perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Dengan kata 

lain, seandainya perusahaan menggantikan sebagian modal sendiri dengan hutang 

(ataupun sebaliknya) apakah nilai perusahaan akan menjadi berubah. Dalam artian, 

kalau dengan merubah struktur modal ternyata dapat merubah nilai perusahaan maka 

akan diperoleh struktur modal yang terbaik.  

Struktur modal dapat dikatakan yang terbaik bila struktur modal tersebut dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan atau harga saham. Selain itu, teori struktur modal 

juga bertujuan memberikan landasan berpikir untuk mengetahui struktur modal yang 

optimal. Teori struktur modal yang dikembangkan oleh beberapa ahli akan dijelaskan 

lebih mendetail pada bagian ini, akan tetapi peneliti ini hanya menggunakan empat 

teori yaitu Agency Theory, Asymmetric Information Theory, Signaling Theory  dan 

Pecking order theory. 
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2.1.1.1   Agency Theory 

Teori yang memperhitungkan biaya keagenan pertama kali dikemukakan 

oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976 dalam Setia 

(2003: 12). Teori tersebut menegaskan bahwa struktur keuangan dipengaruhi oleh 

insentif dan perilaku dari pembuat keputusan (pihak manajemen). Jensen dan 

Meckling mengemukakan adanya dua potensi konflik, yaitu konflik antara 

pemegang saham dengan kreditur, dan konflik antara pemegang saham dengan 

pihak manajemen. 

a. Konflik antara Pemegang Saham dengan Kreditur  

Kreditur menerima uang dalam jumlah tetap dari perusahaan (bunga 

hutang), sedangkan pendapatan pemegang saham bergantung pada besaran laba 

perusahaan. Dalam situasi ini, kreditur lebih memperhatikan kemampuan 

perusahaan untuk membayar kembali hutangnya, dan pemegang saham lebih 

memperhatikan kemampuan perusahaan dalam meraih laba yang banyak. Cara 

perusahaan untuk memperoleh kembalian yang besar adalah melakukan 

investasi pada proyek-proyek yang berisiko. Apabila pelaksanaan proyek yang 

berisiko itu berhasil, kreditur tidak dapat menikmati keberhasilan tersebut, tetapi 

bila proyek mengalami kegagalan, kreditur mungkin akan menderita kerugian 

akibat dari ketidak-mampuan pemegang saham memenuhi kewajibannya.  

Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya rugi, maka kreditur 

mengenakan biaya keagenan hutang (debt agency cost), dalam bentuk 

pembatasan penggunaan hutang oleh manajer. Salah satu pembatasan adalah 

membatasi jumlah penggunaan hutang untuk investasi dalam proyek baru.  
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b. Konflik antara Pemegang Saham dengan Pihak Manajemen 

Dalam realitas, agen sering memuaskan kepentingan pribadinya terlebih 

dahulu sebelum mewujudkan komitmennya kepada pemberi mandat atau usaha-

usaha agen tidak lagi untuk tujuan memaksimumkan kepentingan principal. Jika 

masing-masing pihak berusaha memaksimumkan kepentingannya, maka konflik 

antar pihak tidak akan terhindarkan, dari sinilah muncul masalah mengenai 

keagenan. Akibatnya, pemegang saham menanggung biaya keagenan ekuitas 

(equity agency cost). Menurut Setia (2003: 13), menyebutkan ada tiga jenis 

equity agency cost, yaitu: 

1. Monitoring cost adalah biaya yang muncul untuk memonitor perilaku dan 

tindakan pihak agen, hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa apa yang 

dilakukan oleh pihak agen memaksimumkan nilai perusahaan.  

2. Bonding cost, adalah biaya yang ditanggung oleh agen untuk mamatuhi 

mekanisme yang menjamin bahwa agen bertindak untuk kepentingan 

prinsipal.  

3. Residual loss adalah ketidakmampuan principal mengontrol seluruh 

tindakan agen. Residual loses ini timbul dari kenyataan bahwa tindakan 

agen kadang kala berbeda dari tindakan yang memaksimumkan 

kepentingan prinsipal. 

Kedua macam biaya keagenan yaitu equity agency cost dengan debt 

agency cost mempunyai sifat yang berlawanan. Tindakan pihak manajemen 

mengarah pada pemenuhan kepentingan dirinya sendiri, bila kepemilikannya atas 

perusahaan mengecil.  
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Untuk mengatasi hal itu, agency cost dapat dikurangi dengan alternatif 

yaitu Memberikan atau meningkatkan kepemilikan manajemen di dalam 

perusahaan (insider shareholders), sehingga manajemen merasa ikut memiliki dan 

merasakan langsung dari hasil keputusan yang diambilnya. Kepemilikan 

manajerial dapat ditingkatkan dengan cara mengubah sebagian ekuitas perusahaan 

yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi hutang.  

 

2.1.1.2 Asymmetric Information Theory 

Asymmetric information menurut Brighman dan Houston (2006: 35) 

adalah suatu kondisi dimana pengelola dan pemilik modal tidak memiliki 

informasi yang sama tentang prospektif perusahaan. Hal ini dikarenakan, pengelola 

perusahaan lebih mengetahui peluang investasi atau karakteristik return dari suatu 

perusahaan tersebut dibanding dengan investor. Dengan kata lain, asimetri 

informasi ini terjadi karena pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih 

banyak daripada para pemodal. 

Asimetri informasi merupakan fakta yang selalu mewarnai pasar modal. 

Akibat dari terdapatnya asimetri informasi maka investor selalu bersikap curiga 

atas informasi yang dipublikasikan oleh pengelola perusahaan, sehingga dari setiap 

emisi saham perusahaan yang ditaksir oleh pasar atau dihargai investor dengan 

nilai yang lebih rendah dibanding dari nilai intrinsiknya. Walaupun perusahaan  

mengemukakan sebuah peluang investasi yang menguntungkan, akan tetapi reaksi 

investor tetap sama, mereka selalu curiga dengan informasikan yang disampaikan 

oleh manajemen perusahaan. 
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2.1.1.3 Signaling Theory 

Solusi atas masalah asimetrik informasi adalah memberi signal atas 

informasi yang menguntungkan tersebut kepasar melalui kebijakan keuangan. 

Kebijakan keuangan yang dapat dijadikan signal adalah tingkat hutang perusahaan 

dan penjualan saham perusahaan. Isyarat atau signal menurut Brigham dan 

Houston (2006: 36) adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan 

yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan.  

Brigham dan Houston (2006: 36) menyatakan perusahaan dengan prospek 

yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan 

mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk 

penggunaan hutang yang melebihi target struktur modal yang normal. Perusahaan 

dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual 

sahamnya. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya merupakan 

suatu isyarat (signal) bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut 

suram. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru lebih sering 

dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun, karena menerbitkan saham 

baru berarti memberikan isyarat negatif yang kemudian dapat menekan harga 

saham sekalipun prospek perusahaan cerah. 

 

2.1.1.4  Pecking Order Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Myers and Majluf, Teori ini disebut pecking 

order karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan sumber 

dana yang paling disukai atau berdasar pada preferensi mereka. secara ringkas teori 

menyatakan bahwa (Myers and Majluf dalam Husnan, 2004: 324-325) : 
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1. Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan salah satunya berwujud dari laba ditahan).  

2. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian deviden yang ditargetkan 

dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran deviden secara drastis.  

3. Kebijakan deviden yang relatif segan untuk diubah, walaupun disertai dengan 

fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tak terduga, 

mengakibatkan dana hasil operasi kadang-kadang melebihi kebutuhan dana 

untuk investasi, meskipun pada kesempatan yang lain, mungkin kurang.  

4. Apabila pendanaan dari luar (external financing) diperlukan, maka perusahaan 

akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu yaitu dimulai 

dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang 

berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru akhirnya apabila masih 

belum mencukupi, saham baru diterbitkan.  

Pecking order theory menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan yang 

profitable (menguntungkan) umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal 

tersebut bukan karena perusahaan mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi 

karena memerlukan external financing yang sedikit. Sedangkan perusahaan yang 

kurang menguntungkan cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena 

terdapat dua alasan yaitu dana internal tidak cukup dan hutang merupakan sumber 

eksternal yang lebih disukai.  

Husnan (2004: 325-326), menyatakan dana internal lebih disukai karena 

memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu membuka diri lagi dari sorotan 

pemodal luar. Kalau bisa memperoleh sumber dana yang diperlukan tanpa 

memperoleh sorotan dan publisitas publik sebagai akibat penerbitan saham baru. 
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 Penggunaan dana eksternal dalam bentuk hutang lebih disukai daripada 

modal sendiri karena dua alasan. Pertama, pertimbangan biaya emisi dimana biaya 

emisi obligasi akan lebih murah daripada biaya emisi saham baru. Hal ini 

disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. 

Kedua, manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai 

kabar buruk oleh para pemodal, dan membuat harga saham akan turun, hal ini 

disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya ketidaksamaan informasi antara 

pihak manajemen dengan pihak pemodal.  

 

2.1.3. Struktur Modal 

2.1.3.1  Pengertian Struktur Modal 

 Struktur modal merupakan bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan 

dana jangka panjangnya, yaitu dengan menggunakan hutang dan ekuitas. Menurut 

Subramanyam (2009: 547), bahwa struktur modal merupakan pendanaan ekuitas 

dan hutang pada suatu perusahaan yang sering dihitung berdasarkan relatif dari 

berbagai sumber pendanaan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2006: 5) 

menyatakan bahwa struktur modal itu merupakan suatu bauran dari utang, saham 

biasa, saham preferen yang direncanakan oleh perusahaan untuk menambah modal. 

Keputusan struktur modal berkaitan dengan pemilihan sumber dana perusahaan 

baik yang berasal dari hutang maupun dari modal sendiri, dimana dalam hasil 

keputusan ini sangat mempengaruhi terhadap nilai perusahaan.  

Struktur modal yang optimal menurut Brigham dan Houston (2006: 5-7) 

adalah struktur modal yang dapat mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan 

pengembalian sehingga yang pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai 

perusahaan tersebut. Jika pengembalian hutang menghasilkan tingkat 
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pengembalian yang lebih tingi daripada resiko yang diterima maka struktur modal 

perusahaan belum optimal dan dapat dilakukan penambahan modal bila 

diperlukan. Resiko yang sama besarnya dengan tingkat pengembalian oleh 

perusahaan menunjukkan keadaan struktur modal yang optimal. Struktur atau 

komposisi modal harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terjamin stabilitas 

finansial perusahaan, memang tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah dan 

komposisi modal dari tiap-tiap perusahaan, tetapi pada dasarnya pengaturan 

terhadap struktur modal dalam perusahaan harus berorientasi pada tercapainya 

stabilitas finansial dan dapat terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. 

Dalam penelitian ini struktur modal diukur dalam skala rasio yaitu Debt to 

Equity Ratio. Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio hutang yang digunakan 

untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total modal. Sedangkan 

menurut Subramanyam (2009: 551), debt to equity ratio merupakan Rasio hutang 

dengan ekuitas yang menunjukan sejauh mana pendanaan dari hutang digunakan 

jika dibandingkan dengan pendanaan ekuitas. Dari beberapa pengertian diatas 

dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio (DER) merupakan rasio utang yang 

digunakan untuk kreditor atau investor, dimana mereka umumnya lebih menyukai 

nilai DER yang rendah sebab tingkat keamanan dananya semakin baik. Berikut 

adalah formulasi perhitungan DER, (Subramanyam, 2009: 553) : 

DER =  Total Debt 

Total Equity 

Semakin besar rasio ini (DER lebih dari satu) menunjukkan semakin 

sedikit ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan hutangnya. 

Artinya, semakin besar nilai dari Debt to Equity Ratio maka dapat mencerminkan 

solvabilitas perusahaan semakin rendah sehingga kemampuan perusahaan untuk 

ANALISIS FAKTOR..., MARDIANA, Ak.-IBS, 2011



23 

 

membayar hutangnya rendah. Hal ini berarti, Semakin tinggi debt to equity ratio 

(DER) ini menunjukan perusahaan semakin berisiko. Semakin berisiko, kreditor 

atau investor akan meminta imbalan yang semakin tinggi selain itu semakin besar 

pula jaminan perlindungan yang didapat oleh investor atau kreditor perusahaan. 

Dengan kata lain, semikin tinggi debt to equity ratio (DER) semakin besar pula 

risiko keuangannya, ataupun sebaliknya semakin rendah rasio ini akan semakin 

rendah risiko keuangannya. 

 

2.1.3.2  Komponen Struktur Modal 

Struktur modal mengacu pada sumber pendanaan di suatu perusahaan. 

diamana pendanaan tersebut dapat diperoleh dari modal ekuitas yang relatif 

permanen hingga sumber pendanaan yang berasal dari hutang yang lebih beresiko 

(Subramanyam, 2009: 547), secara umum terdiri atas beberapa komponen  yaitu 

sebagai berikut : 

2.1.3.2.1 Kewajiban ( Liabilities ) 

Kewajiban menurut IAI dalam SAK, (2009: 9) merupakan utang 

perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dimana dalam 

penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya 

perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban yang termasuk 

dalam komponen struktur modal adalah keajiban jangka panjang (Long-term 

liabilities). Menurut Kieso (2011: 720), Long-term liabilities merupakan 

kewajiban yang terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat 

mungkin dimasa depan akibat dari kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan 

dalam satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama.  
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Hutang jangka panjang ini biasanya digunakan untuk membelanjai 

perluasan perusahaan atau modernisasi dari perusahaan tersebut, hal ini 

dikarenakan kebutuhan modal untuk keperluan tersebut dalam jumlah yang 

besar. Secara umum,  Komponen – komponen dalam Long-term liabilities 

terdiri dari : 

a. Kewajiban yang berasal dari situasi pembiayaan khusus, seperti issuance 

of bonds, long-term lease obligations dan long-term note payable, 

mortgage. 

b. Kewajiban yang berasal dari operasi normal perusahaan, seperti pension 

obligations dan deferred income tax liabilities. 

c. Kewajiban yang tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu 

kejadian atau lebih di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang 

harus dibayar, dan tanggal pembayarannya, seperti product warranties, 

contingency. 

Penggunaan hutang dapat menimbulkan beban tetap dan besarnya 

penggunaan atas hutang dapat menurunkan leverage keuangan yang 

digunakan oleh suatu perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar proporsi atas hutang dalam struktur modal perusahaan, yang 

dapat mengakibatkan tingginya debt to equity ratio. Kondisi ini akan dapat 

menyebabkan semakin besarnya suatu risiko kemungkinan terjadinya 

ketidakmampuan  membayar kembali hutang tersebut. 

 

2.1.3.2.2 Modal Sendiri (Shareholder Equity) 

Ekuitas (equity) menurut IAI dalam SAK (2009: 9) adalah hak 

residual atas aset perusahaan setelah dikurangi oleh semua kewajiban. 
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Menurut Husnan (2004: 275), Sumber modal sendiri selain berasal dari luar 

perusahaan dapat juga berasal dari dalam perusahaan sendiri. Modal sendiri 

yang berasal dari internal ialah dalam bentuk keuntungan yang dihasilkan oleh 

perusahaan, sedangkan yang bersumber dari eksternal ialah modal yang 

berasal dari pemilik perusahaan dalam bentuk saham biasa ataupun saham 

preferen. Komponen-komponen modal sendiri terdiri dari: 

1) Modal Saham (Share Capital) 

Menurut Subramayam (2010: 572) menyatakan bahwa modal saham 

merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas sebagai 

pembayaran aset dan jasa. Terdapat dua jenis modal saham yaitu saham 

biasa dan saham preferen : 

1. Saham Biasa (Ordinary Share) 

Menurut Kieso (2011: 771), Ordinary Share merupakan hak residu 

perseroan yang menanggung risiko terbatas bila terjadi kerugian dan 

menerima manfaat bila terjadi keuntungan. 

2. Saham Preferen (Preference Share) 

Menurut Kieso (2011: 781), Preference Share adalah saham dengan 

kelas khusus yang ditetapkan sebagi “preferen”(istemwa) karena 

saham ini memiliki beberapa preferensi atau kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh saham biasa (Ordinary Share). Hak preferen atau hak 

istimewa yang dimiliki oleh Preference Share, yaitu : 

a. Preferensi atas deviden 

b. Preferensi atas aset perusahaan pada saat likuidasi. 
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Berikut ini akan dipaparkan perbedaan antara Ordinary Share dan 

Preference Share menurut Kieso (2011), yang kemudian oleh penulis 

diringkas, sehingga terlihat suiatu perbedaan yang jelas antar kedua jenis 

modal saham perusahaan tersebut, antara lain : 

Tabel 2.1 

Perbedaan Ordinary Share dengan Preference Share  

Pembeda Saham Biasa 

(Ordinary Share) 

Saham Preferen 

(Preference Share) 

Hak Suara Memiliki hak suara Tidak memiliki hak suara 

Konversi Dapat dikonversi menjadi saham bias Tidak dapat dikonversi 

Pembagian 

deviden 

Tidak dijamin akan menerima 

deviden  

Terdapat hak kumulatif dalam 

pembagian deviden 

Klaim atas aktiva 

perusahaan 

Tidak dijamin akan menerima 

pembagian aktiva bila perusahaan 

dilikuidasi 

pemilik saham ini lebih 

didahulukan daripada pemilik 

saham biasa. 

Sumber : Kieso (2011: 771-773) 

2) Laba Ditahan (Retained Earnings) 

Menurut Kieso (2011: 781), Laba ditahan (Retained Earnings) 

merupakan sisa laba dari keuntungan dalam perusahaan yang tidak 

dibagikan sebagai deviden. Apabila penahan keuntungan memiliki tujuan 

tertentu maka keuntungan tersebut dibentukkan menjadi cadangan 

perusahaan. sedangkan perusahaan belum memiliki tujuan tertentu, maka 

keuntungan itu merupakan keuntungan yang ditahan (retained earnings). 

Modal sendiri yang bersifat permanen akan tetap tertanam dalam 

perusahaan dan dapat diperhuitungkan pada setiap saat untuk memelihara 

kelangsungan hidup dan melindungi perusahan dari segala risiko. terdapat 

beberapa perbedaan antara kedua modal tersebut, seperti berikut : 

ANALISIS FAKTOR..., MARDIANA, Ak.-IBS, 2011



27 

 

Tabel 2.2 

Perbedaan antara Debt dengan Equity 

No. Kharakteristik Debt Equity 

1. Fokus Kepentingan Lebih mementingkan 

kepentingannya sendiri yaiu 

kepentingan kreditor. 

Lebih mementingkan 

kepentingan komunitas dan 

kepentingan perusahaan. 

2. Hak Suara dalam 

Perusahaan 

Tidak ada hak suara terhadap 

perusahaan 

Mempunyai hak suara 

terhadap perusahaan 

3. Batas Waktu (Jatuh 

Tempo) 

Ada, sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan. 

Relatif tidak terbatas 

4. Pembayaran Dana Beruapa pembayaran cicilan 

pokok + bunga pinjaman, 

dimana adanya bunga dapat 

mengurangi pajak. 

Berupa pembayaran dividen 

kepada pemegang saham. 

Tetapi adanya deviden tidak 

dapat mengurangi pajak. 

5. Klaim atas Income 

dan Aktiva saat 

perusahaan likuidasi 

Lebih didahulukan daripada 

modal sendiri (equity) 

Prioritas dalam pembagian 

income atau aktiva setelah 

kreditur. 

Sumber : Alwi (2006: 330) 

Bauran  modal yang efisien dapat menekan biaya modal (cost of capital), 

yang dapat meningkatkan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang hanya 

menggunakan ekuitas disebut “unlevered firm”, sedangkan yang menggunakan bauran 

ekuitas dan berbagai macam hutang disebut “levered firm”. 

Gambar 2.2 

Contoh Neraca Uunleverage Firm Dan Leverage Firm 
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Sumber : Alwi (2006: 332) 
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2.1.2   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Salah satu masalah yang sangat sensitif dalam berhubungan dengan operasional 

perusahaan adalah masalah pendanaan. Dalam pelaksanaannya pihak manajemen 

perusahaan dihadapkan dengan adanya suatu variasi dalam pembelanjaan, dalam artian 

kadang-kadang perusahaan lebih baik jika menggunakan dana dari modal sendiri akan 

tetapi kadang-kadang lebih baik menggunaan hutang. Sehingga, perusahaan perlu 

berusaha untuk memenuhi suatu sasaran mengenai komposisi besarnya jumlah hutang 

dan modal sendiri yang dapat tercermin dalam struktur modal perusahaan. Maka, untuk 

mencapai hal tersebut pihak manajemen perusahaan perlu memperhitungkan berbagai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2006: 39) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi penentuan struktur modal yang optoimal, antaranya tingkat 

pertumbuhan, leverage operasi, pengendalian, sikap manajemen, struktur aktiva, 

kondisi pasar, profitabilitas dan kondisi internal perusahaan. Setia (2003: 273), 

menyatakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain;  

kelangsungan hidup jangka panjang, konservatisme manajemen, pengawasan, struktur 

aktiva, risiko bisnis, tingkat pertumbuhan, pajak, profitabilitas. Sedangkan menurut 

Husnan (2004: 334-337), menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal yaitu; stabilitas pendapatan dan keuntungan, lokasi distribusi keuntungan, 

kebijakan deviden, pengendalian, risiko bisnis, ukuran perusahaan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel ukuran perusahaan, risiko 

bisnis, pertumbuhan aktiva, dan profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi struktur 

modal dari suatu perusahaan.  
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2.1.4.1  Ukuran Perusahaan ( firm size)  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam menentukan berapa besar kebijakan keputusan pendanaan. 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besaran aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Sedangkan menurut Husnan (2004: 337) ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan dalam total 

aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketiga variabel 

ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan, karena dapat mewakili 

seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva yang dimiliki 

perusahaan maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan 

maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal dalam masyarakat. Dari ketiga 

variabel ini nilai aktiva yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai 

kapitalisasi pasar dan penjualan dalam mengukur ukuran suatu perusahaan.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan total aset perusahaan untuk 

mengukur ukuran suatu perusahaan, dalam pengukurannya diproksikan dengan 

nilai logaritma natural dari total asset perusahaan (Ln Total Asset). Besar kecilnya 

ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal.  

 

2.1.4.2  Risiko Bisnis (Business Risk)  

Brigham dan Houston (2006: 7) mengemukakan  bahwa risiko bisnis 

berkaitan dengan ketidakpastian pendapatan karena terdapatnya variabilitas dalam 

penjualan produk, pelanggan dan bagaimana produk dihasilkan.  
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Disamping itu, Saidi (2004) berpendapat bahwa risiko bisnis adalah 

ketidak pastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. 

Adanya ketidakpastian tersebut membuat risiko bisnis perusahaan berubah-ubah, 

begitupun dengan struktur modal yang dihasilkan akan bervariasi. Setiap 

perusahaan umumnya, akan menghadapi risiko sebagai akibat dari dilakukannya 

kegaitan operasi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan maka 

makin rendah rasio hutang yang digunakan perusahaan.  

Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan hutang lebih 

kecil untuk menghindari kemungkinan kebangrutan. Hal ini disebabkan karena 

semakin besar risiko bisnis, maka penggunaan hutang yang besar akan 

mempersulit perusahaan dalam mengembalikan hutang mereka. Risiko bisnis 

tergantung pada sejumlah faktor, di mana faktor-faktor tersebut  yaitu (Brigham 

dan Houston 2006: 9)  : 

a. Variabilitas permintaan 

 Semakin stabil permintaan produk disebuah perusahaan, jika hal-hal lain 

dianggap konstan, maka menyebabkan semakin rendah risiko bisnis di suatu 

perusahaan tersebut. 

b. Variabilitas biaya input 

 Perusahaan yang memiliki biaya input yang sangat tidak pasti, menyebabkan 

rentan terhadap tingkat risiko bisnis yang tinggi. 

c. Variabilitas harga jual 

 Perusahaan yang produknya dijual ke pasar yang sangat tidak stabil akan 

kemungkinan terkena risiko bisnis yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang sama dengan harga produknya yang lebih stabil. 
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d. Komposisi biaya tetap; leverage operasi 

 Jika sebagian besar biaya dalam suatu perusahaan adalah biaya tetap, 

sehingga hal ini tidak akan mengalami penurunan biaya ketika permintaan 

perusahaan yang sedang mengalami penurunan, sehingga keadaan ini dapat 

mengakibatkan perusahaan terkena tingkat risiko bisnis yang relatif tinggi. 

e. Kemampuan untuk menyesuiakan harga output untuk perubahan-perubahan 

pada biaya input. Beberapa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik 

daripada yang lain untuk menaikkan harga output mereka ketika biaya input 

naik. Semakin besar kemampuan melakukan penyesuaian harga output untuk 

mencerminkan kondisi biaya, semakin rendah tingkat risikonya.  

f. Kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru pada waktu yang 

tepat dan efektif dalam hal biaya. Perusahaan-perusahaan di bidang industri 

yang menggunakan teknologi tinggi seperti obat-obatan dan komputer 

tergantung pada arus konstan produk-produk baru. Semakin cepat produknya 

menjadi usang, semakin tinggi risiko bisnis perusahaan.  

Untuk mengetahui besar kecilnya tingkat risiko bisnis dalam suatu 

perusahaan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melihat tingkat 

leverage dalam perusahaan tersebut. Menurut Horne (2007), Istilah Leverage 

biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or 

funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan. 

Dengan memperbesar tingkat Leverage, maka hal ini berarti bahwa tingkat 

ketidakpastian dari return yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula, tetapi 

pada saat yang sama hal tersebut juga akan memperbesar jumlah return yang akan 

diperoleh. 
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Adapun jenis-jenis Leverage di dalam suatu perusahaan menurut Brigham 

dan Houston (2006: 7)  , yaitu : 

a) Operating leverage 

Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, 

maka perusahaan tersebut menggunakan leverage. Dengan menggunakan 

operating leverage peusahaan mengharapkan behwa perubahan penjualan 

akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih 

besar. Operating  Leverage  adalah  kepekaan  EBIT  terhadap  perubahan  

penjualan  perusahaan.  Operating  Leverage  timbul  karena  perusahaan  

menggunakan  biaya  operasi  tetap.  Dengan  adanya  biaya  operasi  tetap,  

perubahan  pada  penjualan  akan  mengakibatkan  perubahan  yang  lebih  

besar  pada  EBIT  perusahaan. Untuk mengukur berapa persen EBIT berubah  

jika  penjualan  berubah  maka menggunakan formula Degree of  Operating 

Leverage  (DOL). 

DOL  =  % Pertumbuhan EBIT 

  % Pertumbuhan Net Sales 

Semakin  besar  DOL  perusahaan,  semakin  peka  atau  semakin  besar  

variasi  keuntungan  akibat  perubahan  pada  penjualan  perusahaan.  Maka  

DOL  jelas  merupkan  suatu  atribut  dari  risiko  bisnis  perusahaan.  Semakin  

tinggi  DOL,  semakin  besar  pula  risiko  bisnis  perusahaan. 

b) Financial leverage 

Leverage Keuangan menunjukkan penggunaan beban tetap bunga pada 

struktur biaya perusahaan sehingga mempengaruhi earning after tax (EAT) 

yang diterima oleh pemilik.  
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Financial Leverage adalah kepekaan dari perubahan earning per share 

(EPS) karena earning before inncome tax (EBIT). Kepekaan perubahan ini di 

ukur dengan derajat Financial Leverage (degree of financial leverage / DFL) 

DOL  =  % Pertumbuhan EPS 

  % Pertumbuhan EBIT 

Semakin  besar  DFL ,  semakin  besar  pula  fluktuasi  EPS  akibat  

perubahan  pada  EBIT  perusahaan.  Besar–kecilnya  DFL  tergantung  pada  

besar–kecilnya  hutang  yang  digunakan  perusahaan.  Semakin  besar  hutang  

yang  digunakan,  semakin  besar  pula  DFL  sehingga  semakin  besa  risiko  

finansial  perusahaan.   

c) Combined leverage 

Kombinasi Leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik Leverage 

Operasi maupun Leverage Keuangan dalam usahanya untuk meningkatkan 

keuntungan bagi pemegang saham. Leverage Operasi menyebabkan kenaikan 

atau penurunan yang besar pada laba operasi (EBIT) disebabkan pada 

perubahan pada tingkat penjualan Financial Leverage menyebabkan kenaikan 

atau penurunan yang besar pada laba bersih setelah bunga dan pajak (EAT) 

atau pendapatan per lembar saham (EPS) karena perubahan tingkat penjualan. 

Kepekaan perubahan ini diukur dengan derajat kombinasi Leverage (degree of 

combinet leverage / DCL) yaitu : persentase perubahan pendapatan perlembar 

saham dibagi dengan persentase perubahan tingkat penjualan, secara aljabar 

adalah sebagai berikut:                    

DCL = DOL x DFL 
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Pengetahuan tentang pengukuran leverage akan membantu manajemen 

keuangan dalam menentukan tingkat resiko total yang tepat untuk diasumsikan. 

Apabila derajat resiko usaha yang dihadapi perusahaan tinggi akan dihubungkan 

degan aktifitas usaha yang dijalankan. Maka suatu tingkat resiko keuangan yang 

rendah dapat meminimalisasi fluktuasi pendapatan yang disebabkan perubahan 

tingkat penjualan. 

 

2.1.4.3  Pertumbuhan Aktiva (Growth of Assets)  

Menurut Brigham dan Houston (2006: 39), pertumbuhan aktiva adalah 

perubahan (peningkatan atau penurunan) total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan. Kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu perusahaan 

pastinya akan meningkatkan kebutuhan dana di perusahaan tersebut.  

Hal ini berarti disamping dana internal yang tersedia di perusahaan, maka 

diperlukan juga tambahan dana yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang 

besar dan alternatif sumber pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan dana 

dalam jumlah yang besar adalah dengan menggunakan sumber dana dari luar 

persahaan yaitu dengan menggunakan hutang. Sehingga, perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi harus lebih banyak mengandalkan hutang 

dibandingkan dengan menggunakan dana yang bersumber dana modal sendiri 

untuk membiayai kebutuhan perusahaannya.  

Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan aaktiva yang 

tinggi cenderung untuk lebih banyak menggunakan hutang dibanding perusahaan 

yang lambat pertumbuhannya. 
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2.1.4.4  Profitabilitas (Profitability)  

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan suatu perusahaan yang dapat 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Menurut Anthony (2009: 60) Profitabilitas 

mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan laba kuartalan ataupun laba 

ditahun berjalan, akan tetapi profitabilitas tersebut menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dari kegitan bisnis yang dilakukannya. Saidi 

(2004) berpendapat bahwa keputusan pendanaan yang dilakukan secara tidak 

cermat akan menimbulkan biaya tetap dalam bentuk biaya modal yang tinggi, 

sehingga hal tersebut dapat berakibat pada rendahnya profitabilitas perusahaan, 

dengan kata lain keputusan pendanaan sangat berpengaruh terhadap tinggi atau 

rendahnya profitabilitas dari suatu perusahaan tersebut.  

 

2.1.3   Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen  

2.1.5.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal (DER) 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam keputusan struktur modal. Menurut Marsh yang dikutip 

oleh Anggraini (2007), perusahaan besar lebih memilih hutang jangka panjang, 

sedangkan perusahaan kecil lebih memilih hutang jangka pendek. Dalam hal ini 

perusahaan besar kemungkinan memiliki kekuatan tawar-menawar terhadap 

kreditur. Selain itu, ukuran dari suatu perusahaan  juga dapat dijadikan alternatif 

untuk informasi yang dimiliki pihak luar, salah satu informasi tersebut adalah 

menjadikan ukuran perusahaan sebagai indikator kemungkinan terjadinya 

kebangkrutan. 
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Perusahaan dengan ukuran besar dipandang lebih mampu menghadapi 

krisis dalam menjalankan usahanya, serta memiliki arus kas yang lebih stabil. 

Sehingga kemungkinan terjadinya pailit lebih kecil dibandingkan dengan 

perusahaan kecil.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perusahaan yang besar akan 

lebih aman dan lebih mudah  dalam mendapatkan pinjaman dari kreditor karena 

perusahaan tersebut mampu dalam pemenuhan kewajibanya dengan adanya arus 

kas yang stabil, dan hal ini berarti struktur modalnya juga akan meningkat. Dengan 

demikian ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal. 

 

2.1.5.2 Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal (DER) 

Menurut Husnan (2004: 337), setiap perusahaan akan menghadapi resiko 

sebagai akibat dari dilakukannya kegiatan operasi perusahaan, baik itu risiko bisnis 

maupun risiko hutang yang harus digunakan oleh perusahaan.  

Brigham dan Houston (2006: 13) menyatakan bahwa di dalam 

perusahaan, resiko bisnis akan meningkat jika menggunakan hutang yang terlalu 

tinggi. Hal ini juga akan meningkatkan kemungkinan kabangrutan. Di dalam 

bukunya menyatakan bahwa perusahaan dengan resiko yang tinggi seharusnya 

menggunakan hutang yang lebih sedikit untuk menghindari kemungkinan 

kebangrutan. Sehingga terdapat hubungan negatif dan signifikan antara resiko 

bisnis dengan struktur modal. 

 

2.1.5.3 Pengaruh Pertumbuhan Aktiva Terhadap Struktur Modal (DER) 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan aset yang tinggi akan lebih 

banyak menggunakan hutang dibandingkan modal sendiri dalam struktur 

modalnya, daripada perusahaan yang pertumbuhan aktivanya rendah.  
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Adanya pertumbuhan aktiva berarti perusahaan akan beroperasi pada 

tingkat yang lebih tinggi, dimana dengan adanya penambahan tersebut berarti juga 

muncul penambahan biaya bagi perusahaan. Dari uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan aktiva maka, perusahaan 

semakin memerlukan biaya atau dana agar perusahaan dapat terus beroperasi. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada umumnya lebih 

tergantung pada modal dari luar perusahaan (hutang), pada perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang rendah kebutuhan modal baru relatif kecil sehingga 

dapat dipenuhi dari laba ditahan (modal sendiri) (Setia, 2003: 8). Berkaitan dengan 

laba, perlu diingat bahwa tidak semua laba akan ditahan dan digunakan untuk 

membiayai operasi perusahaan. Sebagian laba harus dibagikan sebagai dividen 

kepada para pemegang saham, sehingga semakin tinggi laba, maka semakin tinggi 

dividen yang harus dibagikan. Akibatnya adalah proporsi laba ditahan akan 

semakin berkurang, dalam hal ini perusahaan harus mencari sumber dana dari luar, 

yaitu dengan hutang. Di sinilah hutang lebih dipilih karena berkaitan dengan 

adanya pajak, semakin tinggi pendapatan maka pajak yang dikenakan akan 

semakin tinggi pula.  

Adanya hutang maka bunga hutang dapat dikurangkan kedalam 

penghitungan pajak, sehingga dianggap lebih menguntungkan. Semakin tinggi 

tingkat pajak perusahaan, semakin besar keuntungan dari penggunaan pajak, 

sehingga semakin besar daya tarik penggunaan dari hutang (Setia, 2003: 9). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartini dan Arianto (2008) menunjukkan 

hasil bahwa pertumbuhan aktiva mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

struktur modal. 

 

ANALISIS FAKTOR..., MARDIANA, Ak.-IBS, 2011



38 

 

2.1.5.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal (DER) 

Menurut Bringham and Houston (2006: 13), bahwa perusahaan dengan 

tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi, menggunakan hutang yang relatif 

kecil. Hal ini dikarenakan, tingkat pengembalian yang tinggi dalam suatu 

perusahaan memungkinkan untuk membiayai sebagaian besar kebutuhan 

pendanaan dari komponen modal sendiri (dana yang dihasilkan secara internal), 

dengan demikian akan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik.  

Perusahaan yang  profitable pada dasarnya tidak membutuhkan banyak 

pembiayaan yang bersumber dari hutang. Oleh karena itu, Semakin tinggi 

keuntungan yang diperoleh dari perusahaan, berarti semakin rendah dalam 

kebutuhan dana eksternal (hutang), sehingga hal ini akan mengakibatkan semakin 

rendah pula struktur modalnya. Dari penjelasan tersebut menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara profitabilitas dengan struktur modal. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan struktur modal telah dilakukan oleh para 

peneliti sebelumnya, sehingga beberapa hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai dasar 

dalam penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu mengenai 

struktur modal.  

a) Saidi (2004) 

Peneliti ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang go public di BEJ Tahun 1997-2002. Dimana 

dalam populasi ini adalah seluruh perusahan manufaktur yang go publik di Bursa 

Efek Jakarta sebanyak 130 perusahaan manufaktur. Penentuan anggota sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dangan metode random sampling. Penelitian ini 
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melibatkan enam variabel yang terdiri atas satu variabel terikat Y dan lima 

variabel bebas X. Variabel bebas tersebut adalah ukuran perusahaan, risiko 

bisnis, pertumbuhan aktiva, profitabilitas dan struktur kepemilikan sedangkan 

variabel bebasnya adalah Struktur modal. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini model regresi linier berganda uji asumsi klasik dan pengujian 

hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan ukuran 

perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva, profitabilitas, struktur kepemilikan 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan secara 

parsial hanya pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan struktur kepemilikan 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal sementara risiko bisnis 

berpengaruh tidak signifikan terhadap struktur modal. 

b) Yuke Prabansari dan Hadri Kusuma (2005), 

Peneliti ini menjadikan ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva, 

kemampulabaan, struktur kepemilikan sebagai faktor-faktor yang dianggap 

mempengaruhi struktur modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta pada periode 1997-

2002, dimana ukuran sampel yang layak adalah 97 perusahaan dengan 

menggunakan teknik random sampling. Dari hasil pengujiannya disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, profitabilitas dan struktur 

kepemilikan berpengaruh positif terhadap struktur modal, sementara hanya resiko 

bisnis saja yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. Sedangkan hasil uji simultan menghasilkan bahwa secara bersama-

sama ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva, kemampulabaan, 

struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

 

ANALISIS FAKTOR..., MARDIANA, Ak.-IBS, 2011



40 

 

c) Arief Susetyo (2006)  

Dalam penelitiannya menjadikan risiko bisnis, struktur aktiva, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel yang dianggap mempengaruhi struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang list di BEI periode 2000-2003, sampel 

penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang tergabung dalam sektor 

manufaktur yang terdiri dari industri tekstil, ban, semen, makanan, minuman, 

baja, pulp, dan sebagainya sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu 

analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya bahwa semua variabel secara 

simultan berpengaruh terhadap struktur modal, Akan tetapi secara parsial hanya 

risiko bisnis dan Profitabilitas yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan, sisanya struktur aktiva dan Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan.  

d) Kartini dan Tulus Arianto (2008) 

Populasi yang digunakan dalam penelitiannya adalah perusahaan manufaktur 

yang listed dan go public di Bursa Efek Jakarta periode 2002-2005, sedangkan 

jumlah sampel sebanyak 38 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan teknik 

random sampling. Hasil penelitianya menunjukkan bahwa secara simultan 

keempat variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan secara parsial 

variabel struktur kepemilikan, pertumbuhan aktiva dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara positif terhadap struktur modal perusahaan dan secara parsial 

variabel profitabilitas tidak berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini yang berisikan tentang hasil 

penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. 
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Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel Yang 

Digunakan 

Hasil  

Penelitian 

1 Sekar 

Mayangsari 

(2001) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Keputusan Pendanaan 

Perusahaan : Pengujian 

Pecking Order 

Hyphotesis. 

Variabel Dependen: 

Leverage 

 

Variabel Independen 

a) Struktur Asset 

b) Pertumbuhan 

c) Ukuran Perusahaan 

d) Profitabilitas 

e) Operating Leverage 

f) Perubahan Modal 

Kerja 

Secara Simultan : 

Semua variabel independen 

berpengaruh terhadap strutur 

modal perusahaan.  

Secara Parsial : 

 Struktur asset, ukuran 

perusahaan, Profitabilitas, 

dan perubahan modal 

kerja berpengaruh positif 

terhadap struktur  modal. 

 Operating Leverage dan 

pertumbuhan aset tidak 

signifikan terhadap 

struktur modal. 

2. Saidi  

(2004) 

Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Struktur 

Modal Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Go Public 

di BEJ Tahun 1997- 2002 

Variabel Dependen :  

Strutur Modal 

 

Variabel Independen 

a) Ukuran Perusahaan 

b) Risiko Bisnis 

c) Pertumbuhan Asset 

d) Profiabilitas 

e) Struktur 

Kepemilikan 

Secara Simultan : 

Semua variabel independen 

berpengaruh terhadap strutur 

modal perusahaan.  

Secara Parsial : 

 Struktur kepemilikan, 

pertumbuhan asset, ukuran 

perusahaan dan profitabilit 

berpengaruh secara positif 

terhadap struktur  modal. 

 Risiko bisnis  berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap struktur modal. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul  

Penelitian 

Variabel Yang 

Digunakan 

Hasil 

Penelitian 

3. Se Tin 

(2004) 

Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Struktur Modal: 

MULTIPLE 

REGRESSION MODEL 

Variabel Dependen : 

Strutur Modal 

 

Variabel Independen  

a) Struktur Aktiva 

b)   Profitabilitas 

c)   Tingkat 

Pertumbuhan 

d) Tangible Assets 

Secara Simultan : 

Semua variabel independen 

berpengaruh terhadap strutur 

modal perusahaan.  

Secara Parsial : 

 Profitabilitas berpengaruh 

secara negatif signifikan 

terhadap Struktur Modal 

perusahaan. 

 Struktur aktiva dan Tingkat 

pertumbuhan berpengaruh 

secara positif dan signifikan 

terhadap Struktur Modal 

perusahaan. 

4. Yuke 

Prabansari  

dan Hadri  

Kusuma  

(2005) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Struktur 

Modal Perusahaan 

manufaktur Go Public  

di BEJ 

 

Variabel Dependen : 

Strutur Modal 

 

Variabel Independen 

a) Ukuran Perusahaan 

b) Risiko Bisnis 

c) Pertumbuhan Asset 

d) Profitabilitas 

e) Struktur 

Kepemilikan 

Secara Simultan : 

Semua variabel independen 

berpengaruh terhadap strutur 

modal perusahaan.  

Secara Parsial : 

 Struktur kepemilikan, 

pertumbuhan asset, ukuran 

perusahaan,  profitabilitas 

berpengaruh secara positif 

terhadap struktur  modal 

perusahaan. 

  Risiko bisnis berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

struktur modal. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel Yang 

Digunakan 

Hasil  

Penelitian 

5. Arief Susetyo  

(2006) 

Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Struktur Modal 

Perusahaan Manufaktur 

yang go public di BEJ 

pada periode 2000-2003 

 

Variabel Dependen : 

Strutur Modal 

 

Variabel Independen  

a) Struktur Aktiva 

b) Profitabilitas 

c) Ukuran Perusahaan 

d) Risiko Bisnis 

Secara Simultan : 

Semua variabel independen 

berpengaruh terhadap strutur 

modal perusahaan.  

Secara Parsial :  

 Profitabilitas dan Risiko 

bisnis berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

struktur  modal perusahaan. 

 Struktur aktiva dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap struktur  modal 

perusahaan. 

6. Kartini & 

Tulus Arianto 

(2008) 

Struktur  Kepemilikan, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan Aktiva 

Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Struktur Modal 

Pada Perusahaan 

manufaktur. 

Variabel Dependen : 

Strutur Modal 

 

Variabel Independen  

a) Profitabilitas 

b) Pertumbuhan aktiva 

c) Ukuran perusahaan  

d) Struktur kepemilikan 

Secara Simultan : 

Semua variabel independen 

berpengaruh terhadap strutur 

modal perusahaan.  

Secara Parsial : 

 Struktur kepemilikan, 

pertumbuhan aktiva dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh secara positif 

terhadap struktur  modal 

perusahaan. 

 Profitabilitas berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap struktur modal 

perusahaan. 

  Sumber : Jurnal yang dipublikasikan 
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2.3  Rerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan tidak akan terlepas dari kebutuhan dana. Pemenuhan dana dapat 

berasal dari sumber internal dan sumber eksternal. Secara teoritis sumber modal 

perusahaan dibedakan atas hutang dan modal sendiri. Modal yang bersifat hutang 

diperoleh dari menjual obligasi sedangkan yang bersifat modal sendiri diperoleh dari 

modal saham yaitu dari penjualan saham dan dari sumber internal yaitu dari laba ditahan. 

Adanya perbedaan karakter dari masing-masing sumber pendanaan tersebut 

menyebabkan adanya keunggulan dan kerugian penggunaan baik dari hutang maupaun 

modal sendiri sebagai sumber permodalan perusahaan. Oleh karena itu, selalu terdapat 

kesempatan yang menguntungkan didalam mengkombinasikan hutang dengan modal 

sendiri, tetapi bukan tidak mungkin justru kombinasi tersebut akan memperbesar resiko 

kebangkrutan perusahaan. Jadi, sebelum membuat kebijakan tentang penentukan sumber 

pendanaan yang digunakan maka terlebih dahulu manajer keuangan harus tetap 

memperhatikan biaya modal dalam memenuhi kebutuhan dana tersebut. Dalam 

melakukan keputusan pendanaan, perusahaan dituntut untuk mempertimbangkan dan 

menganalisis kombinasi sumber-sumber dana guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan 

kegiatan usaha perusahaan. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal, maka perusahaan 

terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-

faktor tersebut, diantaranya ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva dan 

profitabilitas. 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung lebih mudah untuk 

memperoleh pinjaman, karena kemampuannya mengakses pihak lain atau jaminan yang 

dimiliki berupa asset bernilai lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. oleh 
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karena itu, perusahaan besar dimungkinkan akan memiliki tingkat hutang yang lebih 

besar daripada perusahaan yang berukukan kecil. Jadi, ukuran perusahaan akan 

berpengaruh terhadap penggunaan hutang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal suatu perusahaan. 

Risiko bisnis dalam suatu perusahaan berkaitan dengan ketidakpastian pendapatan 

dalam kegiatan operasi perusahaan, adanya ketidakpastian tersebut membuat risiko 

bisnis  di suatu perusahaan berubah-ubah, begitupun dengan struktur modal yang 

dihasilkan akan bervariasi. Setiap perusahaan umumnya akan menghadapi risiko sebagai 

akibat dari dilakukannya kegaitan operasi perusahaan. Maka dari itu, semakin besar 

risiko yang dihadapi perusahaan maka makin rendah rasio hutang yang digunakan 

perusahaan, karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan hutang besar akan 

mempersulit perusahaan dalam mengembalikan hutang mereka. Dari penjelasan diatas 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara risiko bisnis dengan struktur 

modal dalam suatu perusahaan. 

Tingkat pertumbuhan perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan 

pertumbuhan tahuanan dari total aktiva. Suatu perusahaan yang sedang dalam tahap 

pertumbuhan akan membutuhkan dana yang besar untuk menunjang kegiatan 

operasionalnya. Sehingga perusahaan yang berada pada pertumbuhan aktiva yang tinggi 

membutuhkan dukungan modal yang semakin besar, demikian juga sebaliknya, pada 

perusahaan yang tingkat pertumbuhan aktivanya rendah kebutuhan akan modal juga 

semakin kecil. Jadi, konsep tingkat pertumbuhan perusahaan dengan proksi pertumbuhan 

aktiva tersebut memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur modal.  
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Keputusan pendanaan atau keputusan struktur modal sangat berpengaruh terhadap 

tinggi atau rendahnya profitabilitas dari suatu perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan 

dengan adanya keputusan pendanaan yang dilakukan secara tidak cermat akan 

menimbulkan biaya tetap dalam bentuk biaya modal yang tinggi, sehingga hal tersebut 

dapat berakibat pada rendahnya profitabilitas perusahaan. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari kegitan bisnis yang dilakukannya. 

Perusahaan yang menguntungkan pada dasarnya tidak membutuhkan banyak 

pembiayaan dengan hutang, hal ini dikarenakan sebagian besar kebutuhan pendanaan 

perusahaan sudah cukup dibiayai dari dana yang dihasilkan secara internal. Karena itu 

profitabilitas akan berhubungan negatif dengan struktur modal perusahaan artinya 

Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh berarti semakin rendah kebutuhan hutang 

sehingga semakin rendah pula rasio struktur modalnya. 

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya serta pemikiran yang telah 

dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan 

rerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar 2.2. berikut :  

Gambar 2.3 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Struktur Aktiva (X1) 

 

 

(+) 

 

 

(-) 

 

 

(+) 

 

 

(-) 

 

Risiko Bisnis  (X2) 

Struktur Modal (Y) 

Pertumbuhan Aktiva (X3) 

 Profitabilitas  (X4) 

Ukuran Perusahaan (X1) 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan, perumusan masalah yang telah 

dibentuk, serta rerangka penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan 

hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini, antara lain : 

Hipotesis 1 

Ho1:  Ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva, dan profitabilitas secara 

simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Ha1 : Ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva, dan profitabilitas secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Hipotesis 2 

Ho2  : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 

Ha2  :  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

Hipotesis 3 

Ho3  : Risiko Bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

Ha3  :  Risiko Bisnis berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

Hipotesis 4 

Ho4  : Pertumbuhan Aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 

Ha4  :  Pertumbuhan Aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 

Hipotesis 5 

Ho5  : Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  perusahaan. 

Ha5 :  Profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  

perusahaan. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian  

Objek penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu variabel 

independen yang terdiri dari 4 variabel, diantara yaitu ukuran perusahaan, risiko bisnis, 

pertumbuhan aktiva dan profitabilitas. Sedangkan struktur modal perusahaan dijadikan 

sebagai variabel dependen. Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji variabel-

variabel yang mempengaruhi struktur modal perusahaan yang terjadi pada perusahaan 

manufaktur pada sub sektor otomotif dan komponenya yang telah go public selama 

periode pengamatan yaitu pada tahun 2006-2010, dan dalam penelitian ini menggunakan 

study setting non contrived dalam artian peneliti tidak melakukan batasan khusus atau 

memanipulasi variabel dependen guna memperoleh hasil penelitian yang diinginkan, 

studi correlational seperti ini dalam organisasi biasa disebut dengan field studies 

(Sekaran, 2006: 170). 

Sekaran (2006: 241) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan kelompok 

orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

pada sub sektor otomotif dan komponenya pada tahun 2006 - 2010. Sedangkan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari perusahaan tersebut yang 

diperkirakan dapat mewakili karakteristik populasi. Sampel yang dipilih dalam penelitian 

ini adalah perusahaan manufaktur pada sub sektor otomotif dan komponenya pada tahun 

2006 – 2010 yang terdaftar di BEI dengan kriteria sebagai berikut: 
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1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan manufaktur 

pada sub sektor otomotif dan komponenya pada periode 2006-2010 

2. Mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diaudit selama periode 

pengamatan dari tahun 2006-2010 dengan lengkap. 

3. Perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian harus memiliki kelengkapan 

data sesuai dengan data-data dan model yang digunakan dalam penelitian. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling yang termasuk dalam kategori non probability sampling. Purposive 

sampling yaitu pengambilan yang berdasarkan pertimbangan tertentu dimana syarat yang 

dibuat sebagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representative (Sekaran, 2006: 347). Teknik ini dipilih untuk 

memberikan hasil penelitian yang dapat dibandingkan antar perusahaan sampel yang 

menjadi objek pada penelitian ini. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh 

pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi (Sekaran, 2006: 291). Data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan-

perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian yang dipublikasikan di Bursa 

Efek Indonesia pada rentang waktu tahun 2006-2010. Data ini diperoleh dari situs 

resmi BEI, serta Indonesia Capital Market Directory (ICMD).  
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode :  

1.  Studi literatur, dilakukan dengan cara mempelajari serta menelaah berbagai 

literatur seperti jurnal, buku maupun makalah yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti guna memperoleh landasan teoritis.  

2.  Studi Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan 

perusahaan manufaktur pada sub sektor otomotif dan komponenya yang 

dipublikasikan dari tahun 2006-2010. 

 

3.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

Penelitian ini melibatkan 5 variabel yang terdiri atas 1 variabel dependen dan 4 

variabel independen. Variabel dependen adalah struktur modal, sedangkan variabel 

independen tersebut yaitu ukuran perusahaan, risiko bisnis, struktur aktiva dan 

profitabilitas. Keempat variabel independen tersebut dipilih karena berdasarkan hasil 

pengujian empiris sebelumnya terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur 

modal. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :  

3.3.1  Variabel Dependen 

Variabel Dependen menurut Sekaran (2006: 116) yaitu variabel yang 

dipengaruhi atau tergantung oleh variabel independen. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Struktur Modal, dimana struktur modal ini 

diukur dengan Debt to Equity ratio (DER), dikarenakan DER merupakan ratio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan biaya hutang melalui 

modal sendiri yang dimilikinya.  
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Rasio ini juga dapat menunjukkan komposisi dari total hutang terhadap total 

ekuitas. Semakin tinggi DER (lebih dari 1) menunjukkan komposisi total hutang 

semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin 

besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Rumus DER adalah sebagai 

berikut (Subramanyam, 2009 : 553) :  

DER =  Total Debt 

 Total Equity 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Menurut Sekaran (2006: 117), mengemukakan bahwa Variabel independen 

yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Ukuran Perusahaan (X1) 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

sebagaimana ditunjukan oleh total aktiva atau penjualan. Total aktiva digunakan 

sebagai estimasi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai 

aktiva relatif lebih stabil dibandingkan nilai penjualan. Dalam penelitian ini, 

untuk mengukur besarnya suatu perusahaan digunakan dengan nilai logaritma 

natural dari total aktiva, yang dirumuskan sebagai berikut : 

SIZE = Ln Total Asset 

2. Risiko Bisnis (X2) 

Menurut Bringham and Houston (2006: 7), risiko bisnis adalah ketidak 

pastian pada perkiraan pendapatan operasi perusahaan di masa mendatang. Risiko 

bisnis dalam penelitian ini diberi lambang RISK.  
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Dalam penelitian ini pengukuran risiko bisnis diukur dengan 

menggunakan DOL (Degree of Operating Leverage). DOL mengukur suatu 

kepekaan EBIT terhadap adanya perubahan penjualan perusahaan. Semakin  

besar DOL, maka semakin peka atau besar variasi keuntungan akibat adanya 

perubahan pada penjualan perusahaan. Dalam hal ini DOL merupakan salah satu 

faktor dari  risiko  bisnis  perusahaan.  Semakin  tinggi  DOL, maka semakin  

besar  pula  risiko  bisnis  perusahaan. secara matematis DOL dirumuskan sebagai 

berikut (Horne, 2007) : 

RISK  =  % Pertumbuhan EBIT 

  % Pertumbuhan Net Sales 

3.  Pertumbuhan Aktiva (X3) 

Pertumbuhan aktiva adalah perubahan (peningkatan atau penurunan) 

total aktiva yang dimiliki perusahaan. Pertumbuhan aktiva dihitung sebagai 

persentase perusahaan asset pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, 

perhitungan pertumbuhan aktiva dapat diformulasikan sebagai berikut : 

Pertumbuhan Aktiva =   Total Asset Periodet  - Total Asset Periodet-1 

Total Asset Periodet-1 

 

4.  Profitabilitas (X4) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba,  

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan rasio net proft margin (NPM), 

dimana rasio ini dapat menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Ukuran profitabilitas 

diformulasikan sebagai berikut (Subramanyam, 2009: 458) :  

Net Profit Margin  =   Net Profit 

 Net Sales 
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3.4  Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Metode Analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran umum sampel 

data. Hasil statistik deskriptif dari sampel data penelitian dapat dilihat melalui jumlah 

data, rata-rata sampel, maximum, minimum dan standar deviasi. 

3.4.2  Estimasi Model Regresi Data Panel 

Data panel menurut wahyu (2007: 9.1) merupakan suatu teknik 

pengkombinasikan data secara time series dan cross section. Ada tiga pendekatan 

dalam mengestimasi model regresi yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random 

Effect. Untuk mengetahui pendekatan atau metode mana yang terbaik antar ketiga, 

maka peneliti melakukan pengujian-pengujian dengan melakukan langkah-langkah : 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow, dimana dalam pengujian ini membandingkan pendekatan 

Pool (Common) Effect dengan Fixed Effect. Dengan hipotesis : 

Ho : Menggunakan model pool (common) 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Keputusan penentuan model regresi terbaik, yaitu: 

Ho ditolak,  jika :    ≥ Ftabel  atau p-value ≤ α = 5% 

Ho diterima, jika :    <  Ftabel  atau p-value > α = 5% 

Jika keputusan dalam uji ini adalah Ho diterima, maka selesai sampai di Uji 

Chow saja, sedangkan jika hasil keputusan pengujian ini yaitu Ho ditolak, maka 

dilanjutkan dengan melakukan langkah selanjutnya. 
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3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman, dimana dalam pengujian ini membandingkan 

pendekatan Random Effect dengan Fixed effect. Dengan hipotesis : 

Ho : Menggunakan model random effect 

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Keputusan penentuan model regresi terbaik, yaitu: 

Ho ditolak,  jika :  Chi-Squares hitung ≥ Chi-Squares tabel  atau p-value ≤ α = 5% 

Ho diterima, jika : Chi-Squares hitung  < Chi-Squares tabel  atau p-value > α = 5% 

 

3.4.3  Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi 

berganda (multiple regression). Analisis regresi merupakan salah satu anslisis statistik 

yang digunakan untuk menggetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen. Dimana dalam penelitian ini dibantu dengan program e-Views 6. 

Persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu 

DERi, t  =  a + b1 LnSIZE i, t + b2 RISK i, t + b3 GROW i, t + b4 NPM i, t + e i, t 

Keterangan :  

DER  :  Struktur Modal   

RISK  :  Risiko Bisnis  

lnSIZE  :  Ukuran Perusahaan  

GROW  :  Pertumbuhan Aktiva 

NPM  :  Profitabilitas 

a  :  Konstanta  

b1- b5  :  Koefisien Regresi   

e  :  Variabel Pengganggu (Residual) 
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Model regresi berganda (Multiple regression) adalah model yang 

menggunakan lebih dari satu variabel independen guna menduga variabel dependen. 

Model ini digunakan untuk menguji seluruh hipotesis yang dilakukan.  

3.4.4  Uji Asumsi Klasik  

Sebelum model regresi di atas digunakan dalam pengujian hipotesis, terlebih 

dahulu model tersebut dilakukan pengujian asumsi klasik, dimana dari hasil 

pengujiannya dapat terlihat apakah model yang digunakan dalam penelitian telah 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. Sehingga pengujian asumsi klasik ini 

dimaksudkan untuk memastikan bahwa model analisis yang diperoleh benar-benar 

memenuhi asumsi dasar dan tidak bias (tidak mengandung masalah) dalam 

menganalisis model regresi, yang meliputi asumsi : data terdistribusi normal, tidak 

terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan tidak terjadi 

autokorelasi. 

3.4.3.1   Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model estimasi, 

variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi yang normal atau 

tidak. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji Normalitas adalah 

Jarque-Bera test, Dalam uji normalitas peneliti menguji Jarque-Bera secara 

keseluruhan dan masing-masing variabel penelitian. Dalam pengujian normalitas 

terdapat hipotesis, seperti : 

Ho : Residual data berdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak berdistribusi normal 

Kriteria untuk membantu dalam keputusan pengujian normalitas, antara lain : 

Ho diterima, jika probabilitas dari Jarque-Bera ≥ 0,05, Sebaliknya. 
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3.4.3.2.  Uji Multikolinearitas 

Wahyu (2007: 5.1) menyatakan bahwa multikolinearitas digunakan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model 

regresi. Adanya multikolinearitas menyebabkan estimasi yang tidak tepat dan 

akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu dalam variabel bebas 

terhadap variabel tidak bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

multikolinearitas dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan cara Matrik 

Korelasi yaitu dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen. 

Menurut Widarjono (2010: 243) syarat untuk menguji multikolinearitas ini dengan 

melihat koefisien korelasi seperti : 

 Jika koefisien korelasi cukup tinggi yaitu diatas 0,85 maka peneliti menduga 

ada multikolinearitas dalam model. 

 jika koefisien korelasi relatif rendah maka peneliti menduga model tersebut 

tidak mengandung unsur multikolinearitas. 

 

3.4.3.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, dimana dalam pengujian ini 

bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Adanya heterokesastisitas menyebabkan 

estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien. Sebelum melakukan pengujian, 

lebih dulu disusun hipotesis, yaitu : 

Ho : tidak ada heteroskedastisitas 

Ha : ada heteroskedastisitas 
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 Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

heteroskedastisitas peneliti mengunakan metode Glejser, dimana dalam metode 

tersebut menyatakan bahwa varian variabel gangguan nilainya tergantung dari 

variabel independen yang ada dalam model. Jika semua variabel independen 

signifikan secara statistik dapat mempengaruhi variabel dependen, maka dapat 

disimpulkan terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas (Wahyu, 2007: 5.13). 

 

3.4.3.4.  Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya atau 

observasi sebelumnya (Wahyu, 2007: 5.24). Dalam penelitian ini, untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi menggunakan Uji Breusch-

Godfrey terhadap residual. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini, yaitu: 

Ho  :  Tidak terdapat autokorelasi  

Ha :  Terdapat autokorelasi  

Dalam memutuskan apakah data terkena autokorelasi dapat melihat dari 

nilai probabilitas residualnya.  

Ho ditolak, jika probabilitas residual  ≤ α (5%) 

Ho diterima, jika probabilitas residual  > α (5%)  

 

3.4.4  Tehnik Pengujian Hipotesis 

Setelah model regresi terbebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji statistik yang terdiri dari uji-t, uji-F, dan uji 

koefisien determinasi (R
2

). 
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3.4.4.1.  Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah secara bersama-

sama variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dalam 

model regresi penelitian. Hipotesa yang digunakan dalam uji ini adalah  

Ho : Secara bersama-sama, variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis, 

pertumbuhan aktiva dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap struktur modal perusahaan. 

Ha : Secara bersama-sama, variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis, 

pertumbuhan aktiva dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap 

struktur modal perusahaan.   

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, kriteria untuk uji F ini : 

H0 ditolak jika nilai dari  p-value ≤  α (5%) 

H0 diterima jika nilai dari p-value > α (5%) 

3.4.4.2.  Uji t  

Analisa yang selanjutnya dilakukan adalah Uji t, hal ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menguji signifikansi nilai parameter hasil regresi serta melihat 

kecocokan tanda (hubungan positif atau negatif) antara hipotesis alternatif dan 

hasil pengujian. Hipotesa yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut :  

Ho  : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Ha  : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, kriteria untuk uji t ini : 

H0 ditolak jika nilai dari p-value ≤ α (5%)   

H0 diterima jika p-value > α (5%) 
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3.4.5  Uji adjusted R-Squaree (Adj ) 

Uji R
2 

digunakan untuk menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Wahyu, 2007: 4.8). 

Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diketahui 

dari besarnya nilai koefisien determinasi yang berada antara nol dan satu. Semakin 

mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen untuk menjelaskan 

pengaruhnya kepada variabel dependen. 

Sebuah sifat yang penting dari R
2
 adalah R

2 
tidak berkurang nilainya bila 

terjadi penambahan variabel independen ke dalam persamaan model. Maka dari itu  

untuk menyesuaikannya digunakan adjusted R
2
. Untuk menghilangkan pengaruh 

penambahan variabel independen dalam model digunakan adjusted R
2
. Maka dari itu 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hasil nilai adjusted R-Squaree untuk 

mengetahui besarnya variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independennya.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bursa Efek atau pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan 

menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli 

efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Indonesia 

memiliki pasar modal bernama Bursa Efek Indonesia (BEI). Pasar modal Indonesia 

dahulu bernama Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tahun 2007, Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) bergabung menjadi satu dan berubah 

nama menjadi Bursa Efek Indonesia hingga saat ini.  Dimana, Bursa Efek Indonesia 

(BEI) ini berlokasi di kawasan SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, 

yang merupakan tempat beraktifitasnya pasar modal di Indonesia yang berfungsi 

menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme 

permintaan dan penawaran. Perusahaan dari berbagai macam jenis industri banyak yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah satu jenis sub sektor industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah otomotif dan komponennya.  

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada sub sektor otomotif dan komponenya pada 

tahun 2006-2010. Berdasarkan data (keterangan) dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD), dapat diketahui bahwa perusahaan manufaktur di sub sektor otomotif 

dan komponenya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan tahun 2010 

mepunyai jumlah keseluruhan sebanyak 19 perusahaan.  
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Dari total keseluruhan perusahaan yang ada dan setelah memenuhi kriteria 

sampling yang ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh 14 perusahaan dengan periode 

penelitian selama 5 tahun yaitu dari tahun 2006-2010. Sehingga jumlah observasi dalam 

penelitian ini sebanyak n = 14 x 5 = 70 observasi. Adapun nama perusahaan-perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1  

Daftar Perusahaan yang Dijadikan Sampel Penelitian 

No. 
KODE 

Perusahaan  
Nama Perusahaan 

1 ADMG PT.  Polychem Indonesia Tbk 

2 ASII PT.  Astra International Tbk. 

3 AUTO PT.  Astra Otoparts Tbk. 

4 BRAM PT.  Indo Kordsa Tbk. 

5 GDYR PT.  Goodyear Indonesia Tbk. 

6 GJTL PT.  Gajah Tunggal Tbk. 

7 INTA PT.  Intraco Penta Tbk. 

8 LPIN PT.  Multi Prima Sejahtera Tbk. 

9 MASA PT.  Multistrada Arah Sarana Tbk. 

10 NIPS PT.  Nipress Tbk. 

11 SMSM PT.  Selamat Sempurna Tbk. 

12 SUGI PT.  Sugi Samapersada Tbk. 

13 TURI PT.  Tunas RideanTbk. 

14 UNTR PT.  United Tractor Tbk. 

 Sumber  : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

 

Alasan pemilihan objek penelitian ini adalah karena industri otomotif sekarang-

sekarang ini cukup berkembang. Berdasarkan pernyataan dari Mentri Perindustrian, 

M.S. Hidayat menyatakan bahwa pertumbuhan dalam industri manufaktur pada kuartal 

1/2011 mencapai 5% terutama hal ini didorong dengan adanya pertumbuhan disektor 
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automoitif. Selain itu, Direktur Industri Logam Kemenperin (I Gusti putu 

Suryawirawan) menyatakan bahwa pertumbuhan industri logam terutama dipicu oleh 

peningkatan permintaan besi baja dari sektor automotif. Adapun permintaan sektor 

automotif di indikasikan dari tingkat pertumbuhan dari penjualan kendaraan bermotor 

yang cukup tinggi pada kuartal 1/2011, dimana hasil penjualan sepeda motor mencapai 

1,99 juta unit dan mobil mencapai 225,061 unit atau sebesar 30% lebih tinggi dari 

penjualan pada periode yang sama ditahun 2010. Kepala badan penelitian dan 

pengembangan industri (BPPI), kementrian perindustrian Deddy Mulyadi menyatakan, 

bahwa aktivitas dalam sektor otomotif mulai bergeliat sejak kuartal terakhir 2009 dan 

terus berlangsung hingga awal tahun ini. Bahkan menyumbangkan sekitar 29% 

terhadap total pertumbuhan industri tahun ini yang berada dibawah sektor makanan dan 

minuman yang sebesar 32%. 

Sehingga berdasarkan dari paparan pernyataan dari beberapa tokoh diatas, dapat 

disimpulkan bahwa industri di sektor automotif masuk kedalam sektor unggulan. 

Sehingga dalam hal ini merupakan salah satu keuntungan bagi pemegang saham dan 

hal yang cukup menarik juga bagi calon investor. Kemudian alasan terakhir dalam 

menggunakan industri dalam sub sektor otomotif dan komponennya dalam penelitian 

ini dikarenakan industri pada sektor ini mempunyai potensi yang bagus untuk 

berkembang, sehingga dalam hal ini perusahaan-perusahaan tersebut memiliki jumlah 

modal yang cukup besar. Sehingga peneliti tertarik untuk menenliti industri ini. 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan distribusi dari 

variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini. Deskripsi variabel dalam statistik 
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deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, 

mean dan standar deviasi dari satu variabel dependen yaitu struktur modal dan empat 

variabel independen yaitu ukuran perusahaan (size), risiko bisnis (business risk), 

pertumbuhan aktiva (growth) dan kemampulabaan (profitability). Distribusi statistik 

deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada Tabel 4.2 berikut :  

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

 DER LnSIZE RISK GROWTH NPM 

 Mean  1,235571  28,19229  1,009000  9,256429  5,930571 

 Maximum  2,980000  32,36000  48,75000  57,28000  27,20000 

 Minimum  0,010000  24,35000 -47,33000 -24,61000 -12,57000 

 Std. Dev.  0,812337  1,885203  18,26837  16,26565  7,041134 

      

 Observations 70 70 70 70 70 

 Cross sections 14 14 14 14 14 

 Sumber: Data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa selama periode 

pengamatan, struktur modal yang diukur dengan rasio debt to equity ratio (DER) yang 

merupakan rasio total hutang terhadap total ekuitas perusahaan memiliki nilai rata-

rata sebesar 1,235571 dengan standar deviasi sebesar 0,812337. Hal ini berarti, bahwa 

rata-rata perusahaan sampel memiliki hutang sebesar 1,249286 kali dari modal sendiri 

yang dimiliki perusahaan. Hal ini dikarenakan, rata-rata nilai DER dalam penelitian 

ini di atas angka 1 berarti menunjukkan perusahaan sampel penelitian cenderung 

menggunakan hutang dibanding dengan menggunakan sumber dana dari modal 

sendiri sebagai sumber pendanaan perusahaannya. Nilai DER yang paling kecil 

dimiliki oleh PT. Sugi Samapersada, Tbk pada tahun 2009 yaitu sebesar 0,01, 

sedangkan nilai DER terbesar diperoleh oleh PT. Gajah Tunggal, Tbk pada tahun 

2008 yang sebesar 2,98. 
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Ukuran perusahaan (size) dilihat dari jumlah aktiva yang dimiliki 

perusahaan, yang mana dalam perhitungannya menggunakan logaritma natural (ln) 

dari total aktiva. Dari tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa besar (ukuran) 

perusahaan terendah yaitu sebesar  24,35 yang dimiliki oleh PT. Sugi Samapersada, 

Tbk pada tahun 2009. Sebaliknya besaran perusahaan tertinggi diantara perusahaan 

sampel penelitian dimiliki oleh PT. Astra International, Tbk sebesar 32,36 pada tahun 

2010. Sedangkan nilai rata-rata ukuran perusahaan sampel mencapai 28,19229 dengan 

standar deviasi sebesar 1,885203. 

Risiko bisnis (business risk) adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pada penelitian ini risiko bisnis diproxsikan 

dengan DOL (degree of operating leverage), semakin tingggi tingkat DOL maka 

risiko bisnis yang dimiliki perusahaan akan semakin besar juga. Hasil penelitian ini 

mendapatkan rata-rata risiko bisnis dari semua perusahaan di industri otomotif dan 

komponennya sebesar 1,009 dengan standar deviasi sebesar  18,26837. Busines risk 

terkecil dimiliki oleh PT. Tunas Ridean, Tbk pada tahun 2007 dengan nilai - 47,33, 

sedangkan nilai business risk  terbesar dengan nilai 48,75 dimiliki oleh PT. Polychem 

Indonesia, Tbk pada tahun 2006.  

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa pertumbuhan aset (growth of assets) 

mendapatkan rata-rata pertumbuhannya sebesar 9,256429 dengan standar deviasi 

sebesar 18,26837. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel dalam industri 

otomotif dan komponennya periode tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan aset 

sebesar 9,256429 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Nilai pertumbuhan 

terkecil adalah sebesar -24,61 yang dialami oleh PT.  Multi Prima Sejahtera Tbk pada 

tahun 2009 dan pertumbuhan aktiva terbesar adalah sebesar 57,28, yang dimiliki oleh 

PT.  Intraco Penta, Tbk pada tahun 2010. 
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Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diwakili oleh NPM (net profit 

margin). Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai rata-rata NPM adalah sebesar 

5,930571 dengan standar deviasi 7,2041134. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

dari perusahaan sampel dalam industri otomotif dan komponennya mampu 

mendapatkan laba bersih sebesar 5,930571 persen dari total pendapatan yang 

diperoleh dalam satu periode. Nilai terkecil dalam perolehan laba diperoleh oleh PT. 

Sugi Samapersada, Tbk di tahun 2009 dengan yaitu sebesar -12,57, sedangkan nilai 

NPM terbesar yaitu sebesar 27,2 yang diperoleh oleh PT. Sugi Samapersada, Tbk di 

tahun 2010. 

 

4.2.2 Estimasi Regresi Data Panel 

Data panel menurut wahyu (2007: 9.1) adalah gabungan antara data silang 

(cross section) dengan data runtut waktu (time series), dalam data panel  di penelitian 

ini harus diuji terlebih dahulu untuk mendapatkan model yang tepat, untuk itu peneliti 

melakukan uji Chow dan uji Housman. 

4.2.2.1  Uji Chow  (Common vs Fixed Effect) 

Ho : Model estimasi Common Effect 

Ha : Model estimasi Fixed Effect 

Keputusan penentuan model regresi terbaik, yaitu: 

 Ho ditolak,  jika :    ≥ Ftabel  atau p-value ≤ α = 5% 

 Ho diterima, jika :    <  Ftabel  atau p-value > α = 5% 

Hasil output EVIEWS mengenai pengujian model yang terbaik antara 

Common dengan Fixed Effect terlihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.3  

Uji Chow 

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 14,871933 (13,52) 0,0000 

Cross-section Chi-square 108,596700 13 0,0000 

     
     Sumber: Data sekunder yang diolah  

Penghitungan F-tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan df1= 4, 

df2= 65 (n-k-1 atau 70-4-1) yang dibantu dengan Microsoft Excel adalah sebesar : 

Ftabel = F( α ; df1 ; df2)  

Ftabel = F  (o,o5, 4, 65)  =  2,51304 

Berdasarkan dengan hasil dari uji Chow ataupun dengan perhitungan nilai F 

tabel diatas , maka dapat disimpulkan yaitu tolak H0, karena :  

1.  ≥  F(o,o5, 4, 65)  = 14,871933  ≥  2,51304  

2. Selain itu diperjelas dengan p-value ≤ α (5%) = 0,0000 ≤ 0,05.  

oleh karena itu, berdasarkan dari penjelasan diatas maka keputusan dalam uji 

Chow  ini  adalah model estimasi terbaik antara common (pool) effect dengan 

fixed effect yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Fixed effects model.  

Berdasarkan penjelasan langkah-langkah dalam pemilihan model terbaik 

untuk mengolah data panel yang sudah  penulis uraikan pada Bab 3, jika dalam 

uji Chow ini menghasilkan keputusan hipotesis Ho ditolak yaitu menggunakan 

model fixed effcet, maka pengujian model data panel diteruskan dengan 

melakukan uji Hausman. 
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4.2.2.2 Uji Hausman  (Fixed Effect vs Random Effect) 

Ho  :  Model estimasi Random Effect 

H1  : Model estimasi Fixed Effect 

Keputusan penentuan model regresi terbaik, yaitu: 

 Ho ditolak,  jika :  Chi-Squares hitung ≥ Chi-Squares tabel  atau p-value ≤ α = 5% 

 Ho diterima, jika : Chi-Squares hitung < Chi-Squares tabel  atau p-value > α = 5% 

Hasil output EVIEWS mengenai pengujian model yang terbaik antara fixed 

effect dengan random effect terlihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4  

Uji Hausman 

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 28,785398 4 0,0000 

Sumber: Data sekunder yang diolah  

Berdasarkan hasil uji Hausman diatas, terlihat bahwa nilai Chi-Squares 

hitung adalah sebesar 28,785398. Sedangkan perhitungan nilai Chi-Squares tabel 

dengan tingkat signifikansi 5% dan degree of freedom 4 adalah  

Chi-Squares tabel    =  χ
2
 ( α ; df) 

Chi-Squares tabel    =  χ
2
 ( 0,05 ; 4 ) = 9,48773 

Berdasarkan dengan hasil dari output e-views dan perhitungan diatas, maka 

kesimpulan dalam pengujian ini adalah tolak H0, karena :  

1. Chi-Squares hitung ≥ Chi-Squares tabel    = 28,785398 ≥ 9,48773  

2. P-value ≤ α = 0,0000 ≤  0,05.  

Keputusan dari uji Hausman yaitu model estimasi terbaik antara random 

effect dengan fixed effect adalah dengan menggunakan Fixed effects model.  
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4.2.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Model analisis akan 

menghasilkan estimator yang baik apabila memenuhi beberapa asumsi klasik, seperti : 

residual terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terdapat 

heteroskedastisitas dan tidak terjadi autokorelasi. Pengujian asumsi klasik yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

4.2.3.1   Uji Normalitas 

Sebagai tahap awal untuk memastikan bahwa model regresi dapat digunakan 

atau tidak, maka perlu pengujian normalitas untuk mengetahui apakah residual dari data 

sudah terdistribusi normal atau tidak. Dalam pengujian ini terdapat hipotesis, seperti : 

Ho : Residual data berdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak berdistribusi normal 

Dalam pengujian normalitas peneliti menggunakan Jarque-Bera (JB)test, 

dengan melihat hasil probability Jarque-Bera dari masing-masing variabel 

penelitian. Kriteria untuk membantu dalam keputusan pengujian ini, antara lain : 

 Jika probabilitas dari Jarque-Bera ≥ 0,05, maka terima H0  

 Jika probabilitas Jarque- Bera < 0,05, maka tolak H0  

Berikut adalah hasil JB test : 

Tabel  4.5  

Uji Normalitas Jarque-Bera (Masing-masing Variabel) 

 DER SIZE RISK GROWTH NPM 

 Jarque-Bera  5,643751  0,082839  5,758072  3,137488  5,141409 

 Probability  0,059494  0,959427  0,056189  0,208307  0,076482 

 Sumber: Data sekunder yang diolah 
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Dari bantuan program E-views diatas, terlihat bahwa nilai probabilitas 

Jarque-Bera dari masing-masing variabel penelitian menghasilkan nilai yang lebih 

besar dari α (0,05). Sehingga, keputusan dalam uji normalitas adalah tidak dapat 

menolak H0  yang artinya error term berdistribusi normal. Oleh karena itu, kelima 

variabel tersebut dapat dikatakan normal atau dengan artian model regresi penelitian 

dapat digunakan karena sudah memenuhi uji normalitas. 

 

4.2.3.2   Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik adalah jika tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel independen. apabila 

antar variabel terjadi korelasi maka akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh 

secara individu antara variabel independen  terhadap dependen. Pendeteksian 

multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Matrik Korelasi dengan 

kriteria pengujian sebagai berikut (Widarjono,2010) :  

 Jika koefisien korelasi diatas 0,85, maka terdapat multikolinearitas  

 jika koefisien korelasi dibawah 0,85, maka tidak terdapat multikolinearitas. 

Hasil uji multikoliniearitas dengan Matrik Korelasi sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Korelasi Antar Variabel Independen 

 SIZE RISK GROWTH NPM 

SIZE  1,000000  0,064470  0,155636  0,030090 

RISK  0,064470  1,000000 -0,086764 -0,081417 

GROWTH  0,155636 -0,086764  1,000000  0,204035 

NPM  0,030090 -0,081417  0,204035  1,000000 

 Sumber : Data sekunder yang diolah 
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Melihat rendahnya keseluruhan nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen yang semua nilai koefisien korelasinya berada di bawah 0,85. Sehingga 

kesimpulan dalam pengujian ini yaitu bahwa  tidak ada satu atau lebih variabel 

independen yang berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan variabel 

independen lainnya. Sehingga selanjutnya keempat variabel independen penelitian ini 

sepeerti ukuran perusahaan (SIZE), risiko bisnis (RISK), pertumbuhan aktiva dan 

profitabilitas (NPM) tersebut dapat digunakan sebagai prediktor yang memenuhi 

syarat yaitu dengan tidak adanya multikolinearitas. 

 

4.2.3.3   Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian Heteroskedastisitas di gunakan untuk melihat apakah dalam 

sebuah model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Adanya heterokesastisitas menyebabkan estimasi koefisien 

regresi menjadi tidak efisien.  

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dengan cara metode Glejser 

yaitu melihat probabilitas dari setiap variabel independen. Hipotesis untuk pengujian 

Heteroskedastisitas, yaitu 

Ho : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : Terdapat heteroskedastisitas 

Syarat keputusan dalam pengujian Heteroskedastisitas, yaitu: 

Ho ditolak,  jika :   p-value ≤ α = 5% 

Ho diterima, jika :  p-value > α = 5% 

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode Glejser : 
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Tabel 4.7 

Uji Glejser 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0,303851 0,594603 0,511015 0,6111 

SIZE 0,008521 0,021145 0,402971 0,6883 

RISK 0,003805 0,002168 1,755060 0,0840 

GROWTH 0,001451 0,002503 0,579523 0,5642 

NPM -0,010039 0,005707 -1,759170 0,0833 

     
     Sumber: Data sekunder yang diolah  

Berdasarkan pengujian diatas, model regresi tidak mengandung masalah 

heteroskedastisitas.  Tabel 4.7 tersebut menunjukkan bahwa probabilitas dari masing-

masing variabel independen lebih dari tingkat signifikansi 5%, yaitu : 

a) Variabel SIZE memiliki profitabilitas sebasar 0,6883 > 0,05 

b) Variabel RISK memiliki profitabilitas 0,0840 > 0,05 

c) Variabel GROWTH memiliki profitabilitas sebesar 0,5642 > 0,05 

d) Variabel NPM memiliki profitabilitas sebesar 0,0833 > 0,05 

Hal ini menandakan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang 

signifikan. sehingga keputusan dalam pengujian ini adalah menerima Ho, yang artinya 

bahwa model regresi pada model ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. 

 

4.2.3.4   Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode tertentu dengan 

periode sebelumnya (Widarjono, 2010). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

Autokorelasi dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengujian Breusch-

Godfrey (BG) atau yang sering disebut dengan uji Lagrange-Multiplier (uji LM) 
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Hipotesis yang digunakan dalam uji ini, sebagai berikut :  

Ho  :  Tidak terdapat autokorelasi  

Ha :  Terdapat autokorelasi  

Dalam memutuskan apakah data terkena autokorelasi dapat melihat dari nilai 

probabilitas residualnya.  

 Jika probabilitas residual  ≤ α (5%), berarti Ho ditolak  

 Jika probabilitas residual  > α (5%), berarti Ho diterima  

Hasil uji BG seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 4.8 

Uji Breusch-Godfrey 

     F-statistic 0,087450     Prob. F(2,62) 0,9164 

Obs*R-squared 0,194100     Prob. Chi-Square(2) 0,9075 

 Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menggambarkan, bahwa Residual tidak 

signifikan dipengaruhi oleh residual tahun sebelumnya, hal ini terlihat dengan 

probabilitas dari Obs*R-squared tersebut yang lebih besar dari α yaitu 0,9075 > 0,05. 

Keputusan dalam pengujian ini adalah terima Ho, yang artinya tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi penelitian ini, dengan kata lain  asumsi non-

autokorelasi terpenuhi. 

 

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah dilakukan pengujian-pengujian asumsi klasik pada model penelitian guna 

meyakinkan bahwa model telah memenuhi asumsi tersebut, maka model regresi yang 

dipakai adalah regresi linear berganda.  
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Model regresi ini digunakan, karena untuk mengetahui pola pengaruh ( hubungan)  

variabel dependen dan variabel independen yang memiliki hubungan sebab akibat. Analisis 

regresi tersebut menghasilkan koefisien regresi yang menunjukkan arah hubungan sebab 

akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Dimana  dalam pengolahan data 

di bantu oleh  program E-Views 6, dan hasil outputnya sebagai berikut :  

Tabel 4.9 

Analisis Regresi Linear Berganda 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -11,92516 5,401494 -2,207752 0,0317 

LnSIZE 0,468002 0,192176 2,435273 0,0183 

RISK -0,005316 0,002461 -2,159563 0,0354 

GROWTH 0,011385 0,003274 3,476853 0,0010 

NPM -0,022482 0,006982 -3,219938 0,0022 

 Sumber: Data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi linear 

berganda dalam penelitian ini sebagai berikut : 

DER = - 11,92516 + 0,468002 LnSIZE – 0,005316 RISK + 0,011385 GROWTH                           

-  0,022482 NPM 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagi berikut : 

a. Konstanta 

Nilai konstanta sebesar - 11,92516,  yang artinya jika semua variabel independen 

yaitu ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva dan profitabilitas dalam 

penelitian ini dianggap tetap atau konstan, maka DER (struktur modal) perusahaan 

pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya periode 2006-

2010 akan turun sebesar 11,92516 satuan. 
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b. Slope SIZE (Ukuran Perusahaan) 

Ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,468002, yang artinya 

DER (struktur modal) pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan 

komponenya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010  akan naik 

sebesar 0,468002 satuan untuk setiap kenaikan 1 satuan dari besarnya ukuran 

perusahaan dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

c. Slope RISK (Risiko Bisnis) 

Risiko bisnis mempunyai koefisien regresi sebesar -0,005316, yang artinya DER 

(struktur modal) pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponenya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010 akan mengalami 

penurunan sebesar  0,005316 satuan untuk setiap kenaikan 1 satuan pada risiko 

bisnis dengan asusmsi variabel lainnya konstan.  

d. Slope GROWTH (Pertumbuhan Aktiva) 

Pertumbuhan aktiva mempunyai koefisien regresi sebesar 0,011385,  yang artinya 

DER (struktur modal) pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan 

komponenya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010  akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,011385 satuan untuk setiap kenaikan 1 satuan pada 

pertumbuhan aktiva yang dibandingkan asset saat ini dengan total aktiva di tahun 

sebelumnya, dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

e. Slope NPM (Profitabilitas) 

Profitabilitas  mempunyai koefisien regresi sebesar -0,022482, yang artinya DER 

(struktur modal) pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponenya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2010 akan mengalami 

penurunan sebesar 0,022482 satuan untuk setiap kenaikan 1 satuan profitabilitas 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
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 4.2.5 Analisis Uji Hipotesis 

4.2.5.1 Uji-F (Signifikansi Simultan) 

Hasil regresi dari Uji-F yang merupakan uji simultan yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen. Penulis melakukan uji ini dengan membandingkan p-value yang muncul 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.  

Hipótesis 1, untuk uji F dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Ho1:  Ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva, dan profitabilitas 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 

Ha1 : Ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva, dan profitabilitas 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 

Tabel 4.10 

Uji F (Simultan) 

F-Statistik Prob (F-statistic) 

22,94158 0,000000 

 Sumber: Data sekunder yang diolah 

Dari hasil pengujian pada tabel 4.10 diperoleh nilai F statistik sebesar 

22,94158 dengan nilai p-value sebesar 0,000000 yang berarti angka ini jauh di bawah 

tingkat signifikansi 5% (0,000000 ≤ 0,05), maka keputusannya adalah H0 ditolak, 

yang artinya bahwa secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen 

yaitu ukuran perusahaan (SIZE), risiko bisnis (RISK), pertumbuhan aktiva 

(GROWTH) profitabilitas (NPM) mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu 

struktur modal perusahaan (DER)secara sangat signifikan. 
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4.2.5.1 Uji-t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah masing-masing 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dalam regresi. Dengan 

kata lain, hasil regresi dari uji-t itu dapat digunakan untuk membuktikan pengaruh 

variabel independen yaitu ukuran perusahaan (SIZE), risiko bisnis (RISK), 

pertumbuhan aktiva (GROWTH) profitabilitas (NPM) terhadap variabel dependen 

yaitu struktur modal (DER) secara individual. Penulis melakukan uji ini dengan 

membandingkan p-value yang muncul dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil 

dari uji t tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.11 

Uji t (Parsial) 

Nama Variabel Koefisien P-Value 

Ukuran Perusahaan 0,468002 0,0183 

Risiko Bisnis -0,005316 0,0354 

Pertumbuhan Aktiva 0,011385 0,0010 

Profitabilitas -0,022482 0,0022 

 Sumber: Hasil Olahan Penulis 

Hipotesis 2 

Ho2  : Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  

perusahaan. 

Ha2  :  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  

perusahaan. 

Pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dengan tingkat signifikansi (α) = 5%, 

ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar  0,468002 dengan nilai     

p-value sebesar 0,0183 yang lebih kecil dibandingkan dengan α (0,0183 ≤ 0,05).  
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 Hasil ini membuktikan bahwa Ha2 diterima yang artinya bahwa dengan 

tingkat kepercayaan 95% peneliti percaya bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal (DER). 

 

Hipotesis 3 

Ho3  : Risiko Bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  

perusahaan. 

Ha3  :  Risiko Bisnis berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  perusahaan. 

Tabel 4.11 menyimpulkan bahwa variabel risiko bisnis memiliki koefisien 

regresi sebesar  -0,005316 dengan nilai p-value sebesar 0,0354 yang lebih kecil dari 

tingkat signifikansi sebesar 5% (0,0354 ≤ 0,05) 

Keputusannya adalah Ha3 diterima yang artinya dengan tingkat kepercayaan 

95% peneliti yakin bahwa Risiko Bisnis (RISK) memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap Struktur modal (DER) secara parsial. 

 

Hipotesis 4 

Ho4  : Pertumbuhan Aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  

perusahaan. 

Ha4  :  Pertumbuhan Aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  

perusahaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan e-views yang disimpulkan dalam tabel 4.11 

menghasilkan bahwa variabel pertumbuhan aktiva  memiliki nilai regresi sebesar  

0,011385 dengan nilai p-value sebesar 0,0010 yang lebih kecil dibandingkan dengan 

tingkat signifikansi 5%  (0,0010 ≤ 0,05). 
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Keputusan dari hipotesis ini adalah terima Ha4 yang artinya bahwa dengan 

tingkat kepercayaan 95% peneliti percaya bahwa Pertumbuhan Aktiva (GROWTH) 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap struktur modal (DER). 

 

Hipotesis 5 

Ho5  : Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  

perusahaan. 

Ha5 :  Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal  perusahaan. 

Pada tabel 4.11 menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas memiliki 

koefisien regresi sebesar  -0,022482 dengan nilai p-value sebesar 0,0022 yang lebih 

kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5% (0,0022 ≤ 0,05) 

Keputusan dalam hipotesis 5 adalah terima Ha5 yang mengindikasikan dengan 

tingkat kepercayaan 95% peneliti yakin bahwa profitabilitas (NPM) memiliki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Struktur modal (DER) secara parsial. 

  

4.2.6 Uji Koefisien Determinasi 

 Analisis koefisien determinasi adalah untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau struktur modal 

perusahaan. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Koefisien Determinasi 

Model  R-squared (R
2
) Adjusted R-squared (Adj ) 

1 0,882355 0,843894 

Sumber: Hasil Olahan Penulis 
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Besarnya pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dala 

penelitian ini dapat dilihat dari besarnya nilai adjusted R square. Semakin mendekati 1 

adjusted R square suatu model, berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua inforrmasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Widarjono,2010).  

Berdasarkan pada hasil output di tabel 4.12 menghasilkan bahwa nilai dari 

adjusted R square (Adj ) sebesar 0,843894, yang mengindikasikan bahwa keempat 

variabel independen yaitu ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva dan 

profitabilitas mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap struktur modal perusahaan atau 

variabel dependen sebesar 84,3894 %, dan sisanya sebesar 15,6106 % merupakan faktor 

lain yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan atau variabel dependen yang 

tidak diuji dalam penelitian ini. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model struktur modal dapat dijelaskan 

oleh ukuran perusahaan (size), risiko bisnis (business risk), pertumbuhan aktiva (growth) 

dan kemampulabaan (profitability), walaupun secara parsial diperoleh hasil bahwa 

variabel risiko bisnis dan profitabilitas memiliki koefisien dengan arah negatif dan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal, sedangkan dua variabel 

lainnya yaitu ukuran perusahaan dan pertumbuhan aktiva memiliki koefisien arah positif 

dan signifikan terhadap struktur modal. Hal ini berarti, risiko bisnis dan profitabilitas 

berhubungan terbalik dengan struktur modal, sedangkan  ukuran perusahaan dan 

pertumbuhan aktiva berhubungan searah dengan struktur modal.  
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4.3.1 Struktur Modal 

Struktur modal dalam penelitian ini diukur dari Debt to Equity ratio (DER), 

dikarenakan rasio DER ini mencerminkan besarnya proporsi antara total debt (total 

hutang) dan total shareholder’s equity (total modal sendiri) yang dimiliki 

perusahaan. DER dapat menunjukkan tingkat resiko suatu perusahaan dimana 

semakin tinggi rasio DER, maka semakin tinggi resiko yang akan terjadi pada 

perusahaan karena pendanaan perusahaan dari unsur hutang (debt) komposisinya 

lebih besar daripada modal sendiri (equity). Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio 

DER, yaitu : 

Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan Struktur Modal (DER) Sample Penelitian  

Periode Tahun 2006-2010 

No. Perusahaan 
DER 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 ADMG 2,19  2,15  2,81  2,41  2,01  

2 ASII 1,41  1,17  1,21  1,00  1,10  

3 AUTO 0,57  0,48  0,45  0,39  0,50  

4 BRAM 0,61  0,52  0,48  0,23  0,27  

5 GDYR 0,62  0,94  2,45  1,72  1,76  

6 GJTL 2,41  2,54  2,98  2,32  1,94  

7 INTA 1,68  1,70  2,46  1,91  2,91  

8 LPIN 0,77  0,79  1,21  0,49  0,41  

9 MASA 0,99  0,40  0,85  0,74  0,87  

10 NIPS 1,41  2,02  1,64  1,48  1,28  

11 SMSM 0,53  0,66  0,63  0,80  0,96  

12 SUGI 0,29  0,33  0,12  0,01  0,03  

13 TURI 2,24  2,91  2,50  0,77  0,73  

14 UNTR 1,44  1,26  1,05  0,76  0,84  

 

Rata-Rata  1,22  1,28  1,49  1,07  1,12  

Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa besarnya nilai rata-rata debt to 

equity (DER) pertahun dari tahun 2006-2010  pada  perusahaan manufaktur khusunya 

dalam sub sektor otomotif dan komponennya tersebut berada diatas angka 1, dimana 

dalam tabel tersbut terlihat rata-rata DER di tahun 2006 adalah sebesar 1,22; tahun 

2007 sebesar 1,28; tahun 2008 adalah 1,49; tahun 2009 sebesar 1,07 dan untuk tahun 

2010 adalah sebesar 1,12. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan 

pada sub sektor otomotif dan komponenya mempunyai proporsi hutang lebih besar 

daripada modal sendirinya. Dengan adanya proporsi hutang yang lebih besar, maka 

perusahaan yang mempunyai DER lebih dari satu akan memiliki resiko keuangan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki DER kurang dari 

satu. 

Mengingat DER dalam perhitungannya adalah hutang dibagi dengan modal 

sendirin, artinya jika hutang perusahaan lebih tinggi dari modal sendiri berarti rasio 

DER diatas 1, sehingga penggunaan dana yang digunakan untuk aktivitas operasional 

perusahaan maupun untuk tujuan investasi lebih banyak dibiayai dari unsur hutang 

dibandingkan modal sendiri. Hal tersebut membuat perusahaan harus menanggung 

biaya atau beban modal yang tetap dan besar, resiko yang ditanggung perusahaan juga 

meningkat apabila investasi yang dijalankan perusahaan tidak menghasilkan tingkat 

pengembalian yang optimal. Oleh karena itu investor cenderung lebih tertarik pada 

tingkat debt to equity (DER) tertentu yang besarnya kurang dari 1, hal ini disebabkan 

nilai DER yang lebih kecil dari 1 menunjukkan resiko perusahaan yang lebih kecil 

sehingga tingkat keamanan dananya akan semakin baik.. 
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4.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Dengan Struktur Modal 

Dari hasil pengujian pada hipotesis kedua, menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif 

terhadap struktur modal perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Susetyo (2006) dan Prabansari dan Kusuma (2005), 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. Jika dilihat dari koefisien regresinya yang bernilai positif 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dari suatu perusahaan maka semakin besar 

juga struktur modalnya. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki berbagi 

akses untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga hal ini 

dapat mempermudah perusahaan untuk mendapat pinjaman dari kreditur, hal ini 

disebabkan dengan perusahaan dengan ukurannya besar memiliki prospek usaha yang 

bagus, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan dalam menjalankan usahanya atau 

bangkrutan akan lebih kecil. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar 

memiliki tingkat hutang lebih besar dari pada perusahaan yang berukuran kecil. 

Penjelasan diatas mengartikan bahwa perusahaan yang besar akan lebih 

aman dalam memperoleh hutang, karena perusahaan dengan skala besar lebih mampu 

dalam pemenuhan hutang (kewajibannya), yang disebabkan dengan adanya prospek 

usaha yang bagus kedepannya serta memiliki arus kas yang stabil. Sehingga semakin 

besar suatu perusahaan cenderungan untuk lebih banyak menggunakan hutang 

dibandingkan modal sendiri dalam memenuhi kebutuhan dananya atau dengan kata 

lain komposisi hutang yang lebih besar dibandingkan dengan komposisi modal 

sendiri.  
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Hasil penelitian ini mendukung Signaling Theory yang mengasumsikan 

bahwa perusahaan dengan prospek menguntungkan dapat menggunakan hutang yang 

lebih besar sebagai signal positif kepada pasar, dengan pemberian sinyal tersebut 

dapat mengartikan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang cerah di masa depan. 

Selain itu perusahaan yang berprospek cerah umumnya menghindari penawaran 

saham baru yang lebih sering dari biasanya, hal ini dikarenakan tindakan tersebut 

dapat memberikan signal negatif kepada pasar sekalipun prospek perusahaan cerah.  

 

4.3.3 Pengaruh Risiko Bisnis Dengan Struktur Modal 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko bisnis yang diukur dengan  

Degree  of  Operating  Leverage (DOL) mempunyai pengaruh yang signifikan dan 

memiliki hubungan negatif terhadap struktur modal. Hal ini dikarenakan semakin 

besar risiko bisnis yang dihadapi suatu perusahaan maka struktur modal perusahaan 

menjadi kecil, hasil ini didukung dengan sifat umum dari para manajer keuangan yang 

tidak berani menanggung risiko atau cenderung tidak menyukai resiko (risk aversion), 

sehingga perusahaan lebih cenderung menggunakan komponen dari modal sendiri 

(dana internal) daripada menggunakan pinjaman dari pihak luar. Dengan adanya 

ketidakpastian dalam lingkungan bisnis menjadikan manajer keuangan di suatu 

perusahaan akan lebih waspada dalam keputusan pendanaan eksternal (hutang).  

Berdasarkan pembahasan diatas, maka hasil pengujian ini mengindikasikan 

bahwa semakin besar tingkat risiko bisnis perusahaan akan menurunkan jumlah 

hutang dalam struktur modalnya. Karena perusahaan dengan resiko bisnis yang besar, 

cenderung harus menggunakan hutang yang lebih kecil, sebab penggunaan hutang 

yang besar akan dapat mempersulit perusahaan dalam pengembaliannya.  
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Hasil penelitian terhadap variabel risiko bisnis dalam penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arief Susetyo (2006) yang 

menyatakan bahwa risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap struktur modal.  

 

4.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Aktiva Dengan Struktur Modal 

Dalam hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan aktiva mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap struktur modal 

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kartini dan Arianto (2008) serta Saidi (2004) mengemukakan bahwa pertumbuhan 

aktiva juga berpengaruh secara positif terhadap struktur modal perusahaan.  

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi harus lebih banyak 

mengandalkan hutang dibandingkan dengan menggunakan dana dari modal sendiri. 

Hal ini disebabkan, perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi, akan 

menunjukkan kekuatan diri yang semakin berkembang. Sehingga pertumbuhan 

perusahaan yang semakin lama semakin berkembang pasti akan membutuhkan dana 

yang cukup besar untuk membiayai ataupun untuk menjalankan operasionalnya demi 

kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang, dan alternatif sumber pendanaan 

yang dapat memberikan dana dalam jumlah yang besar adalah dengan menggunakan 

hutang. Maka dari itu, perusahaan dengan tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi 

cenderung lebih memilih hutang sebagai sumber pendanaannya dibandingkan dengan 

perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang lambat.   

Semakin besarnya pertumbuhan aktiva suatu perusahaan diharapkan semakin 

besar juga akan hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan 

terjadinya peningkatan pertumbuhan tersebut yang diikuti dengan peningkatan hasil 

operasional maka akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap 
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perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya kepercayaan  dari pihak luar terhadap 

perusahaan akan sangat mempermudah dalam proses pencarian dana kepada kreditor, 

sehingga kondisi ini akan berdampak semakin lebih besarnya proporsi hutang 

dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan kreditor atas 

dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin oleh besarnya pertumbuhan aset 

yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat mendukung teori agensi yang 

mengasumsikan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri dan 

memiliki keterbatasan rasionalitas yang menyebabkan manajer mempunyai 

kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya 

pihak lain. Untuk itu, perusahaan dengan pertumbuhan aktiva yang tinggi lebih 

menyukai menggunakan hutang dibanding menggunakan modal sendiri sebagai 

sumber pembiayaan, hal ini mengakibatkan DER akan meningkat  

 

4.3.5 Pengaruh Profitabilitas Dengan Struktur Modal 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap struktur modal perusahaan, yang 

artinya semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah 

struktur modal disuatu perusahaan tersebut. Dalam artian, setiap laba perusahaan yang 

meningkat maka perusahaan cenderung akan menggunakan pendanaan dari modal 

sendiri (pendanaan internal) sebagai sumber pendanaannya, hal ini akan menurunkan 

struktur modal perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Se Tin (2004), Kartini dan Arianto (2008), dan Susetyo (2006) yang 

menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal.  
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Hasil ini mendukung pecking order theory, yang menyebutkan bahwa 

perusahaan lebih menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan berwujud laba ditahan), kemudian dana eksternal dan akhirnya ekuitas 

eksternal. Teori ini mengimplikasikan bahwa perusahaan yang mempunyai 

profitabilitas yang lebih tinggi, menyebabkan perusahaan tersebut memiliki 

kebutuhan yang lebih rendah terhadap penggunaan hutang. Hal ini dikarenakan 

perusahaan tersebut cenderung untuk menggunakan sumber pendanaan dari 

komponen modal sendiri (dana internalnya) atau dengan artian komposisi pendanaan 

dari modal sendiri lebih besar dibandingkan pendanaan dari hutang. 

 

4.4 Implikasi Manajerial 

4.4.1.   Ukuran Perusahaan 

Dengan melihat koefisien regresi yang bernilai positif dan signifikan, maka 

dapat diindikasikan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin besar tingkat 

struktur modal suatu perusahaan, hal ini disebabkan semakin besar ukuran dari suatu 

perusahaan maka semakin besar pula perusahaan tersebut menggunakan hutang 

dibandingkan menggunakan modal sendiri sebagai sumber pendanaanya. 

Umumnya, semakin besar suatu perusahaan maka semakin mudah perusahaan 

itu dalam memperoleh hutang. Agar dapat menarik kreditor dalam memperoleh 

pemberian hutang kepada perusahaan, hendaknya perusahaan dapat meningkatkan 

kemampuan collateral di dalam perusahaannya, guna untuk meningkatkan besaran 

suatu perusahaan (usahanya), baik melalui peningkatan asset ataupun volume 

penjualan. Seiring dengan peningkatan collateral ini maka kapasitas perusahaan untuk 

mendapatkan hutang akan menjadi lebih besar.   
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4.4.2 Risiko Bisnis 

Peningkatan dalam kebijakan hutang akan dapat meningkatkan risiko 

kebangkrutan. Dengan adanya risiko tersebut, memaksa manajer keuangan perusahaan 

untuk bertindak hati-hati terhadap kebijakan terhadap keputusan pendanaan, khususnya 

penetapan hutang perusahaan serta untuk menghindari pengeluaran yang dianggap 

tidak diperlukan oleh perusahaan. Seperti dinyatakan bahwa DOL berpengaruh 

signifikan negatif terhadap struktur modal perusahaan (DER), maka perusahaan perlu 

mengoptimalkan dan dapat menyetabilkan nilai EBIT. Dengan perusahaan melakukan 

hal tersebut dapat mengakibatkan beban tetap perusahaan dapat ditekan. 

 

4.4.3 Pertumbuhan Aktiva 

Dengan melihat hubungan pertumbuhan aktiva dengan struktur modal yang 

memiliki pengaruh signifikan. Hasil ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan 

agar meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengelola aset ataupun kekayaan 

perusahaan, dengan meningkatnya hal tersebut maka dapat dijadikan sebagai alat untuk 

dapat menarik perhatian kreditor. Dengan banyaknya kreditor yang tertarik, maka akan 

dapat memudahkan perusahaan dalam mendapatkan pinjaman dari para kreditor.  

Untuk pihak luar perusahaan (kreditor) sebaiknya memperhatikan rasio Growth, 

karena dengan adanya informasi tersebut maka dapat dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat sehubungan dengan dana yang 

dipinjamkan. Pertumbuhan aktiva yang tinggi akan menjamin aliran kas yang lancar, 

sehingga perusahaan akan dapat memenuhi kewajibannya. Disamping itu kreditor juga 

harus mempertimbangkan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, dengan 

melakukan hal tersebut dapat membantu kreditor dalam melihat kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya. 
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4.4.4 Profitabilitas 

Berdasarkan dengan hasil penelitian terhadap variabel profitabilitas yang 

menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan yang 

negatif terhadap struktur modal, maka perusahaan dengan profit yang tinggi sebaiknya 

menggunakan hutang yang kecil. Hal ini dikarenakan, perusahaan yang memiliki profit 

yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagaian besar kebutuhan pendanaan 

dengan dana yang dihasilkan secara internal, sehingga kondisi ini dapat mengurangi 

ketergantungan perusahaan dengan dana dari pihak luar (hutang). Adanya hutang yang 

relatif kecil maka beban tetap yang ditanggung perusahaan berupa bunga akan menjadi 

rendah, sehingga keuangan perusahaan akan menjadi lebih sehat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setelah melalui tahap 

pengumpulan data, pengolahan data serta analisis data dan pembahasan yang telah 

dikemukakan dalam bab sebelumnya mengenai pengaruh serta hubungan ukuran 

perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva dan profitabilitas terhadap struktur modal. 

Dimana dalam penelitian ini asumsi kalsik telah terpenuhi, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva dan profitabilitas secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur pada sub sektor otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2006-2010.  

2. Ukuran perusahaan secara partial berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan 

positif terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur pada sub sektor 

otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Hasil ini 

menunjukkan semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula 

struktur modal perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan dengan ukuran besar 

cenderung untuk menggunakan hutang yang lebih besar dibandingkan modal 

sendiri sebagai sumber pendanaannya.  

3. Risiko bisnis secara partial berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif 

terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur pada sub sektor otomotif dan 

komponennya di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Hasil ini menunjukkan 

semakin besar risiko bisnis di suatu perusahaan maka semakin kecil struktur modal 
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perusahaan. Hal ini disebabkan semakin besar tingkat resiko bisnis akan 

menurunkan jumlah penggunaan hutang, sehingga tingkat struktur modal 

perusahaan juga akan menurun. 

4. Pertumbuhan aktiva secara partial memiliki pengaruh signifikan dan memiliki 

hubungan positif terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur pada sub 

sektor otomotif dan komponennya di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Hasil 

ini menunjukkan semakin tinggi pertumbuhan aset perusahaan maka semakin besar 

pula struktur modal perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan dengan 

pertumbuhan yang tinggi cenderung untuk lebih menggunakan hutang 

dibandingkan modal sendiri sebagai sumber pendanaannya.  

5. Profitabilitas secara partial berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif 

terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur pada sub sektor otomotif dan 

komponennya di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Hasil ini menunjukkan 

semakin besaar tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin kecil pula 

struktur modal perusahaan. Hal ini disebabkan perusahaan yang mempunyai 

profitabilitas yang lebih tinggi memiliki kebutuhan akses yang lebih rendah 

terhadap hutang karena perusahaan tersebut cenderung untuk menggunakan 

komponen modal sendiri sebagai sumber pendanaannya.  

 

5.2  Saran  

Dari hasil studi empiris yang telah dilakukan peneliti dalam melihat pengaruh serta 

hubungannya antar ukuran perusahaan, risiko bisnis, pertumbuhan aktiva dan 

profitabilitas terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif 

dan komponenya selama periode 2006-2010, maka dibuat beberapa saran untuk pihak-

pihak terkait, antara lain : 
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1. Para investor sebelum menginvestasikan modalnya sebaiknya menilai total aktiva 

yang terfokus pada aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Karena nilai 

aktiva tetap yang besar dapat dijadikan jaminan keamanan atas hutang yang 

diberikan kepada perusahaan. Jika terjadi likuidasi, aktiva tetap tersebut dapat 

digunakan untuk menutupi kewajiban perusahaan (membayar hutang) kepada 

investor. 

2. Bagi pihak perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponenya pada 

tahun 2006-2010, sebaiknya sebelum menetapkan kebijakan struktur modalnya 

agar terlebih dahulu memperhatikan variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis, 

pertumbuhan aktiva dan profitabilitasnya. Dengan pihak perusahaan 

memperhatikan variabel-variabel tersebut, maka dapat membantu dalam 

memutuskan besarnya struktur modal yang sesuai sehingga dihasilkan kebijakan 

struktur modal yang optimal bagi perusahaan. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan ; 

a. Dalam penelitiannya agar melakukan penelitian dari jenis sub sektor yang 

berbeda di perusahaan manufaktur. Sehingga hasil penelitiannya dapat 

dijadikan pembandingan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

b. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah variabel lain 

sebagai variabel independen, sehingga dapat diketahui lebih lanjut apakah 

terdapat perbedaan dan hasilnya dapat lebih obyektif. 
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LAMPIRAN 1 

NAMA PERUSAHAAN YANG MENJADI SAMPEL PENELITIAN 

No. 

Kode 

Nama Perusahaan 
Perusahaan 

1 ADMG PT. Polychem Indonesia, Tbk 

2 ASII PT. Astra International, Tbk. 

3 AUTO PT. Astra Otoparts, Tbk. 

4 BRAM PT. Indo Kordsa, Tbk. 

5 GDYR PT. Goodyear Indonesia, Tbk. 

6 GJTL PT. Gajah Tunggal, Tbk. 

7 INTA PT. Intraco Penta, Tbk. 

8 LPIN PT. Multi Prima Sejahtera, Tbk. 

9 MASA PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk. 

10 NIPS PT. Nipress, Tbk. 

11 SMSM PT. Selamat Sempurna, Tbk. 

12 SUGI PT. Sugi Samapersada, Tbk. 

13 TURI PT. Tunas Ridean, Tbk. 

14 UNTR PT. United Tractor, Tbk. 

 

DATA STRUKTUR MODAL (DER) SAMPLE PENELITIAN  

No. Perusahaan 
DER 

2006 2007 2008 2009 2010 

1 ADMG 2,19  2,15  2,81  2,41  2,01  

2 ASII 1,41  1,17  1,21  1,00  1,10  

3 AUTO 0,57  0,48  0,45  0,39  0,50  

4 BRAM 0,61  0,52  0,48  0,23  0,27  

5 GDYR 0,62  0,94  2,45  1,72  1,76  

6 GJTL 2,41  2,54  2,98  2,32  1,94  

7 INTA 1,68  1,70  2,46  1,91  2,91  

8 LPIN 0,77  0,79  1,21  0,49  0,41  

9 MASA 0,99  0,40  0,85  0,74  0,87  

10 NIPS 1,41  2,02  1,64  1,48  1,28  

11 SMSM 0,53  0,66  0,63  0,80  0,96  

12 SUGI 0,29  0,33  0,12  0,01  0,03  

13 TURI 2,24  2,91  2,50  0,77  0,73  

14 UNTR 1,44  1,26  1,05  0,76  0,84  
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LAMPIRAN 2 

DATA UKURAN PERUSAHAAN (LN SIZE) DAN RISIKO BISNIS (RISK) 

NO Perusahaan 

UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) RISIKO BISNIS (RISK) 

LN TOTAL ASSET DOL 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ADMG 29,01 29,06 28,98 28,94 28,96 48,75 -6,44 -47,21 15,25 -0,95 

2 ASII 31,69 31,78 32,02 32,12 32,36 3,82 4,10 1,16 4,49 0,88 

3 AUTO 28,74 28,87 29,01 29,17 29,35 0,79 1,99 1,32 26,48 2,51 

4 BRAM 28,06 28,07 28,15 27,93 28,03 5,56 38,41 24,01 2,00 2,94 

5 GDYR 26,84 27,09 27,65 27,75 27,77 34,47 6,18 -6,24 37,84 30,07 

6 GJTL 29,62 29,77 29,80 29,81 29,97 1,55 -1,83 23,08 -18,97 -0,50 

7 INTA 27,45 27,48 27,76 27,67 28,12 2,43 1,46 3,63 -14,63 2,53 

8 LPIN 25,41 25,66 25,93 25,65 25,74 2,96 -36,55 -30,03 -33,39 16,42 

9 MASA 27,99 28,22 28,50 28,56 28,74 -1,18 2,94 1,01 9,48 -0,07 

10 NIPS 26,12 26,39 26,51 26,47 26,55 8,52 -0,54 -2,81 -24,76 -1,74 

11 SMSM 27,30 27,44 27,56 27,57 27,70 1,41 1,16 0,37 -36,23 0,75 

12 SUGI 24,70 24,75 24,51 24,35 24,43 7,96 27,03 1,29 2,59 -21,17 

13 TURI 28,68 28,84 28,91 28,20 28,37 5,47 -47,33 1,52 -1,31 10,39 

14 UNTR 30,05 30,20 30,76 30,83 31,02 -34,00 1,57 1,64 8,62 -0,25 

 

DATA PERTUMBUHAN AKTIVA (GROWTH) DAN PROFITABILITAS (NPM) 

NO Perusahaan 

Pertumbuhan Aktiva Profitabilitas 

GROWTH NPM 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

1 ADMG -10,04 4,37 -7,34 -3,53 1,24 -8,19 1,50 -6,58 1,71 1,04 

2 ASII -5,29 9,65 27,11 10,15 26,89 6,66 9,29 9,47 10,19 11,05 

3 AUTO 1,01 14,07 15,26 16,67 20,26 8,36 10,82 10,60 14,59 18,24 

4 BRAM -10,48 1,61 7,58 -19,32 10,60 1,21 2,53 5,79 4,81 7,43 

5 GDYR -1,00 27,44 56,00 10,30 1,57 2,59 3,89 0,07 9,37 3,84 

6 GJTL -2,72 16,20 3,06 1,88 16,83 2,13 1,36 -7,85 11,41 8,43 

7 INTA -4,30 3,84 31,65 -8,59 57,28 1,16 1,34 2,05 3,35 5,42 

8 LPIN -7,10 28,05 31,37 -24,61 9,45 -3,21 16,35 8,04 17,58 23,73 

9 MASA 32,35 25,49 32,23 6,60 19,81 21,13 3,25 0,22 10,34 8,77 

10 NIPS 15,77 30,84 12,79 -3,24 7,35 3,09 1,58 0,32 1,31 3,16 

11 SMSM 8,07 15,82 12,01 1,28 13,32 7,51 7,55 6,76 9,66 9,63 

12 SUGI 7,51 4,81 -21,13 -14,55 8,10 9,38 6,74 4,16 -12,56 27,20 

13 TURI -5,11 17,05 -23,03 -24,00 18,61 0,57 4,30 4,44 6,35 3,94 

14 UNTR 5,77 16,00 26,00 6,82 21,70 6,78 8,22 9,54 13,06 10,38 
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LAMPIRAN 3 

 

HASIL UJI CHOW 

(COMMON EFFECT METHOD  VS FIXED EFFECT METHOD) 

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: DER    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 14.871933 (13,52) 0.0000 

Cross-section Chi-square 108.596700 13 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: DER?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/10/11   Time: 17:37   

Sample: 2006 2010   
Included observations: 5   

Cross-sections included: 14   

Total pool (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -2.154020 1.137121 -1.894275 0.0626 

SIZE? 0.129937 0.040437 3.213288 0.0020 

RISK? -0.008286 0.004147 -1.998380 0.0499 

GROWTH? 0.012791 0.004787 2.672164 0.0095 

NPM? -0.064691 0.010914 -5.927599 0.0000 
     
     R-squared 0.444952     Mean dependent var 1.235571 

Adjusted R-squared 0.410795     S.D. dependent var 0.812337 

S.E. of regression 0.623547     Akaike info criterion 1.961966 

Sum squared resid 25.27275     Schwarz criterion 2.122572 

Log likelihood -63.66879     Hannan-Quinn criter. 2.025761 

F-statistic 13.02674     Durbin-Watson stat 0.845633 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN 4 

 

HASIL UJI HAUSMAN 

(FIXED EFFECT METHOD VS RANDOM EFFECT METHOD) 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: DER    

Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 28.785398 4 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     SIZE? 0.468002 0.148602 0.034157 0.0840 

RISK? -0.005316 -0.005394 0.000000 0.8934 

GROWTH? 0.011385 0.013282 0.000002 0.2226 

NPM? -0.022482 -0.030669 0.000004 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: DER?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/10/11   Time: 17:49   

Sample: 2006 2010   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 14   

Total pool (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -11.92516 5.401494 -2.207752 0.0317 

SIZE? 0.468002 0.192176 2.435273 0.0183 

RISK? -0.005316 0.002461 -2.159563 0.0354 

GROWTH? 0.011385 0.003274 3.476853 0.0010 

NPM? -0.022482 0.006982 -3.219938 0.0022 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.882355     Mean dependent var 1.235571 

Adjusted R-squared 0.843894     S.D. dependent var 0.812337 

S.E. of regression 0.320957     Akaike info criterion 0.782013 

Sum squared resid 5.356684     Schwarz criterion 1.360197 

Log likelihood -9.370445     Hannan-Quinn criter. 1.011675 

F-statistic 22.94158     Durbin-Watson stat 1.517243 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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LAMPIRAN 5 

  

HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

(UJI GLEJSER) 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.731737     Prob. F(4,65) 0.1537 

Obs*R-squared 6.741372     Prob. Chi-Square(4) 0.1502 

Scaled explained SS 5.212202     Prob. Chi-Square(4) 0.2662 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/11   Time: 18:03   

Sample: 1 70    

Included observations: 70   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.303851 0.594603 0.511015 0.6111 

SIZE 0.008521 0.021145 0.402971 0.6883 
RISK 0.003805 0.002168 1.755060 0.0840 

GROWTH 0.001451 0.002503 0.579523 0.5642 

NPM -0.010039 0.005707 -1.759170 0.0833 

     
     R-squared 0.096305     Mean dependent var 0.501798 

Adjusted R-squared 0.040693     S.D. dependent var 0.332898 

S.E. of regression 0.326054     Akaike info criterion 0.665243 

Sum squared resid 6.910240     Schwarz criterion 0.825850 

Log likelihood -18.28351     Hannan-Quinn criter. 0.729038 

F-statistic 1.731737     Durbin-Watson stat 1.600783 

Prob(F-statistic) 0.153691    
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LAMPIRAN 6 

 

HASIL UJI AUTOKORELASI 

(UJI BREUSCH-GODFREY) 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.087450     Prob. F(2,62) 0.9164 

Obs*R-squared 0.194100     Prob. Chi-Square(2) 0.9075 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 09/10/11   Time: 18:08   

Sample: 2 70    

Included observations: 69   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.000202 0.053220 -0.003792 0.9970 

D(SIZE) 0.003617 0.052234 0.069242 0.9450 
D(RISK) -3.39E-05 0.002246 -0.015111 0.9880 

D(GROWTH) -0.000111 0.002778 -0.039802 0.9684 

D(NPM) 1.12E-05 0.006226 0.001796 0.9986 

RESID(-1) 0.010701 0.129995 0.082317 0.9347 

RESID(-2) 0.052781 0.129953 0.406154 0.6860 

     
     R-squared 0.002813     Mean dependent var -8.05E-18 

Adjusted R-squared -0.093689     S.D. dependent var 0.422191 

S.E. of regression 0.441526     Akaike info criterion 1.298766 

Sum squared resid 12.08659     Schwarz criterion 1.525415 

Log likelihood -37.80743     Hannan-Quinn criter. 1.388685 
F-statistic 0.029150     Durbin-Watson stat 1.978252 

Prob(F-statistic) 0.999886    
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LAMPIRAN 7 

 

HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA 

(DENGAN METODE FIXED EFFECT) 

 

Dependent Variable: DER?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 09/10/11  Time: 17:47   
Sample: 2006 2010   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 14   

Total pool (balanced) observations: 70  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -11.92516 5.401494 -2.207752 0.0317 

SIZE? 0.468002 0.192176 2.435273 0.0183 

RISK? -0.005316 0.002461 -2.159563 0.0354 

GROWTH? 0.011385 0.003274 3.476853 0.0010 
NPM? -0.022482 0.006982 -3.219938 0.0022 

Fixed Effects (Cross)     

_ADMG--C 0.669314    

_ASII--C -1.800924    

_AUTO--C -1.018473    

_BRAM--C -0.581156    

_GDYR--C 0.571437    

_GJTL--C 0.412393    

_INTA--C 0.927841    

_LPIN--C 0.752485    

_MASA--C -0.654911    
_NIPS--C 0.985308    

_SMSM--C -0.198904    

_SUGI--C 0.803181    

_TURI--C 0.429086    

_UNTR--C -1.296679    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.882355     Mean dependent var 1.235571 

Adjusted R-squared 0.843894     S.D. dependent var 0.812337 

S.E. of regression 0.320957     Akaike info criterion 0.782013 

Sum squared resid 5.356684     Schwarz criterion 1.360197 

Log likelihood -9.370445     Hannan-Quinn criter. 1.011675 

F-statistic 22.94158     Durbin-Watson stat 1.517243 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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