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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan yang menjadi sampel 
adalah perusahaan foods and beverages yang ada di Bursa Efek Jakarta. Dan 
periode penelitian yang digunakan yaitu pada tahun 2000-2003. 

Variabel terikat yang digunakan adalah struktur aktiva, ukuran perusahaan, 
profitabilitas, likuiditas, operating leverage dan pertumbuhan penjualan. Alat uji 
yang digunakan yaitu alat uji regresi berganda. 

 Hasil yang diperoleh yaitu hanya ada empat variabel bebas yang 
berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat struktur modal yaitu variabel 
struktur aktiva, ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas. Sedangkan untuk 
kedua variabel lainnya yaitu operating leverage dan pertumbuhan penjualan tidak 
berpengaruh signifikan secara parsial terhadap struktur modal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Masalah 

Pengembangan perusahaan dalam upaya untuk mengantisipasi 

persaingan yang semakin tajam dalam pasar yang semakin global seperti 

sekarang ini akan selalu dilakukan baik oleh perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil. Upaya tersebut merupakan permasalahan tersendiri bagi 

perusahaan, karena menyangkut pemenuhan dananya yang diperlukan. 

Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya 

mengutamakan sumber dari dalam perusahaan, maka akan sangat 

mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana 

sudah sedemikian meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan, dan dana 

dari sumber internal sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain, 

selain menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan baik dari hutang 

(debt financing) maupun dengan mengeluarkan saham baru (external equity 

financing) dalam memenuhi kebutuhan dananya. 

Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap perusahaan membutuhkan dana 

untuk pengembangan bisnisnya. Pemenuhan dana tersebut berasal dari 

sumber internal ataupun sumber eksternal. Karena itu, para manajer 

keuangan dengan tetap memperhatikan cost of capital perlu menentukan 

struktur modal dalam upaya menetapkan apakah kebutuhan dana perusahaan 

dipenuhi dengan modal sendiri ataukah dipenuhi dengan modal asing. 
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Dalam melakukan keputusan pendanaan, perusahaan juga perlu 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana 

ekonomis guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan 

usahanya. 

Sebagaimana disebutkan dalam Weston dan Brigham (1990) 

kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off  antara risiko dan 

tingkat pengembalian-penambahan utang dapat memperbesar risiko 

perusahaan tetapi sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang 

diharapkan. Risiko yang semakin tinggi akibat membesarnya utang 

cenderung menurunkan harga saham, tetapi meningkatnya tingkat 

pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. 

Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan 

keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan 

harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal suatu perusahaan 

perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. 

Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap 

perusahaan, karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan 

mempunyai efek yang langsung terhadap posisi finansialnya. Suatu 

perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, dimana 

mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban yang berat 

kepada perusahaan tersebut. 

Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan 

dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan, karena masalah struktur 
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modal adalah erat hububugannya dengan masalah kapitalisasi, dimana 

disusun dari jenis-jenis funds yang membentuk kapitalisasi adalah struktur 

modalnya (Riyanto,1992). 

Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 menjadikan 

perekonomian Indonesia semakin memburuk. Tingkat suku bunga yang 

tinggi dengan menurunnya daya beli masyarakat menjadikan dunia bisnis 

ikut terpuruk. Banyak perusahaan mengalami kebangkrutan karena terlilit 

hutang. Mereka tidak mampu membayar hutang yang telah jatuh tempo 

dikarenakan nilai tukar Rupiah yang sangat melemah terhadap Dollar pada 

saat itu. Berdasarkan kondisi tersebut, perusahaan dalam menentukan 

struktur modalnya akan sangat memperhitungkan untung rugi yang akan 

didapatkan jika mereka menambah jumlah hutangnya. 

Dengan mengetahui apa dan bagaimana faktor-faktor yang paling 

mempengaruhi struktur modal perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta, 

dapat membantu khususnya pihak manajemen perusahaan yang ada dalam 

perusahaan tersebut dalam menentukan bagaimana seharusnya pemenuhan 

kebutuhan dana untuk mencapai struktur modal yang optimal harus 

dilakukan dan juga para investor di pasar modal pada umumnya. Dengan 

demikian tujuan pihak manajemen perusahaan untuk memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham (pemilik) dapat tecapai. 

Mengingat keputusan pendanaan merupakan keputusan penting yang 

secara langsung akan menentukan kemampuan perusahaan untuk dapat 

bertahan hidup dan berkembang, maka penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada 

perusahaan manufaktur dan diterjemahkan kedalam karya tulis yang 

berjudul : “Studi Empiris Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur 

Modal pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta”. (Periode 

penelitian tahun 2000-2003). 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah struktur modal perusahaan manufaktur periode tahun 2000-

2003 dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: Struktur aktiva 

(tangible assets), Ukuran perusahaan (size), Operating leverage, 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan penjualan (growth sales) ? 

2. Dari keseluruhan variabel diatas, variabel manakah yang paling 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur?  

 

1.3.   Pembatasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan Manufaktur yang diamati adalah perusahaan manufaktur 

jenis makanan dan minuman (foods and beverages) yang terdapat di 

Bursa Efek Jakarta. Perusahaan ini dipilih karena skala produksinya 

besar dan membutuhkan modal yang besar pula untuk pengembangan 

produk dan ekspansi pangsa pasarnya. 
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2. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini adalah perusahaan 

yang secara konsisten masih terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama 

kurun waktu 2000-2003. 

3.  Struktur modal dalam penelitian ini tercermin dari rasio total hutang 

terhadap total aktiva perusahaan. Rasio ini seperti yang digunakan oleh 

Sartono dan Sriharto (1999) dalam penelitiannya tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi struktur modal. 

4. Struktur aktiva atau tangible assets pada penelitian ini berdasarkan 

penelitian Rajan dan Zinggales (1995) dan Sartono dan Sriharto 

(1999) yang diukur dari rasio aktiva tetap terhadqap total aktiva. 

5. Ukuran perusahaan (firm size) dalam penelitian ini diproyeksikan 

antara LogNatural dari total assets. 

6. Variabel operating leverage dalam penelitian ini didasarkan pada 

penelitian Ferri dan Jones (1979) sebagai salah satu faktor yang 

dianggap mempengaruhi struktur modal. Dalam penelitian ini 

opertaing leverage diwakili oleh Degree of Operating Leverage. 

7. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa 

penelitian yang menggunakan variabel tersebut sebagai faktor yang 

mempengaruhi struktur modal, penelitian itu antara lain : Rajan & 

Zingales (1995), Harris & Raviv (1995), Thies & Klock (1991), 

Friend & Hasbrouck (1988), dan juga Sartono & Sriharto (1999). 

Dalam penelitian ini, profitabilitas diwakili oleh rasio profit margin. 
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8. Variabel likuiditas dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian 

Ozkan (2001) dan Rizal (2002). Dalam penelitian ini, likuiditas 

diwakili oleh current ratio yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang 

lancar. 

9. Pertumbuhan penjualan (growth sales) dalam penelitian ini 

menggunakan persentase kenaikan atau penurunan penjualan dari suatu 

periode ke periode berikutnya. Variabel tersebut digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya, antara lain : 

Titman & Wessels (1988), Wald (1999) dan juga Ozkan (2001). 

  

1.4.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengestimasi seberapa jauh pengaruh variabel Struktur aktiva 

(tangible assets), Ukuran perusahaan (size), Operating leverage, 

Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan penjualan (growth sales) 

terhadap struktur modal perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta. 

2. Dengan menggunakan alat uji statistik diharapkan dapat diketahui 

variable manakah yang paling berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur. 
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1.5.   Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

berguna bagi seluruh pihak diantaranya adalah :  

1. Bagi Penulis 

yaitu untuk memberikan tambahan pengetahuan dan menguji 

pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat 

diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data yang ada 

untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

2. Bagi Investor dan Manajer Perusahaan 

yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. 

3. Bagi kalangan akademik dan praktisi. 

yaitu menambah referensi bukti empiris sebagai rekomendasi 

penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. 

 

1.6.   Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, akan menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai 

acuan perbandingan untuk membahas masalah yang diangkat, meliputi: 
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pengertian struktur modal dan teori struktur modal, faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal, hasil penelitian terdahulu, dan formulasi 

hipotesis. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang populasi dan pemilihan sampel, data 

dan sumber data, identifikasi variabel dan pengukuran, kerangka hubungan 

variabel dependen dan independen  dan metode analisa data. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini  berisi tentang analisa  data deskriptif, analisa data terhadap 

pengujian hipotestis maupun pengujian asumsi klasik, dan pembahasan 

secara teoritik baik secara kuantitatif dan statistik. 

BAB V: KESIMPULAN dan SARAN 

Dalam bab ini difokuskan pada kesimpulan hasil penelitian serta mencoba 

untuk menarik beberapa implikasi hasil penelitian. Keterbatasan dari 

penelitian ini akan menjadi satu bagian  dalam bab ini. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1.   Teori Struktur Modal 

Salah satu isu penting yang harus dihadapi oleh para manajer keuangan 

menurut Sartono (1990) adalah hubungan antara struktur modal dengan 

nilai perusahaan. Struktur modal adalah merupakan perimbangan jumlah 

utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham 

preferen dan saham biasa. 

Menurut Weston dan Brigham (1990), setiap perusahaan 

menganalisis sejumlah faktor, dan kemudian menetapkan struktur modal 

yang ditargetkan. Target ini selalu berubah sesuai dengan perubahan 

kondisi, tetapi pada setiap saat dibenak manajemen perusahaan terdapat 

bayangan dari struktur modal yang ditargetkan tersebut. Jika tingkat hutang 

yang sesungguhnya berada dibawah target, mungkin perlu dilakukan 

ekspansi dengan melakukan pinjaman, sementara jika rasio hutang sudah 

melampaui target, barangkali saham perlu dijual. 

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off antara resiko 

dan tingkat pengembalian-penambahan hutang memperbesar tingkat 

pengembalian yang diharapkan. Resiko yang makin tinggi akibatnya 

membesarnya hutang cenderung menurunkan harga saham, tetapi 

meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan harga 

saham tersebut. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 
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mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga 

memaksimumkan harga saham. 

Menurut Husnan (1996), teori struktur modal menjelaskan apakah ada 

pengaruh perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan, seandainya 

keputusan investasi dan kebijakan deviden dipegang konstan. Dengan kata 

lain jika perusahaan mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang atau 

sebaliknya apakah harga saham akan berubah. Tetapi kalau dengan merubah 

struktur modalnya ternyata nilai perusahaan berubah, maka akan diperoleh 

struktur modal yang terbaik. Struktur modal yang dapat memaksimumkan 

nilai perusahaan atau harga saham adalah struktur modal yang terbaik. 

Setiap keputusan pendanaan mengharuskan manajer keuangan untuk dapat 

mempertimbangkan manfaat dan biaya dari sumber-sumber dana yang akan 

dipilih karena masing-masing sumber dana mempunyai konsekuensi 

finansial yang berbeda. 

Sumber pendanaan didalam suatu perusahaan dibagi kedalam dua 

kategori yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan 

internal dapat diperoleh dari sumber laba ditahan sedangkan pendanaan 

eksternal dapat diperoleh para kreditor atau yang disebut dengan hutang dari 

pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan atau yang disebut 

sebagai modal. Proporsi atau bauran dari penggunaan modal sendiri dan 

hutang dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan disebut struktur modal 

perusahaan. 
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Teori struktur modal ini penting karena (1) setiap ada perubahan 

struktur modal akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan, hal ini 

disebabkan masing-masing jenis modal mempunyai biaya modal sendiri-

sendiri, (2) besarnya biaya modal secara keseluruhan ini, nantinya akan 

digunakan sebagai cut of rate pada pengambilan keputusan investasi. Oleh 

karena itu struktur modal akan mempengaruhi keputusan investasi 

(Sutrisno,2000). 

Sedangkan menurut Awat dan Mulyadi (1990), berdasarkan 

sumbernya, ada tiga jenis dana yang dapat digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan, yaitu : penerbitan saham (equity financing), penerbitan 

obligasi sering disebut dengan pembelanjaan dari luar (external financing). 

Sedangkan penggunaan laba ditahan (retained earnings) disebut dengan 

pembelanjaan dari dalam perusahaan (internal financing). Dalam keputusan 

pembelanjaan ini akan ditentukan perimbangan yang optimal dari berbagai 

sumber dana yang akan digunakan. Yang dimaksud dengan struktur modal 

(capital structure) adalah perimbangan antara hutang jangka panjang dengan 

modal sendiri (saham). 

Teori struktur modal yang dikembangkan oleh beberapa ahli akan 

dijelaskan lebih mendetail pada bagian berikut ini, yaitu antara lain 

pendekatan Tradisional, pendekatan Modigliani dan Miller, pendekatan 

Laba Bersih atau Net Income (NI), pendekatan Laba Operasi Bersih atau Net 

Operating Income (NOI), Pecking Order dan Balanced Theory. Selain itu, 

Myers (1984) mengklasifikasikan berbagai macam factor yang 



 12

mempengaruhi struktur modal yaitu perusahaan yang mengikuti balanced 

theory dan perusahaan yang mengikuti pecking order theory. 

 

2.1.1.  Pendekatan Tradisional 

Pendekatan tradisional berpendapat bahwa dalam pasar modal 

yang sempurna dan tidak ada pajak, nilai perusahaan (atau biaya 

modal perusahaan) dapat diubah dengan merubah struktur modalnya. 

Pendapat ini dominan sampai dengan awal tahun 1950-an. Menurut 

Husnan (1996) keadaan perusahaan menjadi lebih baik setelah 

perusahaan menggunakan hutang karena nilai perusahaan meningkat 

(atau biaya modal perusahaan menurun). 

Menurut Sartono (1990), pendekatan ini mengasumsikan bahwa 

hingga tingkat leverage tertentu. Resiko perusahaan tidak mengalami 

perubahan. Sehingga baik Ke (biaya modal sendiri) maupun Kd 

(biaya hutang) relatif konstan. Namun demikian serelah leverage 

rasio utang tertentu, biaya hutang dan biaya modal sendiri 

meningkat. Peningkatan biaya modal sendiri ini akan semakin besar 

dan bahkan akan semakin besar daripada penurunan biaya karena 

penggunaan hutang yang lebih murah. Akibatnya biaya modal rata-

rata tertimbang pada awalnya menurun dan setelah leverage tertentu 

akan meningkat. Oleh karena itu nilai perusahaan mula-mula 

meningkat dan akan menurun sebagai akibat dari penggunaan utang 

yang semakin besar. Dengan demikian menurut pendekatan 
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tradisional ini, terdapat struktur modal yang optimal untuk setiap 

perusahaan. Struktur modal yang optimal tersebut terjadi pada saat 

nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang mengakibatkan 

biaya modal rata-rata modal tertimbang minimum. 

 

2.1.2.  Pendekatan Modigliani dan Miller 

Menurut Husnan (1996) mengutip dari artikel Modigliani dan 

Miller (MM), menyebutkan bahwa dimungkinkan munculnya proses 

arbitrase yang akan membuat harga saham (nilai perusahaan) yang 

tidak menggunakan hutang maupun yang menggunakan hutang, 

akhirnya sama. Proses arbitrase muncul karena investor selalu lebih 

menyukai investasi yang memerlukan dana yang lebih sedikit tetapi 

memberikan penghasilan bersih yang sama dengan tingkat resiko 

yang sama pula. Dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada 

pajak, MM merumuskan bahwa biaya modal sendiri akan berperilaku 

sebagai berikut : 

Ke =  Keu  +  ( Keu -  Kd ) ( B/S )   …………………..(2.1) 

Dimana  : Ke   = biaya modal sendiri 

Keu = biaya modal sendiri pada saat perusahaan 

tidak menggunakan hutang 

    Kd   = biaya hutang 

    B     = nilai pasar hutang 

    S     = nilai modal sendiri 
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Dengan demikian MM menunjukkan bahwa dalam keadaan pasar 

modal sempurna dan tidak ada pajak, maka keputusan pendanaan 

menjadi tidak relevan, artinya penggunaan hutang ataukah modal 

sendiri akan memberikan dampak yang sama bagi kemakmuran 

pemilik perusahaan. Dalam keadaan ada pajak, MM berpendapat 

bahwa keputusan pendanaan menjadi tidak relevan. Karena pada 

umumnya bunga yang dibyarkan dapat dipergunakan untuk 

mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak (bersifat tax 

deductible). Dengan kata lain apabila ada dua perusahaan yang 

memperoleh laba operasi yang sama, tetapi yang satu menggunakan 

hutang sedangkan yang satunya tidak, maka perusahaan yang 

membayar bunga akan membayar pajak penghasilan yang lebih 

kecil. Penghematan membayar pajak merupakan manfaat bagi 

pemilik perusahaan, maka sudah tentu nilai perusahaan yang 

menggunakan hutang akan lebih besar dari pada perusahaan yang 

tidak menggunakan hutang. 

Pada prakteknya terdapat berbagai kritik berkenaan dengan 

pendekatan MM ini, antara lain : 

• Pendekatan MM mengasumsikan bahwa tidak adanya biaya 

transaksi, maka poses arbitrase boleh dikatakan tanpa biaya, 

namun dalam realita bahwa komisi untuk para broker itu cukup 

tinggi (Brigham et al.1999) 
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• Pada awalnya MM mengasumsikan bahwa investor dan 

perusahaan memiliki akses yang sama terhadap lembaga 

keuangan. Akan tetapi para investor besar dimungkinkan 

memperoleh hutang dengan bunga yang lebih rendah sedangkan 

investor individu mungkin harus meminjam dengan tingkat 

bunga yang tinggi. 

• MM juga mengasumsikan tidak ada konflik antar pihak dalam 

perusahaan atau agency problem yang dapat menimbulkan 

agency cost yang sangat besar (Brigham et.al, 1999). 

• Tidak adanya pertimbangan adanya financial distress yang 

mungkin dihadapi perusahaan (Bigham et.al ,1999). 

 

2.1.3.   Pendekatan Laba Bersih atau Net Income (NI) 

Menurut Sartono (1990) , pendekatan laba bersih 

mengasumsikan bahwa investor mengkapitalisasi atau menilai laba 

perusahaan dengan tingkat kapitalisasi (Ke) yang konstan dan 

perusahaan dapat meningkatkan jumlah hutangnya dengan tingkat 

biaya hutang (Kd) yang konstan pula. Karena Ke dan Kd konstan 

maka semakin besar jumlah hutang yang digunakan perusahaan, 

biaya modal rata-rata tertimbang (Ko) akan semakin kecil. 

   

Ko  =  
ED

D
+

 . Kd ( 1 – T ) +  
ED

E
+

 Ke ......................(2.2) 
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Dimana :   Ko =   biaya modal rata-rata tertimbang  

      D =   nilai pasar hutang perusahaan 

      E =   nilai pasar saham biasa perusahaan 

      Kd =   biaya hutang 

      T =   tingkat pajak perusahaan 

      Ke =   biaya modal sendiri 

 

2.1.4.   Pendekatan Laba Operasi Bersih atau Net Operating Income 

(NOI) 

Sartono (1990) mengatakan bahwa pendekatan NOI ini 

mengasumsikan bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda 

terhadap penggunaan hutang oleh perusahaan. Pendekatan ini 

melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang konstan berapapun 

tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Pertama 

diasumsikan bahwa biaya hutang konstan seperti halnya dalam 

pendekatan laba bersih. Kedua, penggunaan hutang yang semakin 

besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan resiko 

perusahaan. Oleh karenya tingkat keuntungan yang diisyratkan oleh 

pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya 

resiko perusahaan. Konsekuensinya biaya modal rata-rata tertimbang 

tidak mengalami perubahan dan keputusan struktur modal menjadi 

tidak penting. 
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2.1.5.  Pendekatan Balanced Theory dan Pecking Order Theory  

Berdasarkan balanced theory, perusahaan berusaha 

mempertahankan struktur modal yang ditargetkan dengan tujuan 

maksimum nilai pasar. Sedangkan pecking order theory, perusahaan 

berusaha menerbitkan sekuritas pertama berdasarkan internal yaitu : 

retained earning, kemudian hutang beresiko rendah dan terakhir 

ekuitas (Myers,1984). Balanced theory yang selanjutnya disebut 

dengan Trade Off Theory sebagai penyeimbang manfaat dan 

pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh 

manfaat lebih besar, hutang akan ditambah. Tetapi apabila 

pengorbanan karena menggunakan hutang sudah lebih besar, maka 

hutang tidak boleh lagi ditambah (Husnan, 1996). Myers (1984) 

mengatakan bahwa secara garis besar dapat disimpulkan bahwa 

balanced theory menganut pola keseimbangan antara keuntungan 

penggunaan dana dari hutang dengan tingkat bunga yang tinggi dan 

biaya kebangkrutan. 

Asimetrik informasi, biaya transaksi dan biaya emisi merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan berdasarkan pecking 

order theory, sehingga cenderung mendorong perilaku pecking order 

theory (Myers, 1984 ; Baskin, 1989). Untuk mengurangi berbagai 

biaya yang timbul dari pemilihan dana antara hutang atau ekuitas, 

para manajer akan menerbitkan sekuritas yang beresiko paling kecil. 
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Pecking order  cenderung memilih pendanaan sesuai dengan urutan 

resiko. 

Menurut Myers dan Majluf (1984), Myers (1984), dan Brealy 

dan Myers (1991), bahwa pecking order theory menyatakan 

beberapa hal antara lain : 

• Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil 

operasi) 

• Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian deviden 

yang ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan 

pembayaran deviden secara drastis. 

• Kebijakan deviden yang relatif segan untuk diubah, disertai 

untuk fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak 

bisa diduga, mengakibatkan bahwa dana hasil operasi kadang-

kadang melebihi kebutuhan dana untuk investasi, meskipun 

dalam kesempatan lain mungkin kurang. 

• Apabila pendanaan dari luar (external financing) diperlukan, 

maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman 

terlebih dahulu. Yaitu dimulai dengan menerbitkan obligasi 

terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan sekuritas yang 

berkarakteritik opsi (seperti obligasi konversi), baru kemudian 

bila masih belum mencukupi saham baru diterbitkan. 

• Dalam teori pecking order, tidak ada satu target debt to equity 

ratio, karrena ada dua jenis modal sendiri, yaitu internal dan 



 19

eksternal. Modal sendiri berasal dari dalam perusahaan lebih 

disukai daripada modal sendiri yang berasal dari luar perusahaan. 

Ada dua alasan mengapa dana eksternal lebih disukai dalam bentuk 

hutang daripada modal sendiri. Pertama, adalah pertimbangan biaya emisi. 

Biaya emisi obligasi akan lebih murah dari 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 

asimetri informasi antara pihak manajer dengan pihak modal. 

 

2.2.   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Menurut Maness (1988), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

penentuan struktur modal yang optimal, yaitu : 

 

1. Stabilitas Penjualan 

Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman 

memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak 

stabil.  

2. Operating Leverage 

Perusahaan yang mengurangi leverage operasinya lebih mampu untuk 

menaikkan penggunaan leverage keuangan ( hutang ). 
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3. Corporate Taxes  

Karena bunga tax-deductable, ada sebuah keuntungan jika menggunakan 

hutang. Marginal tax rate perusahaan yang lebih tinggi, maka 

keuntungan menggunakan hutang akan lebih tinggi, semua yang lainnya 

dianggap sama. 

4. Kadar resiko dari aktiva 

Tingkat atau kadar resiko dari setiap aktiva didalam perusahaan adalah 

tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva 

didalam perusahaan, makin besar derajat resikonya. Dan perkembangan 

dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan yang tiada henti, dalam 

artian ekonomis dapat mempercepat tidak digunakannya suatu aktiva, 

meskipun dalam artian teknis masih dapat digunakan. 

5. Lenders dan rating agencies 

Jika perusahaan menggunakan hutang semakin berlebih, maka pihak 

lenders akan mulai meminta tingkat bunga yang lebih tinggi dan rating 

agencies akan mulai menurunkan rating pada tingkat hutang perusahaan. 

6. Internal cash flow 

Tingkat internal cash flow yang lebih tinggi dan lebih stabil dapat 

menjastifikasi sebuah tingkat leverage lebih stabil. 
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7. Pengendalian 

Banyak perusahaan sekarang meningkatkan tingkat hutangnya dan 

memulai dengan menerbitkan hutang baru hingga repurchase 

outstanding commonstock. Tujuan dari peningkatan hutang tersebut 

adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi., sedangkan 

pembelian kembali saham bertujuan untuk lebih meningkatkan tingkat 

pengendalian. 

8. Kondisi ekonomi 

Kondisi ekonomi seperti sekarang ini dan juga kondisi pada pasar 

keuangan dapat mempengaruhi keputusan struktur modal. Ketika tingkat 

suku bunga tinggi, mungkin keputusan pendanaan lebih mengarah pada 

short-term debt, dan akan dilakukan refinance dengan long-term debt 

atau equity jika kondisi pasar memungkinkan. 

9. Preferensi pihak manajemen 

Preferensi manajemen terhadap resiko dan gaya manajemen mempunyai 

peran dalam hubungannya dengan kombinasi debt-equity perusahaan 

pada struktur modalnya. 

10. Debt covenant 

Uang yang dipinjam dari sebuah bank dan juga penerbitan surat hutang 

dan terwujud melalui serangkaian kesepakatan (debt covenant). 

11. Agency cost 

Agency cost adalah sebuah biaya yang diturunkan guna memonitor 

kegiatan pihak manajemen untuk menjamin bahwa kegiatan mereka 
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selaras dengan persetujuan antara manajer, kreditur dan juga para 

shareholders. 

12. Profitabilitas  

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dan penggunaan internal 

financing yang lebih besar dapat menurunkan penggunaan hutang (rasio 

hutang). 

Sedangkan menurut Riyanto (1992), struktur modal suatu perusahaan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor yang utama adalah : 

1. Tingkat bunga 

Pada waktu perusahaan merencanakan pemenuhan kebutuhan modal 

adalah sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku pada 

waktu itu. Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa 

yang akan ditarik, apakah perusahaan akan mengeluarkan saham ataukah 

obligasi. 

2. Stabilitas dari earnings 

Suatu perusahaan yang mempunyai earnings yang stabil akan selalu 

dapat memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari penggunaan 

modal asing. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai earnings yang 

tidak stabil dan unpredictable akan menanggung resiko tidak dapat 

membayar beban bunga pada tahun atau keadaan yang buruk. 

3. Susunan dari aktiva 

Kebanyakan perusahaan manufaktur dimana sebagian besar dari 

modalnya tertanam dalam aktiva tetap, akan mengutamakan pemenuhan 
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kebutuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri, 

sedangkan modal asing sifatnya adalah sebagai pelengkap. Sementara 

itu, perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya adalah aktiva lancar 

akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan hutang 

jangka pendek. 

4. Kadar resiko dari aktiva 

Tingkat atau kadar resiko dari setiap aktiva didalam perusahaan adalah 

tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva 

didalam perusahaan, makin besar derajat resikonya. Dengan 

perkembangan dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan yang 

tiada henti, dalam artian ekonomis dapat mempercepat tidak 

digunakannya suatu aktiva, meskipun dalam artian teknis masih dapat 

digunakan. 

5. Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan  

Apabila jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar, maka dirasakan 

perlu bagi perusahaan tersebut untuk mengeluarkan beberapa golongan 

sekuritas secara bersama-sama, sedangkan bagi perusahaan yang 

membutuhkan modal yang tidak begitu besar cukup hanya mengeluarkan 

satu golongan sekuritas saja. 

6. Keadaan pasar modal 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan karena 

adanya gelombang konjungtur. Pada umumnya apabila gelombang 

meninggi (up-saving) para investor lebih tertarik untuk menanamkan 
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modalnya dalam saham. Oleh karena itu, dalam rangka mengeluarkan 

atau menjual sekuritas-nya, perusahaan harus menyesuaikan dengan 

keadaan pasar modal tersebut. 

7. Sifat manajemen 

Sifat manajemen akan mempunyai pengaruh langsung dalam 

pengambilan keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. 

8. Besarnya suatu perusahaan 

Perusahaan yang lebih besar dimana sahamnya tersebar sangat luas akan 

lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya 

untuk membiayai pertumbuhan penjualannya dibandingkan perusahaan 

yang lebih kecil. 

Selain itu, menurut Awat dan Mulyadi (1990), dalam penentuan 

struktur modal, perlu diperhatikan beberapa faktor yang dianggap dominan. 

Faktor-faktor tersebut antara lain : 

1. Tujuan perusahaan 

Tujuan manajer adalah memakmurkan para pemegang saham, maka 

struktur modal yang optimal adalah yang dapat memaksimumkan nilai 

perusahaan. Sedangkan jika tujuan para manajer itu hanya 

memaksimumkan keamanan pekerjaannya maka struktur modal yang 

digunakan cukup terletak pada leverage rata-rata perusahaan lain yang 

sejenis. 

2. Tingkat leverage untuk perusahaan yang sama dengan perusahaan 

manufaktur. 
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3. Kemampuan dana intern 

Penentu bagi dana internal adalah tingkat pertumbuhan pendapatan. Jika 

tingkat pertumbuhan pendapatan tinggi, memungkinkan bagi manajemen 

memperoleh dana yang lebih besar dari laba ditahan sehingga akan 

mengurangi dana pinjaman. Selain itu, kebijakan deviden juga 

berpengaruh terhadap kemampuan dana internal. 

4. Perumusan kepemilikan dan pengendalian 

 Apabila saham yang ada dalam suatu perusahaan hanya dimiliki oleh 

sejumlah kecil pemegang saham, maka pihak manajemen akan segan 

untuk mengeluarkan saham baru. 

5. Batas Kredit 

 Batasan kredit juga dipengaruhi oleh persepsi pihak kreditur tentang 

perusahaan. 

6. Besarnya perusahaan  

 Suatu perusahaan yang berukuran besar akan lebih mudah memperoleh 

pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

7. Pertumbuhan aktiva perusahaan 

 Pertumbuhan aktiva dapat dijadikan indikator bagi kesempatan 

pengembangan perusahaan pada waktu yang akan datang. Jadi 

pertumbuhan aktiva dapat memberikan gambaran bagi kebutuhan dana 

total dalam suatu perusahaan. 
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8. Stabilitas pendapatan atau earnings 

 Seperti diketahui bahwa variabilitas pendapatan dapat dijadikan ukuran 

bagi resiko bisnis. Kreditur cenderung bersedia memberikan pinjaman 

kepada perusahaan yang memiliki pendapatan yang stabil. 

9. Biaya Hutang 

 Jika biaya hutang lebih besar dari rentabilitas aktiva, maka penambahan 

hutang akan memberikan efek yang kurang mendukung bagi rentabilitas 

modal sendiri. 

10. Biaya Modal Sendiri 

 Biaya modal sendiri (cost of equity) direfleksikan melalui harga saham. 

Naik turunnya harga saham menunjukkan harapan bagi pembelanjaan 

modal sendiri yang murah ataupun mahal, sehingga dapat membuat 

penarikan hutang yang kurang maupun lebih menarik. 

11. Tarif Pajak 

 Berhububung pembayaran bunga merupakan tax deductable bagi 

perusahaan, maka pembelanjaan dengan menggunakan hutang akan 

menjadi lebih menarik. 

12. Perkiraan Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi akan mempengaruhi permintaan dan penawaran dana. 

Dalam keadaan inflasi yang tinggi perusahaan menyenangi 

pembelanjaan melalui hutang. 

 

 



 27

13. Kemampuan sumber dana pinjaman 

 Penawaran bagi dana pinjaman dipengaruhi oleh kebijaksanaan 

pemerintah. Berkurangnya ketersediaan dana ekstern akan 

mengakibatkan pembelanjaan hutang menjadi mahal. 

14. Kebiasaan Umum di Pasar Modal. 

 Kecenderungan investor yang lebih menyenangi surat-surat berharga 

dari bank, perusahaan asuransi dan public utility akan menyulitkan 

perusahaan untuk segera mengubah struktur modalnya. 

15. Struktur Aktiva 

 Jika komposisi aktiva suatu perusahaan bersifat capital intensive berarti 

perusahaan mengutamakan pembelanjaan modal sendiri, artinya modal 

pinjaman hanya merupakan pelengkap, terutama bagi pembiayaan modal 

kerja. 

Selain teori diatas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal, masih banyak lagi yang mengemukakan pendapatnya tentang hal 

tersebut. Dari beberapa faktor yang dipilih oleh mereka, pada umumnya 

mempunyai kesamaan dengan latar belakang alasan yang hampir sama pula. 

 

2.3.   Tinjauan  Penelitian Terdahulu. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ghosh et al. (2000) dengan judul 

“Faktor-Faktor Penting yang Mempengaruhi Struktur Modal di Industri 

Manufaktur di Amerika Serikat tahun 1982-1992. Variabel-variabel yang 

digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 
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modal adalah ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan asset, non-debt 

tax shield, rasio aktiva tetap, profit margin, beban riset dan 

pengembangan, beban periklanan, beban penjualan dan resiko bisnis. 

Jumlah perusahaan yang ada dalam penelitian ini adalah 362 perusahaan 

sampel yang dibagi kedalam 19 industri. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan dari asset, rasio aktiva tetap, 

beban riset dan pengembangan dan beban periklanan cukup kuat 

mempengaruhi struktur modal. Selain itu, penelitian ini membuktikan 

bahwa terdapat hubungan antara resiko perusahaan dengan leverage 

perusahaan. 

2. Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Rajan & Zingales 

(1995), yaitu meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan struktur modal dinegara-negara G-7, dimana faktor-faktor 

tersebut telah di identifikasi oleh Harris & Raviv (1991). Variabel-

variabel tersebut adalah tangible assets, rasio market to book, ukuran 

perusahaan dan profitabilitas. Hasil penelitian tersebut merupakan 

kosistensi dari banyak penelitian sebelumnya di Amerika Serikat. 

Penelitian ini membuktikan bahwa tangibility, ukuran perusahaan, 

mempunyai hubungan positif dengan struktur modal. Sedangkan 

profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap struktur modal 

perusahaan. 

3. Pada tahun 2001, Ozkan telah melakukan penelitian tentang Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal. Penelitian dilakukan selama 
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periode 1984-1996 dengan sampel 390 perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 

ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif terhadap struktur 

modal, tingkat non-debt tax shield mempunyai hubungan negatif 

terhadap struktur modal, likuiditas perusahaan mempunyai pengaruh 

negatif terhadap struktur modal, yang terakhir bahwa profitabilitas 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan struktur modal 

perusahaan.   

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sartono (1999) dengan judul penelitian 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal” (perusahaan 

manufaktur di BEJ tahun 1994-1997). Sartono meneliti faktor-faktor 

yang mempengaruhi struktur modal pada 61 perusahaan manufaktur 

yang telah go public di Bursa Efek Jakarta. Data yang digunakan 

merupakan data periode 1994-1997, variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Debt/total Assets (DTA), Fixed Assets/Total 

Assets (FTA), Market to Book Ratio (MTB), In Net Sales (InSales), dan 

EBIT/Total Assets (ROA), Real Sales Growth Rate (GRS), dan Selling 

Expense/Sales (SES). Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam periode 

waktu  tahun 1994-1997 hanya faktor Size, Profitabilitas dan Growth 

yang terbukti mempengaruhi struktur modal. Sedangkan faktor 

tangibility of assets, growth opportunities dan uniques tidak terbukti 

mempengaruhi struktur modal. 
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5. Penelitian dengan judul  “Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal pada perusahaan menufaktur yang ada di Bursa Efek Jakarta” 

juga pernah dilakukan oleh Rizal (2002) dengan periode penelitian tahun 

1995-1998. Dalam penelitian tersebut sebagai variabel independennya 

adalah Tangible assets, likuiditas perusahaan, Market to Book Value 

(MBV), Size, Growth, dan provitabilitas. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah profitabilitas, growth, dan tangible assets mempunyai pengaruh 

yang negatif terhadap struktur modal. Sedangkan MBV dan size 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Bahtian Sakti (2002) dengan judul 

“Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Operating Leverage, 

Profitabilitas, Likuiditas dan  Pertumbuhan Perusahaan terhadap 

Struktur Modal pada Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Jakarta”. 

Data yang digunakan merupakan data periode tahun 1994-1999. dalam 

penelitian tersebut terbagi 2 periode yaitu periode sebelum krisis 

moneter (1994-1996) dan periode setelah krisis moneter (1997-1999). 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Rio ini sebagai variabel 

independennya adalah tangible assets, size, operating leverage, 

profitabilitas, likuiditas, dan growth. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah pada periode sebelum  krisis (1994-1996) terbukti bahwa size 

mempunyai hubungan positif terhadap struktur modal dan likuiditas 

mempunyai hubungan negatif terhadap struktur modal. Sedangkan pada 

periode setelah krisis (1997-1999) terbukti bahwa size mempunyai 
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hubungan positif terhadap struktur modal, sedangkan likuiditas 

mempunyai hubungan negatif terhadap struktur modal. Dan hasil dari 

keseluruhan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek 

Jakarta pada masa sebelum krisis moneter (1994-1996) dan sesudah 

krisis moneter (1997-1999) adalah berbeda.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Rio Bahtian Sakti (2002). Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti 

kembali pengaruh variabel bebas yaitu  tangible assets, size, operating leverage, 

profitabilitas, likuiditas, dan growth terhadap struktur modal dengan 

menggunakan periode tahun yang berbeda yaitu antara tahun 2000-2003. 

Pengembangan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu data 

dan sample penelitian tidak sama dengan penelitian sebelumnya karena sample 

yang digunakan pada penelitian ini adalah sample pada perusahaan-perusahaan 

manufaktur, dan periode penelitian antara tahun 2000-2003. Alasan dipilihnya 

sampel perusahaan manufaktur diharapkan hasil penelitian nantinya mampu 

menggambarkan keadaan secara menyeluruh perusahaan yang go public di 

Indonesia.    

2.4.   Formulasi Hipotesa. 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan,maka dapat dihipotesiskan 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis pengaruh faktor-faktor secara bersama-sama terhadap struktur 

modal (DTA) yaitu : 
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Ha1: Ada pengaruh antara variabel-variabel tangible assets (FTA), 

firm size (SIZE), operating leverage (DOL), profitabilitas 

(NPM), likuiditas (CR), dan growth sales (GS) secara bersama 

terhadap struktur moda (DTA). 

2. Hipotesis pengaruh secara parsial dari masing-masing faktor yang diteliti 

terhadap struktur modal (DTA)  adalah sebagai berikut : 

Ha2: Tangible assets (FTA) berpengaruh  secara positif terhadap 

struktur modal. 

Ha3: Firm size (SIZE) berpengaruh secara positif terhadap struktur 

modal. 

Ha4:   Operating leverage (DOL) berpengaruh secara negatif terhadap 

struktur modal. 

Ha5:   ProfitabilitaS (NPM) berpengaruh secara negatif terhadap 

struktur modal. 

Ha6:   Likuiditas (CR)  berpengaruh secara negatif terhadap struktur 

modal. 

Ha7:   Growth sales (GS) berpengaruh secara positif terhadap struktur 

modal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1.   Populasi dan Pemilihan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur jenis 

makanan dan minuman (foods and beverages) yang terdaftar pada Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 yang 

memiliki laporan keuangan yang lengkap dan dipublikasikan dalam 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Pemilihan sampel dilakukan 

berdasarkan metode Purposive Sampling, yaitu pemilihan sampel saham 

perusahaan selama periode penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Adapun 

tujuan dari metode ini untuk mendapatkan sampel yang reprensentatif sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan.  

Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan manufaktur jenis makanan dan minuman (foods and 

beverages) yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 

penelitian yaitu tahun 2000 sampai dengan 2003. 

2. Perusahaan sampel telah menerbitkan laporan keuangan selama 4 

(empat) tahun, yaitu tahun 2000 sampai dengan 2003.  

3. Perusahaan yang telah delist di Bursa Efek Jakarta antara periode tahun 

2000-2003 tidak akan dimasukkan ke dalam sampel. 
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Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dari tahun 2000 

hingga tahun 2003 terdapat kurang lebih 21 perusahaan manufaktur jenis 

makanan dan miuman (foods and beverages) yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Dari seluruh populasi yang ada, sampel yang memenuhi kriteria 

yang telah ditentukan tersebut terdiri atas 14 sampel perusahaan. Nama-

nama perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada bagian lampiran 1 (satu). 

 

3.2.   Sumber Data dan Pengambilan Data 

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dimana data 

tersebut adalah data yang berasal dari Laporan Keuangan Perusahaan 

Manufaktur yang dipublikasikan di Bursa Efek Jakarta khususnya dari 

Indonesian Capital Market Directory tahun 2000-2003. 

Berdasarkan sumber data tersebut maka diperoleh data meliputi data 

Total  Asset (TA), Current Asset (CA), Fixed Asset (FA), Total Liabilities 

(TL), Current Liabilities (CL), Capital, Sales, Earning Before Interest and 

Taxes (EBIT), dan Net Profit Margin (NPM) yang dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara Cross Section Pooling Data 

dari perusahaan manufaktur. Cross Section Pooling data dilakukan dengan 

cara menjumlahkan perusahaan-perusahaan manufaktur jenis makanan dan 

minuman (foods and beverages) yang mampu memenuhi kriteria sampel 

 



 35

yang telah ditentukan selama periode penelitian yaitu dari tahun 2000 

sampai dengan tahun 2003. 

 

3.3    Identifikasi Dan Pengukuran Variabel 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan variabel dependen dan 

variable Independen. 

a. Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Struktur 

Modal. Struktur Modal dalam hubungannya dengan nilai perusahaan 

adalah merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang 

bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham 

biasa (Sartono, 1999). Data Struktur Modal ini dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

Struktur Modal dapat diukur dengan rasio Debt to Total assets (DTA), 

diformulasikan  : 

AssetsTotal
sLiabilitieTotal

AssetsTotaltoDebtRasio =   

Sebagai contoh perhitungan Struktur Modal (DTA) dari PT AQUA 

GOLDEN MISSIPPI Tbk tahun 2000, data dikutip dari data pada 

lampiran 2 yaitu sebagai berikut : 

Total Liabilities (Jutaan Rp) = 217.244 

Total Asset (Jutaan Rp)  = 341.018 

Perhitungannya dengan cara: 
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Rasio Debt to Total Asset  = 217.244: 341.018 = 0.637046 

(hasil tersebut dapat dilihat pada data di lampiran 3 ) 

Dengan cara yang sama maka perhitungan Rasio Debt to Total Asset 

(DTA) dari seluruh sampel perusahaan yang diteliti pada periode tahun 

2000-2003 dapat dilihat pada bagian lampiran 4.  

b. Variabel Independen 

Dalam penelitian ini akan digunakan 6 (enam) variable Independen 

yaitu : 

1. Tangible Assets (FTA) 

Tangible Assets (FTA) pada penelitian ini diproyeksikan antara  

Fixed Asset (FA) terhadap Total Asset (TA) selama periode tahun 

2000 sampai dengan tahun 2003. Data Fixed Asset dan Total Asset 

diambil dari Indonesian Capital Market Directory  tahun 2000-

2003 dimana dalam penelitian ini dapat dilihat pada data di 

lampiran 2. Tangible assets (FTA) diformulasikan sebagai berikut:  

 
AssetsTotal
AssetsFixed

AssetsTangibleRasio =   

Sebagai contoh perhitungan Tangible assets dari PT AQUA 

GOLDEN MISSIPPI Tbk tahun 2000 dari data yang dikutip dari 

lampiran 2 sebagai berikut : 

Fixed assets (Jutaan Rp) = 186.353 

Total assets (Jutaan Rp) = 341.018 

Perhitungannya dengan cara : 
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Tangible assets  = 186.353 : 341.018 = 

0.546461 (hasil tersebut dapat   dilihat pada data di lampiran 3) 

Dengan cara yang sama maka perhitungan Tangible Asset (FTA) 

dari seluruh sampel perusahaan yang diteliti pada periode tahun 

2000-2003 dapat dilihat pada bagian lampiran 5.  

2. Firm Size (SIZE) 

 Firm size (SIZE) diproyeksikan antara LogNatural dari total 

assets.  

 Formulasinya: 

 SIZE =LnTA 

 Data tentang Ukuran Perusahaan tidak terdapat dalam Laporan 

Keuangan Perusahaan Manufaktur yang dipublikasikan di Bursa 

Efek Jakarta khususnya dari Indonesian Capital Market Directory 

tahun 2000-2003. Sebagai contoh perhitungan Firm size (SIZE) 

dari PT AQUA GOLDEN MISSIPPI Tbk tahun 2000 sebagai 

berikut: 

 Total Assets (Juta Rp)        = 341.018 (dapat dilihat pada lampiran 

2) 

 Ukuran Perusahaan (SIZE) = Ln 341.018 = 5.831935 (dapat dilihat 

pada  lampiran 3) 

 Dengan cara yang sama maka perhitungan Firm Size (SIZE) dari 

seluruh sampel perusahaan yang diteliti pada periode tahun 2000-

2003 dapat dilihat pada bagian lampiran 6.  
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3. Operating Leverage (DOL) 

Salah satu variabel yang dianggap mempengaruhi struktur modal 

adalah Operating Leverage (DOL) yaitu tingkat biaya modal yang 

dioperasikan. Data tentang Operating Leverage dapat dilihat pada 

lampiran 3. 

Variabel tersebut diformulasikan : 

penjualanperubahan
EBITperubahan

LeverageOperatingofDegree =      

Sebagai contoh perhitungan Operating Leverage (DOL) dari PT 

AQUA GOLDEN MISSIPPI Tbk tahun 2000 dari data yang 

dikutip pada lampiran 2 sebagai berikut : 

o Perubahan EBIT  

((EBIT tahun 2000 – EBIT tahun 1999): EBIT tahun 1999) = 

((55.694 – 26.683) : 26.683) = 1.0872466 

o Perubahan Penjualan  

((Penjualan tahun 2000-Penjualan tahun 1999) : Penjualan 

tahun 1999)=  

((550.584 - 410.793) : 410.793) = 0.3402955 

o Perhitungannya dengan cara : 

Operating Leverage (DOL) = 1.0872466 : 0.3402955 = 

3.195007 (hasil tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran 3) 

Dengan cara yang sama maka perhitungan Operating Leverage 

(DOL) dari seluruh sampel perusahaan yang diteliti pada periode 
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tahun 2000-2003 dapat dilihat pada bagian lampiran 7.  

    

4. Profitabilitas (NPM) 

Profitabilitas (NPM) adalah tingkat keuntungan bersih yang 

mampu dihasilkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. 

Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini dapat diukur dengan 

menggunakan rasio net proft margin yang menghitung sejauh mana 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan tertentu. Data profitabilitas dari seluruh perusahaan yang 

diteliti dapat diambil dari Indonesian Capital Market Directory 

tahun 2000-2003 dimana dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

data di lampiran 2 dan lampiran 8. 

Formulasinya : 

SalesNet
ofitNet

inMofitNet
Pr

=argPr   

5. Likuiditas (CR) 

Likuiditas (CR) diproyeksikan antara current assets dan current 

liabilities. Data yang diperoleh mengenai Likuiditas (CR) dapat 

dilihat pada bagian lampiran yaitu lampiran 7. 

  Formulasinya : 

sLiabilitieCurrent
AssetsCurrent

RatioCurrent =    
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Sebagai contoh perhitungan Likuiditas (CR) dari PT AQUA 

GOLDEN MISSIPPI Tbk tahun 2000 dari data yang dikutip dari 

lampiran 2 sebagai berikut : 

Current Asset (Jutaan Rp)  = 142.811 

Current Liabilities (Jutaan Rp) = 201.241 

Perhitungannya dengan cara : 

Likuiditas (Current Ratio) = 142.811 : 201.241 = 0.709652 (hasil 

ini dapat dilihat pada data di lampiran 3). 

Dengan cara yang sama maka perhitungan Likuiditas (CR) dari 

seluruh sampel perusahaan yang diteliti pada periode tahun 2000-

2003 dapat dilihat pada data  di lampiran 9. 

6. Growth Sales  (GS) 

Growth Sales (GS) dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan prosentase kenaikan atau penurunan penjualan dari 

suatu periode ke periode berikutnya. Data tentang pertumbuhan 

penjualan ini dapat dilihat pada lampiran 3. 

Formulasinya :            

  
)1-(

)1-(-)(
=

tPenjualan
tPenjualantPenjualan

nnpertumbuha      

Sebagai contoh perhitungan Growth Sales (GS) dari PT AQUA 

GOLDEN MISSIPPI Tbk tahun 2000 dari data yang dikutip pada 

lampiran 2  sebagai berikut : 

Penjualan 2000 (Jutaan Rp) = 550.584 

Penjualan 1999 (Jutaan Rp) = 410.793 
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Perhitungannya dengan cara : 

Pertumbuhan Penjualan = ((550.584 – 410.793) : 410.793) = 

0.3402955 (hasil tersebut dapat dilihat pada data di lampiran 3). 

Dengan cara yang sama maka perhitungan pertumbuhan penjualan 

(GS) dari seluruh sampel perusahaan yang diteliti pada periode 

tahun 2000-2003 dapat dilihat pada data  di lampiran 10.  

3.4.   Kerangka Hubungan Variabel Dependen dan Independen 

Kerangka hubungan antara variabel Tangible assets (FTA), Firm Size 

(SIZE), Operating Leverage (DOL), Profitabilitas (NPM), Likuiditas (CR) 

dan Growth Sales (GS) terhadap struktur modal (DTA). 

variabel independen               variabel 

dependen

 FTA    (+) 

 SIZE   (+) 

 DOL (-)       DTA 

 NPM   (-) 

 CR      (-) 

 GS      (+) 

3.5.      Analisa Data 

3.5.1.   Model Analisis 

Penelitian ini  akan menggunakan metode  Multiple Regression 

untuk analisis impact dari variable independent terhadap variable 

dependen. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk 
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menentukan variable independent yang mempunyai pengaruh terhadap 

variable dependent. Model yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

DTA  =  a + b1 FTA + b2 SIZE + b3 DOL + b4 NPM + b5 CR + b6 GS + 

e 

 

Dimana : DTA   = struktur modal 

   a   = intercept atau konstanta 

b1,b2,b3,b4,b5,b6 = koefisien regresi variabel FTA, 

SIZE,  

DOL, NPM, CR, GS 

FTA   = struktur aktiva atau tangible assets 

SIZE   = ukuran perusahaan 

DOL   = operating leverage 

NPM   = profitabilitas 

CR   = likuiditas 

GS   = pertumbuhan penjualan 

e   = error 

 

3.5.2    Teknik Analisis 

 Analisis data dapat digunakan software SPPS version 11.5  sebagai 

alat untuk regresi model formulasi. Untuk menghasilkan suatu model yang 

baik , hasil analisis regresi memerlukan pengujian asumsi Klasik. 
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Pengujian dengan asumsi klasik dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

1. Melakukan uji Multikolineritas 

  Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya 

hubungan sempurna antar variabel independen pada model regresi 

(Santoso, 2002:206-207). Dalam hal ini yang akan diuji bukan ada 

tidaknya multikolinieritas namun berbahaya atau tidaknya, sebab tidak 

ada suatu persamanpun tanpa multikolinieritas. Uji terhadap 

multikolinieritas merupakan pengujian untuk melihat adanya 

keterkaitan hubungan antar variabel independent. Penelitian yang 

mengandung multikolinieritas akan berpengaruh terhadap hasil 

penelitian sehingga penelitian tersebut menjadi tidak berfungsi. 

Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan cara 

meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel 

independen dengan menggunakan variance inflation factor (VIF) dan 

tolerance value (Gujarati, 1995).  Jika nilai VIF kurang dari 10 atau 

nilai tolerance lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa model 

tersebut tidak memiliki gejala multikolinearitas. 

 Menurut Algifari (1997) persamaan regresi yang mengandung 

Multikolinieritas memiliki konsekuensi: 

1. Terjadi kesalahan standar estimasi yang cenderung meningkat 

dengan bertambahnya variabel independent. 
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2. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol 

akan semakin besar. 

3. Kemungkinan untuk menerima hipotesis yang salah akan semakin 

besar. 

Dengan adanya konsekuensi seperti tersebut diatas, dapat 

menyebabkan model regresi yang diperoleh tidak valid dalam 

menaksir nilai variabel independen. 

 

Adapun langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil antara lain: 

1. Menghilangkan salah satu variabel indenpenden yang memiliki 

korelasi tinggi. 

2. Membuat Variabel baru yang merupakan gabungan dari variabel 

yang saling berkorelasi tinggi dan menggunakan variabel baru 

sebagai penggantinya, 

3. Merubah data amatan. 

2. Melakukan uji Autokorelasi 

 Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 dan 

serangkaian pengamatan tersusun dalam rangkaian waktu (time series) 

(Santoso, 2002:216). Dengan kata lain, pengujian ini dimaksudkan 

untuk melihat adanya hubungan antara data (observasi) satu dengan 

data yang lainnya dalam 1 variabel. 
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 Cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan 

menggunakan Durbin Watson (DW) statistic. Jika nilai Durbin Watson 

statistic yang mendekati 2 (dua) mengindikasikan tidak terdapat 

autokorelasi. Cara lain yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

autokorelasi dapat digunakan rule of thumb, jika nilai du < d < 4-du 

maka tidak terdapat autokorelasi (Gujarati, 1995). 

  

                           dl                    du                            (4-du)                (4-dl) 

 Keterangan : dl = nilai batas bawah tabel Durbin Watson 

                           du = nilai batas atas tabel Durbin Watson 

 

 Jika d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari (4-dl), berarti 

terdapat autokorelasi. 

 Jika d terletak antara du dan (4-du), berarti tidak terdapat 

autokorelasi. 

 Jika d terletak antara dl dan du atau antara (4-du) dan (4-dl), 

maka tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokorelasi. 

 Penentuan ada tidaknya gejala autokorelasi dapat diketahui dengan 

membandingkan antara nilai D-W hitung dengan nilai D-W tabel. Jika 

didapatkan dari analisis bahwa nilai D-W hitung antara –2 dan +2, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi 

dalam model tersebut (Santoso, 2000).  

 



 46

3. Melakukan uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari kesalahan  residual melalui 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Santoso, 2002:208). 

Dengan kata lain pengujian ini dimaksudkan untuk melihat jarak 

kuadrat titik-titik sebaran terhadap garis regresi.    

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

metode Scatter Plot. Metode ini dapat dilakukan dengan melihat grafik 

jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik membentuk satu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) 

maka disinyalir telah terjadi Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. 

3.6    Pengujian Hipotesis 

Selanjutnya dilakukan uji teoritis dimana uji ini dilakukan untuk 

menguji kesesuaian teori dengan hasil regresi.Yang didasarkan pada 

koefisien regresi dengan masing-masing independent variable. 

1.  Hipotesis pengaruh faktor-faktor secara bersama-sama terhadap 

struktur modal (DTA) yaitu : 

Ho1: Tidak ada pengaruh antara variabel-variabel tangible assets 

(FTA), firm size (SIZE), operating leverage (DOL), 

profitabilitas (NPM), likuiditas (CR), dan growth sales 

(GS) secara bersama terhadap struktur modal (DTA). 
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Ha1: Ada pengaruh antara variabel-variabel tangible assets 

(FTA), Firm size (SIZE), operating leverage (DOL), 

profitabilitas (NPM), likuiditas (CR), dan growth sales 

(GS) secara bersama terhadap struktur modal (DTA). 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji F  digunakan untuk 

menguji significant koefisien regresi secara bersama-sama. Uji F 

menunjukkan pengaruh semua variabel independen secara serempak atau 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara 

menggunakan tingkat siginifikansi dan analisa hipotesa, yaitu : 

Tingkat signifikansi atau α yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

5%. Dan untuk membuktikan apakah Ho diterima atau tidak dalam 

penelitian ini digunakan dengan melihat nilai P-value nya. Bila nilai P value 

dari F ≥ α = 5% maka HO= diterima dan Ha = ditolak, artinya secara 

serempak semua variabel independen Xi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai P value dari F < α = 5% 

maka Ho= ditolak dan Ha= diterima, artinya secara serempak semua 

variabel independen Xi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2.   Hipotesis pengaruh secara parsial dari masing-masing faktor yang 

diteliti terhadap struktur modal (DTA) adalah sebagai berikut:  

Ho2: Tangible assets (FTA) tidak berpengaruh secara positif 

terhadap struktur modal (DTA). 

Ha2: Tangible assets (FTA) berpengaruh secara positif terhadap 

struktur modal (DTA). 
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Ho3: Firm size (SIZE) tidak berpengaruh secara positif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ha3:   Firm size (SIZE) berpengaruh secara positif terhadap struktur 

modal (DTA). 

Ho4:  Operating leverage (DOL) tidak berpengaruh secara negatif 

terhadap struktur modal (DTA). 

Ha4: Operating leverage (DOL) berpengaruh secara negatif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ho5: Profitabilitas (NPM) tidak berpengaruh secara negatif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ha5:  Profitabilitas (NPM) berpengaruh secara negatif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ho6: Likuiditas (CR) tidak berpengaruh secara negatif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ha6: Likuiditas (CR) berpengaruh secara negatif terhadap struktur 

modal (DTA). 

Ho7: Growth sales (GS) tidak berpengaruh secara positif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ha7:  Growth sales (GS) berpengaruh secara positif terhadap struktur 

modal (DTA). 

Untuk melakukan pengujian tersebut diatas apakah semua variabel 

yaitu tangible assets (FTA), firm size (SIZE), operating leverage (DOL), 

profitabilitas (NPM), likuiditas (CR), dan growth sales (GS) secara 
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individual terhadap struktur modal (DT ) maka pengujian yang dilakukan 

adalah uji t. Uji t digunakan untuk menguji significant koefisien regresi 

secara parsial atau pangaruh masing-masing variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel independen secara 

individual dan signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 

dengan cara melihat tingkat signifikansi atau α, dimana dalam penelitian ini 

α yang digunakan adalah 5%. Untuk melakukan Uji t digunakan dengan 

cara membandingkan nilai P-value dari t dari masing-masing variabel 

independen terhadap α yaitu 5%. 

• Bila nilai P value dari t  masing-masing variabel independen ≥ α = 5%, 

maka Ho: bi = 0 diterima dan Ha: bi ≠ 0 ditolak, artinya secara 

individual variabel independen Xi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

• Sebaliknya bila P value dari t masing-masing variabel independen < α 

maka Ho: bi = 0 ditolak dan Ha: bi ≠ 0 diterima, artinya secara 

individual masing-masing variabel independen Xi berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Diskriptif Data 

Dalam bab ini akan disajikan hasil dari analisa data berdasarkan 

pengamatan sejumlah variabel yang dipakai dalam model regresi. 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian 

ini melibatkan satu variabel dependen yaitu struktur modal (DTA) dan 6 

(enam) variabel independen yaitu tangible assets (FTA), firm size (SIZE), 

operating leverage (DOL), profitabilitas (NPM), likuiditas (CR), dan growth 

sales (GS).  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur 

jenis makanan dan minuman (foods and beverages) yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebelum 1 Januari 2000 dan tetap terdaftar sampai 

31 desember 2003. Perusahaan yang diperoleh adalah 21 perusahaan 

manufaktur jenis makanan dan minuman (foods and beverages). Penentuan 

sampel dari penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Atas 

dasar kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh jumlah sampel dari penelitian selama periode 2000 sampai 2003 

adalah sebanyak 14 perusahaan manufaktur jenis makanan dan minuman 

(foods and beverages). 
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4.2.   Normalitas Data 

Syarat data yang layak untuk diuji adalah data tersebut harus 

berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variable dependen, variable independent, ataupun keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi normal atau mendekati normal (Santoso, 2002;212). 

Grafik 4.1 

Grafik Normal P-P plot of regression standardized residual 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: DTA
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Dari grafik 4.1 maka dapat diambil kesimpulan bahwa data yang 

menyebar disekitar garis normal serta mengikuti arah garis diagonal regresi  

ini berarti model regersi telah memenuhi asumsi normalitas. Dasar 
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pengambilan keputusan ini didasari oleh pendapat Santoso (2002;214) 

yaitu: 

• Jika data menyebar di sekitar garis normal dan mengikuti arah diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika data meyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal. Maka model regeresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

4.3.      Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi berganda perlu dihindari penyimpangan asumsi 

klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis regresi 

berganda (Gujarati, 1995). Ada tiga uji asumsi klasik yang dilakukan 

yaitu uji Multikolinearitas, uji Autokorelasi, dan uji Heteroskedastisitas. 

Pendeteksian terhadap pengujian asumsi klasik ini dengan tujuan untuk 

mendapatkan analisis yang akurat atas faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam analisis. Apabila terjadi pelanggaran terhadap 

asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.  Pengujian 

asumsi klasik yang telah dilakukan sebagai berikut: 

4.3.1.   Uji Multikolinearitas 

Pengujian yang dilakukan terhadap 3 asumsi klasik yang pertama 

adalah   pengujian terhadap multikolinearitas. Pengujian Multikolinearitas 

dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan sempurna 

antar variabel independen dan variable dependen pada model regresi 

(Santoso, 2002: 206 -207).  
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Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan bukan ada tidaknya 

multikolinearitas namun berbahaya tidaknya, sebab tidak ada suatu 

persamaan pun tanpa multikolinearitas.  

Penelitian yang mengandung multikolinearitas akan berpengaruh 

terhadap hasil penelitian sehingga penelitian tersebut menjadi tidak 

berfungsi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dengan mendasarkan pada nilai Tolerance dan VIF. Nilai 

Tolerance untuk semua variabel independen lebih besar dari 0.1. Rule of  

thumb yang digunakan untuk menentukan bahwa nilai Tolerance tidak 

berbahaya terhadap gejala multikolineaitas adalah 0.1. Dari nilai VIF 

diketahui bahwa VIF semua variabel independen dalam penelitian ini kurang 

dari 10. Menurut Gujarati (1995) semakin tinggi nilai VIF maka semakin 

tinggi kolinearitas antar variabel independen. Rule of thumb yang digunakan 

untuk menentukan bahwa nilai VIF tidak berbahaya adalah kurang dari 10. 

Tabel 4.1 
Hasil Uji Multikolinearitas 

 
Collinearity Statistics 

  
Variabel Tolerance VIF 

FTA .985 1.015 
SIZE .979 1.021 
DOL .974 1.027 
NPM .752 1.330 
CR .812 1.231 
GS .910 1.099 

 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil 

pengujian yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan nilai Tolerance variable-variabel independen menunjukkan 
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nilai yang lebih dari 0.1, dan berdasarkan nilai VIFnya  kurang dari 10. 

Dengan demikian semua variabel independen bebas dari pengujian asumsi 

klasik yang pertama yaitu multikolinearitas, sehingga variable-variabel 

independen ini tidak perlu dikeluarkan dari model regresi. 

4.3.2.   Uji Autokorelasi 

Pengujian yang kedua dilakukan terhadap asumsi klasik yaitu uji 

Autokorelasi. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat adanya 

hubungan antara data (observasi) satu dengan data yang lainnya dalam satu 

variabel. Cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan 

menggunakan Durbin Watson (DW) statistic. Jika nilai Durbin Watson 

statistic yang mendekati 2 (dua) mengindikasikan tidak terdapat 

autokorelasi. Cara lain yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

autokorelasi dapat digunakan rule of thumb, jika nilai du < d < 4-du maka 

tidak terdapat autokorelasi (Gujarati, 1995). 

  

                           dl                    du                            (4-du)                (4-dl) 

 

 Keterangan : dl = nilai batas bawah tabel Durbin Watson 

                           du = nilai batas atas tabel Durbin Watson 

 Jika d lebih kecil dari dl atau lebih besar dari (4-dl), berarti terdapat 

autokorelasi. 
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 Jika d terletak antara du dan (4-du), berarti tidak terdapat 

autokorelasi. 

 Jika d terletak antara dl dan du atau antara (4-du) dan (4-dl), maka 

tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokorelasi. 

 Penentuan ada tidaknya gejala autokorelasi dapat diketahui dengan 

membandingkan antara nilai D-W hitung dengan nilai D-W tabel. Jika 

didapatkan dari analisis bahwa nilai D-W hitung antara –2 dan +2, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model 

tersebut (Santoso, 2000).  

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan tehadap uji 

autokorelasi didapatkan nilai Durbin Watson statistiknya sebesar 1.946 

(dapat dilihat pada lampiran 12). Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa nilai Durbin Watson statistic sebesar 2 sesuai dengan rule of thumb. 

Cara lain yaitu nilai Durbin Watson statistic dalam persamaaan regresi 

dalam penelitian ini adalah 1.946. Disimpulkan bahwa variable-veriabel 

independen dalam penelitian ini juga bebas dari pengujian asumsi klasik 

yaitu autokorelasi sehingga tidak perlu dikeluarkan dari model regresi. 

4.3.3.   Uji Heteroskedasitas 

Pengujian yang ketiga dilakukan adalah uji Heteroskedasitas. 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat jarak kuadrat titik-

titik sebaran terhadap garis regresi. Untuk mendeteksi ini dapat dilakukan 

dengan bermacam-macam cara. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi 

adanya gejala heteroskedasitas ada tidaknya dapat dilakukan dengan 
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metode Scatter Plot. Metode ini mendeteksi jika terdapat pola tertentu 

seperti titik-titik membentuk satu pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka disinyalir ada gejala 

Heteroskedasitas, Sebaliknya jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titiknya menyebar maka tidak terjadi heteroskedasitas. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan didapat hasil 

berupa gambar Scatter-Plot yang terdapat pada lampiran 14. Dengan 

demikian tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar maka 

semua variabel independen bebas dari pengujian asumsi klasik yang ketiga 

ini sehingga tidak perlu dikeluarkan dari model regresi. 

 Setelah pengujian tiga (3) asumsi klasik dilakukan maka dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa semua variabel - variabel  tangible assets 

(FTA), firm size (SIZE), operating leverage (DOL), profitabilitas (NPM), 

likuiditas (CR), dan growth sales (GS) bebas dari ketiga asumsi klasik. Hal 

ini berarti bahwa variable-variabel tersebut tidak perlu dikeluarkan dari 

model regresi yang akan berpengaruh terhadap hasil.  

 

4.4       Pengujian Hipotesa 

Analisa yang selanjutnya dilakukan adalah analisa terhadap 

hipotesa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini analisa 

terhadap hipotesa dilakukan dengan Uji F dan Uji t. Setelah pengujian 3 

asumsi klasik dilakukan maka semua variable- variable independen yaitu 

Tangible assets (FTA), Firm size (SIZE), Operating leverage (DOL), 
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Profitabilitas (NPM), Likuiditas (CR), dan Growth sales (GS) dapat 

disimpulkan semua variable tersebut bebas dari 3 asumsi klasik sehingga 

tidak perlu dikeluarkan dari model regresi berganda.  

4.4.1  Uji F atau Pengaruh secara Simultan 

Uji F dilakukan untuk menguji hubungan regresi antar variable 

dependen dengan seperangkat variable independent. Hipotesa untuk uji F 

adalah sebagai berikut: 

Ho1: Tidak ada pengaruh antara variabel-variabel tangible assets (FTA), 

firm size (SIZE), operating leverage (DOL), profitabilitas (NPM), 

likuiditas (CR), dan growth sales (GS) secara bersama terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ha1: Ada pengaruh antara variabel-variabel tangible assets (FTA), Firm 

size (SIZE), operating leverage (DOL), profitabilitas (NPM), 

likuiditas (CR), dan growth sales (GS) secara bersama terhadap 

struktur modal (DTA). 

 

Berdasarkan Uji F  maka dapat diambil kesimpulan: 

• Bila nilai P-value dari F ≥ α = 5% maka HO= diterima dan Ha = 

ditolak, artinya secara serempak semua variabel independen Xi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

• Jika nilai P-value dari F < α = 5% maka Ho= ditolak dan Ha= 

diterima, artinya secara serempak semua variabel independen Xi 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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Seluruh data diambil dari lampiran 3 (tiga) kemudian diolah 

dengan software SPSS Version 11.5 maka didapat hasil yang terdapat pada 

table 4.2. 

Tabel 4.2 

Hasil Regresi Berganda Untuk Uji F 

 

ANOVAb

3.467 6 .578 11.323 .000a

2.501 49 .051
5.968 55

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GS, CR, SIZE, FTA, DOL, NPMa. 

Dependent Variable: DTAb. 
 

 
 
 

Dari pengujian tersebut secara keseluruhan diperoleh hasil seperti 

yang terlihat pada Tabel 4.2, bahwa nilai P-value dari F atau tingkat 

signifikansi adalah sebesar 0.000 < α = 5%. Berdasarkan hasil tersebut ini 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak (Ha diterima). Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara variable dependen dengan seperangkat 

variable independent. Dengan demikian ada pengaruh yang signifikan 

antara variable-variabel tangible assets (FTA), firm size (SIZE), operating 

leverage (DOL), profitabilitas (NPM), likuiditas (CR), dan growth sales 

(GS) secara bersama terhadap struktur modal (DTA). 

Keenam variabel independen tersebut memberikan nilai adjusted 

R² sebesar 0.530 (dapat dilihat pada lampiran 12). Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa hanya 53 % dari variasi Struktur Modal (DTA) yang 
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dapat dijelaskan oleh tangible assets (FTA), firm size (SIZE), operating 

leverage (DOL), profitabilitas (NPM), likuiditas (CR), dan growth sales 

(GS). Sedangkan sisanya 47 % dijelaskan oleh variable lainnya. Semakin 

besar adjusted R² akan semakin baik bagi model regresi, karena variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen secara lebih baik. 

Semakin besar adjusted R² (mendekati 1) berarti semakin besar tingkat 

hubungan linier statistic dalam observasi (Neter et al., 1993). 

4.4.2  Uji T atau Pengaruh Secara Parsial 

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 negative) antara 

hipotesis alternative dan hasil pengujian. Hipotesa untuk uji t adalah 

sebagai berikut: 

Ho2: Tangible assets (FTA) tidak berpengaruh secara positif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ha2: Tangible assets (FTA) berpengaruh secara positif terhadap struktur 

modal (DTA). 

Ho3: Firm size (SIZE) tidak berpengaruh secara positif terhadap struktur 

modal (DTA). 

Ha3:  Firm size (SIZE) berpengaruh secara positif terhadap struktur modal 

(DTA). 

Ho4:  Operating leverage (DOL) tidak berpengaruh secara negatif 

terhadap struktur modal (DTA). 
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Ha4: Operating leverage (DOL) berpengaruh secara negatif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ho5: Profitabilitas (NPM) tidak berpengaruh secara negatif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ha5:  Profitabilitas (NPM) berpengaruh secara negatif terhadap struktur 

modal (DTA). 

Ho6: Likuiditas (CR) tidak berpengaruh secara negatif terhadap struktur 

modal (DTA). 

Ha6: Likuiditas (CR) berpengaruh secara negatif terhadap struktur 

modal (DTA). 

Ho7: Growth sales (GS) tidak berpengaruh secara positif terhadap 

struktur modal (DTA). 

Ha7:    Growth sales (GS) berpengaruh secara positif terhadap struktur 

modal (DTA). 

 

Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai P-value dari t 

dengan α. Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t ini adalah: 

• Bila nilai P value dari t  masing-masing variabel independen ≥ α = 

5%, maka Ho: bi = 0 diterima dan Ha: bi ≠ 0 ditolak, artinya secara 

individual variabel independen Xi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

• Sebaliknya bila P value dari t masing-masing variabel independen < 

α maka Ho: bi = 0 ditolak dan Ha: bi ≠ 0 diterima, artinya secara 
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individual masing-masing variabel independen Xi berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 
Tabel 4.3 

Hasil Regresi Berganda Untuk Uji t 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Model  

B Std. Error Beta 
t Sig. 

(Constant) .563 .210  2.679 .010 
FTA -.794 .212 -.349 -3.742 .000 
SIZE .087 .026 .309 3.307 .002 
DOL .000 .000 -.054 -.577 .566 
NPM -1.732 .528 -.350 -3.278 .002 
CR -.057 .016 -.360 -3.509 .001 

1 

GS .104 .146 .069 .712 .480 
a  Dependent Variable: DTA 
 

Independen 
variabel 

β i Nilai t- hitung P-value of t Tingkat Signifikan

FTA -0.794 -3.742 0.000 Signifikan 
SIZE 0.087 3.307 0.002 Signifikan 
DOL 0.000 -0.577 0.566 Tidak Signifikan 
NPM -1.732 -3.278 0.002 Signifikan 
CR -0.057 -3.509 0.001 Signifikan 
GS 0.104 0.712 0.480 Tidak Signifikan 

 

Dari Tabel 4.3 tersebut dapat diperoleh model persamaan regresi 

berganda yang bias dibentuk sebagai berikut: 

 DTA = 0.563 – 0.794 FTA + 0.087 SIZE + 0.000 DOL – 1.732 NPM – 

0.057 CR + 0.104 GS  

 Sig  (0.010)  (0.000)           (0.002)          (0.566)         (0.002)      

(0.001)  (0.480) 
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Dari model regresi berganda yang diperoleh dari hasil pengujian 

akan dijelaskan pengaruh variabel independen secara parsial (satu per satu) 

terhadap variabel dependen yaitu Struktur Modal (DTA).  

a. Variabel Tangible Asset  (FTA) 

Pengujian yang pertama dilakukan terhadap variabel Tangible 

Asset (FTA), pengaruhnya terhadap Struktur Modal (DTA) dapat 

dilihat pada Tabel 4.3 diatas. Berdasarkan tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa FTA memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.794 

dengan nilai P-value atau tingkat siginifikan sebesar 0.000, hasil ini 

membuktikan bahwa pengaruh variabel Tangible asset (FTA) secara 

negatif mempengaruhi Struktur modal (DTA). Dan hasil tersebut 

membuktikan bahwa tidak ada bukti FTA berpengaruh secara positif 

terhadap DTA (Ho diterima dan Ha ditolak). Walaupun Ho tidak 

dapat ditolak, tetapi penelitian ini membuktikan bahwa FTA 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DTA.  Dengan 

demikian hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rio (2002) dan Rizal (2002) di Indonesia, yaitu bahwa hubungan 

FTA dengan DTA adalah negatif. 

Berdasarkan pembahasan tersebut  dapat disimpulkan bahwa 

hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesa yang telah ditetapkan 

dalam bab dua (2) bahwa Tangible Asset (FTA) berpengaruh secara 

positif terhadap Struktur Modal (DTA). Secara statistik dapat 

dikatakan bahwa hubungan antara Tangible asset (FTA) dengan 
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Strukur Modal (DTA) adalah saling berkebalikan, yaitu jika terjadi 

kenaikan 1 unit FTA maka akan mengakibatkan penurunan DTA 

sebesar 0.794. Maka di dalam perusahaan jika Tangible asset (FTA) 

meningkat maka akan menurunkan jumlah Struktur Modal (DTA), 

begitupun sebaliknya. Struktur modal dalam hal ini mencerminkan 

hutang perusahaan tersebut. 

b. Variabel Firm Size (SIZE)  

Tabel 4.3 menujukkan hasil regresi dari pengujian berikutnya 

terhadap Firm Size (SIZE). Hasil yang diperoleh dari pengujian 

regresi tersebut didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 0.087 

dengan nilai P-value atau tingkat siginifikan sebesar 0.002, hasil ini 

membuktikan bahwa pengaruh variabel Firm Size (SIZE) secara 

positif mempengaruhi Struktur modal (DTA) (Ho ditolak dan Ha 

diterima). Hasil ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Dengan mendasarkan pada pembahasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesa yang telah 

ditetapkan pada bab dua (2) bahwa firm size (SIZE) mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap struktur modal (DTA). Hal ini berarti 

semakin besar ukuran perusahaan yang direfleksikan dari total 

aktiva, maka semakin besar jumlah struktur modal (dalam hal ini 

utang) perusahaan tersebut.  
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c.   Variabel Operating Leverage (DOL) 

Pengujian berikutnya terhadap variabel Operating Leverage 

(DOL) yang dilihat dari tabel 4.3. Hasil yang diperoleh dari 

pengujian regresi tersebut didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 

0.000 dengan nilai P-value atau tingkat siginifikan sebesar 0.556, 

hasil ini membuktikan bahwa pengaruh variabel Operating Leverage 

(DOL)  secara positif  mempengaruhi Struktur modal (DTA). Dan 

hasil tersebut membuktikan bahwa tidak ada bukti DOL berpengaruh 

secara negatif terhadap DTA (Ho diterima dan Ha ditolak). Dengan 

demikian hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rio (2002) bahwa operating leverage (DOL) tidak terbukti 

mempunyai hubungan negatif terhadap struktur modal (DTA). 

Dengan mendasarkan pada pembahasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini tidak mendukung hipotesa yang 

telah ditetapkan pada bab dua (2) bahwa operating leverage (DOL) 

mempunyai pengaruh yang negatif terhadap struktur modal (DTA). 

Hal ini berarti bahwa semakin besar operating leverage (dalam hal 

ini berarti EBIT) maka struktur modal perusahaan tersebut juga 

semakin meningkat. 

d.    Variabel Profitabilitas (NPM) 

Tabel 4.3 menujukkan hasil regresi dari pengujian berikutnya 

terhadap Profitabilitas (NPM). Hasil yang diperoleh dari pengujian 

regresi tersebut didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -1.732 
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dengan nilai P-value atau tingkat siginifikan sebesar 0.002, hasil ini 

membuktikan bahwa pengaruh variabel Profitabilitas (NPM) secara 

negatif mempengaruhi Struktur modal (DTA)  (Ho ditolak dan Ha 

diterima). Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya  yang 

dilakukan oleh Rio (2002) bahwa Profitabilitas tidak terbukti 

mempunyai hubungan negatif terhadap Struktur Modal (DTA). 

Dengan mendasarkan pada pembahasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesa yang telah 

ditetapkan pada bab dua (2) bahwa Profitabilitas (NPM) mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap struktur modal (DTA). Hal ini berarti 

bahwa semakin besar Profitabilitas (dalam hal ini berarti Net Profit) 

maka struktur modal perusahaan tersebut juga semakin menurun. 

e.  Variabel Likuiditas (CR) 

Pengujian berikutnya terhadap variabel Likuiditas (CR) yang 

dilihat dari tabel 4.3. Hasil yang diperoleh dari pengujian regresi 

tersebut didapatkan nilai koefisien regresi sebesar -0.057 dengan 

nilai P-value atau tingkat siginifikan sebesar 0.001, hasil ini 

membuktikan bahwa pengaruh variabel Likuiditas (CR) secara 

negatif  mempengaruhi Struktur modal (DTA). Hal ini  menunjukan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian hal ini 

konsistendengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rio (2002) dan 

Rizal (2002) bahwa Likuiditas (CR) terbukti mempunyai hubungan 

negatif terhadap struktur modal (DTA). 
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Dengan mendasarkan pada pembahasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesa yang telah 

ditetapkan pada bab dua (2) bahwa Likuiditas (CR) mempunyai 

pengaruh yang negatif terhadap struktur modal (DTA. Secara teoritis 

hal ini berarti bahwa semakin besar likuiditas (asset) perusahaan 

maka struktur modalnya (dalam hal ini utang) akan semakin 

berkurang, karena perusahaan yang mempunyai total aktiva yang 

besar kemampuan untuk membayar utangnya pun lebih besar.   

f.  Variabel Growth Sales (GS). 

Pengujian yang terakhir dilakukan terhadap variabel Growth 

Sales (GS), dengan melihat pada tabel 4.3. Hasil yang diperoleh dari 

pengujian regresi tersebut didapatkan nilai koefisien regresi sebesar 

0.104 dengan nilai P-value atau tingkat siginifikan sebesar 0.408, 

hasil ini membuktikan bahwa pengaruh variabel Growht sales (GS) 

secara positif mempengaruhi Struktur modal (DTA). Dan hasil 

tersebut membuktikan bahwa terbukti GS berpengaruh secara positif 

terhadap DTA (Ho ditolak dan Ha diterima), tetapi penelitian ini 

membuktikan bahwa GS  mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap DTA. Hal ini juga tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rio (2002) bahwa tidak terbukti bahwa GS 

mempunyai hubungan positif terhadap DTA. 

Dengan mendasarkan pada pembahasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesa yang telah 
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ditetapkan pada bab dua (2) bahwa Growth sales (GS) mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap struktur modal (DTA).  

Rekapitulasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Secara keseluruhan variabel-variabel independen yaitu firm 

size (SIZE), operating leverage (DOL), dan growth sales 

(GS) secara bersama mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu struktur modal (DTA). Hal ini berarti bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat hubungan 

antara variabel dependen struktur modal (DTA) dengan 

variabel-variabel independen yaitu firm size (SIZE), 

operating leverage (DOL), dan growth sales (GS). 

2) Variabel independen Tangible Asset (FTA) tidak terbukti 

mempunyai hubungan positif terhadap variabel dependen 

struktur modal (DTA). Hal ini berarti bahwa Ho tidak dapat 

ditolak dan Ha tidak dapat diterima. Artinya Tangible asset 

(FTA) secara signifikan mempunyai hubungan negatif 

terhadap struktur modal (DTA). 

3) Variabel independen firm size (SIZE terbukti mempunyai 

hubungan positif terhadap variabel dependen struktur modal 

(DTA). Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya firm size (SIZE) mempunyai hubungan positif 

terhadap struktur modal (DTA). 
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4) Variabel independen operating leverage (DOL) tidak terbukti 

mempunyai hubungan negatif terhadap variabel dependen 

struktur modal (DTA). Hal ini berarti bahwa Ho tidak dapat 

ditolak dan Ha tidak dapat diterima. Artinya opertaing 

leverage (DOL) mempunyai hubungan positif terhadap 

struktur modal (DTA). 

5) Variabel independen profitabilitas (NPM) terbukti 

mempunyai hubungan negatif terhadap variabel dependen 

struktur modal (DTA). Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya profitabilitas (NPM) mempunyai 

hubungan negatif terhadap struktur modal (DTA). 

6) Variabel independen likuiditas (CR) terbukti mempunyai 

hubungan negatif terhadap variabel dependen struktur modal 

(DTA). Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya likuiditas (CR) secara signifikan mempunyai 

hubungan negatif terhadap struktur modal (DTA). 

7) Variabel independen growth sales (GS) terbukti mempunyai 

hubungan positif terhadap variabel dependen struktur modal 

(DTA). Hal ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya growth sales (GS) mempunyai hubungan positif 

terhadap struktur modal (DTA), tetapi tidak secara signifikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah 

dikemukakan dalam bab empat (4) maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan antara variabel dependen dan variabel independen 

atau dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel Struktur 

Modal (DTA) dengan Tangible asset (FTA), Firm size (SIZE), 

Operating leverage (DOL), Profitabilitas (NPM), Likuiditas (CR), dan 

Growth sales (GS). 

2. Hanya ada empat (4) variabel independen yang berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap variabel dependen yaitu variabel Tangible asset 

(FTA), Firm size (SIZE), Profitabilitas (NPM), Likuiditas (CR). 

Sedangkan untuk kedua (2) variabel lainnya yaitu Operating leverage 

(DOL) dan Growth Sales (GS) dan hasil regresi yang diperoleh bahwa 

kedua (2) variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap Struktur Modal (DTA). 

3. Variabel Tangible asset (FTA) mempunyai pengaruh secara negatif 

terhadap Struktur modal (DTA). Walaupun arahnya tidak sesuai 

dengan hipotesa tetapi Tangible asset (FTA) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap struktur modal (DTA). Hal ini berarti jika 



 70

didalam perusahaan Tangible asset (FTA) meningkat maka akan 

menurunkan jumlah Struktur Modal (DTA), begitupun sebaliknya. 

Struktur modal dalam hal ini mencerminkan hutang perusahaan 

tersebut. 

4. Variabel Firm size (SIZE) mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal (DTA) dan arahnya pun sesuai dengan hipotesa yaitu positif. 

5. Variabel Operating Leverage (DOL) tidak mempunyai pengaruh 

terhadap struktur modal (DTA) dan arahnya pun tidak sesuai dengan 

hipotesa yaitu positif. 

6. Variabel Profitabilitas (NPM) mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal (DTA) dan arahnya pun sesuai dengan hipotesa yaitu negatif. 

7. Variabel Likuiditas (CR) mempunyai pengaruh secara negatif terhadap 

struktur modal (DTA). Hal ini sesuai dengan hipotesa yang ditetapkan. 

Secara teoritis hal ini berarti bahwa semakin besar likuiditas (total 

asset) perusahaan maka struktur modalnya (dalam hal ini utang) akan 

semakin berkurang, karena perusahaan yang mempunyai total aktiva 

yang besar kemampuan untuk membayar utangnya pun lebih besar.   

8. Variabel Growth Sales (GS) tidak mempunyai pengaruh terhadap 

struktur modal (DTA) dan arahnya sesuai dengan hipotesa yang 

ditetapkan yaitu positif.  
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5.2.   Implikasi 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan diatas, maka dapat 

dipastikan bahwa variabel tangible assets (FTA), likuiditas (CR), dan growth 

sales (GS) terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan secara negatif  

terhadap struktur modal (DTA). Hal ini mendukung teori yang diungkapkan 

oleh Riyanto (1992), Awat (1990) dan Mulyadi (1990) dan juga mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Ghosh et.al (2000), Ozkan (2001), Sartono 

(1999), Rizal (2000), dan Rio (2002). Oleh karena itu, diharapkan dari 

penelitian ini dapat membantu pihak investor dan manajer keuangan 

perusahaan, khususnya perusahaan foods dan beverages dalam membuat 

keputusan penggunaan dana yang berasal dari utang. Untuk mencapai 

struktur modal yang optimal, perusahaan perlu meningkatkan struktur aktiva 

(tangible assets), likuiditas dan juga pertumbuhan penjualan (growth sales) 

yaitu dengan cara meningkatkan assets yang dimiliki perusahaan. 

 

5.3.   Saran 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang antara 

lain disebabkan oleh: 

1. Dalam menyusun skripsi ini penulis menghadapi kendala yaitu 

terbatasnya sampel perusahaan, karena perusahaan yang digunakan 

adalah perusahaan manufaktur jenis makanan dan minuman (foods and 

beverages) yang terdaftar di BEJ dari tahun 2000 sampai tahun 2003, 
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sehingga perusahaan yang dijadikan sampel hanya 14 perusahaan dan 

waktu penelitiannya pun hanya 4 tahun. 

2. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

peneliti lain untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan 

melakukan perbaikan seperlunya. 

Dengan melihat keterbatasan yang dikemukakan diatas maka penulis 

menyadari tidak ada satu penelitian yang sempurna. Untuk itu saran-saran 

yang akan diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Beberapa variabel yang tidak terbukti pada penelitian ini sebaiknya 

pada penelitian yang akan datang digunakan proxy yang lain dari 

variabel tersebut, sehingga diharapkan dapat mencerminkanvariabel 

yang digunakan. 

2. Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian 

dengan menambah tahun amatan dan juga memperbanyak jumlah 

sampel untuk penelitian yang akan datang.  

3. Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambah variabel 

independen yang masih berbasis pada data laporan keuangan selain 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan tetap berlandaskan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya, seperti growth opportunities, 

corporate tax, tingkat bunga dan variabel lainnya.   
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Lampiran 1 

Nama Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Jenis Makanan dan Minuman  

yang Menjadi Sampel Penelitian 

   

No Nama Perusahaan Kode 

1   PT. AQUA GOLDEN MISSISSIPPI Tbk AQUA 

2   PT. CAHAYA KALBAR Tbk CEKA 

3   PT. DELTA DJAKARTA Tbk  DLTA 

4   PT. FAST FOOD INDONESIA Tbk FAST 

5   PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk INDF 

6   PT. MAYORA INDAH Tbk MYOR 

7   PT. MULTI BINTANG INDONESIA Tbk MLBI 

8   PT. PUTRA SEJAHTERA PIONEERINDO Tbk PTSP 

9   PT. SARI HUSADA Tbk SHDA 

10   PT. SIANTAR TOP Tbk STTP 

11   PT. SIERAD PRODUCE Tbk SRPD 

12   PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk SMART 

13   PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk TUBL 

14   PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRADING COMPANY Tbk ULTJ 
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Lampiran 2 
Data Sebelum Diolah (dikutip dari Indonesian Capital Market Directory tahun 2000-2003) 

             
No Tahun Perush TA CA FA TL CL Capital Sales EBIT NetProfit NPM 

1 2000 AQUA 341.018 142.811 186.353 217.244 201.241 123.774 550.584 55.694 38.450 0.07
2 2000 CEKA 286.857 107.425 171.366 64.793 60.066 222.064 169.797 -7.963 -6.774 0.00
3 2000 DLTA 386.523 212.636 166.578 169.665 99.530 216.860 259.053 50.574 34.396 0.13
4 2000 FAST 186.774 100.259 43.738 103.767 73.679 83.007 422.698 33.205 26.128 0.06
5 2000 INDF 12,554.630 5,270.993 5,203.971 9,495.917 3,961.030 3,058.713 12,702.239 1,118.947 646.172 0.05
6 2000 MYOR 1,312.039 546.609 742.830 715.653 111.712 596.386 684.558 -30.332 -23.373 0.00
7 2000 MLBI 433.607 173.909 254.834 218.497 201.964 215.109 508.249 133.798 93.723 0.18
8 2000 PTSP 147.321 38.065 35.032 150.725 127.790 -3.404 137.219 -10.540 -1.073 0.00
9 2000 SHDA 542.867 409.687 125.853 85.123 73.419 457.744 606.242 188.177 131.411 0.22

10 2000 STTP 340.257 141.257 172.995 123.474 99.558 216.783 434.448 49.505 33.019 0.08
11 2000 SRPD 1,646.210 582.885 365.988 3,253.127 3,248.813 -1,606.917 1,073.702 -609.407 -489.880 0.00
12 2000 SMART 3,919.860 658.203 1,445.552 3,932.264 1,749.425 -12.404 2,413.379 -539.491 -550.926 0.00
13 2000 TUBL 935.029 241.294 602.189 526.928 89.286 408.101 666.676 -37.228 1.748 0.00
14 2000 ULTJ 707.021 192.373 410.875 230.588 124.694 476.433 323.527 34.678 29.874 0.09
15 2001 AQUA 513.597 221.568 289.204 348.705 324.981 164.892 793.652 70.414 48.014 0.06
16 2001 CEKA 304.291 119.792 177.091 87.030 66.922 217.261 149.108 -4.269 -4.803 0.00
17 2001 DLTA 346.404 180.124 160.807 89.753 70.110 256.651 306.073 65.519 44.595 0.15
18 2001 FAST 210.261 98.705 54.805 106.266 88.813 103.995 593.904 35.016 25.897 0.04
19 2001 INDF 13,098.426 5,246.997 5,595.590 9,417.521 6,055.346 3,561.580 14,644.598 1,276.340 746.330 0.05
20 2001 MYOR 1,324.990 601.233 698.426 697.468 131.618 627.522 833.977 45.120 31.136 0.04
21 2001 MLBI 517.773 244.725 259.917 435.573 209.724 291.926 569.921 163.307 113.836 0.20
22 2001 PTSP 134.791 35.006 34.545 118.541 53.280 16.251 154.134 25.425 20.902 0.00
23 2001 SHDA 796.532 537.942 252.434 116.633 104.393 679.899 932.942 317.175 224.766 0.24
24 2001 STTP 404.060 160.280 235.587 165.009 137.784 239.051 518.463 32.852 22.268 0.04
25 2001 SRPD 1,314.480 499.934 370.470 1,275.719 235.969 38.760 1,307.868 -33.763 -300.762 0.00
26 2001 SMART 3,896.838 748.086 879.391 4,496.591 2,377.086 -599.753 2,294.285 578.504 -600.666 0.00
27 2001 TUBL 936.637 135.843 346.179 534.971 159.917 401.666 614.998 -7.297 -7.232 0.00
28 2001 ULTJ 970.601 248.671 551.494 463.772 145.630 506.829 478.403 26.755 30.396 0.06
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(Lanjutan Lampiran 2) 
No Tahun Perush TA CA FA TL CL Capital Sales EBIT NetProfit NPM
29 2002 AQUA 536.787 198.368 338.806 316.022 149.968 220.765 1,021.898 96.943 66.110 0.06
30 2002 CEKA 300.442 116.560 181.227 73.430 60.580 227.012 172.966 13.588 9.751 0.06
31 2002 DLTA 367.804 207.271 155.544 72.720 52.882 295.084 177.637 62.596 44.839 0.16
32 2002 FAST 244.381 113.164 65.614 107.644 85.078 136.737 715.230 51.443 37.650 0.05
33 2002 INDF 15,251.516 7,147.003 5,661.424 11,588.818 4,341.302 3,662.698 16,466.285 1,418.083 802.633 0.05
34 2002 MYOR 1,332.375 683.149 645.739 589.196 114.014 743.179 998.557 168.365 119.490 0.12
35 2002 MLBI 475.039 213.154 246.924 192.098 172.631 282.941 542.394 123.380 85.050 0.16
36 2002 PTSP 124.981 36.860 31.064 98.322 26.658 26.859 160.930 19.650 -387.538 0.06
37 2002 SHDA 953.520 652.580 277.826 97.981 75.873 837.539 1,021.851 252.768 177.300 0.17
38 2002 STTP 470.452 216.809 244.297 201.135 169.567 269.316 627.774 43.169 30.265 0.05
39 2002 SRPD 1,149.368 441.791 465.922 1,074.586 130.174 74.781 1,315.702 127.735 -74.369 0.00
40 2002 SMART 3,570.086 912.088 907.821 3,904.713 1,493.092 -334.627 3,078.926 312.391 281.425 0.09
41 2002 TUBL 1,021.657 197.817 368.516 541.991 193.006 479.666 626.649 62.103 41.606 0.07
42 2002 ULTJ 1,018.073 194.519 757.938 492.338 176.266 525.735 408.794 23.727 18.906 0.05
43 2003 AQUA 523.302 208.888 310.916 252.538 41.534 270.764 1,077.222 91.649 62.071 0.06
44 2003 CEKA 295.249 134.046 159.484 66.604 54.203 228.645 180.498 4.627 3.175 0.02
45 2003 DLTA 398.250 250.856 142.936 71.422 49.468 326.828 302.646 55.476 38.149 0.13
46 2003 FAST 280.571 109.952 77.067 114.694 86.760 165.877 795.290 50.389 36.280 0.05
47 2003 INDF 15,308.854 7,106.491 5,825.951 11,214.974 3,664.19 4,093.881 17,871.425 1,031.135 603.481 0.03 
48 2003 MYOR 1,283.833 679.771 600.992 470.156 69.247 813.677 1,103.893 122.875 83.965 0.08
49 2003 MLBI 483.004 223.267 245.422 214.707 194.371 268.297 562.852 131.848 90.222 0.16
50 2003 PTSP 111.320 38.659 27.338 91.202 27.466 20.119 153.305 3.970 -8.272 -0.05
51 2003 SHDA 1,121.223 853.190 250.585 143.956 128.039 977.267 1,100.131 313.243 220.617 0.20
52 2003 STTP 505.507 234.641 268.915 205.009 165.945 300.499 701.077 45.943 31.182 0.04
53 2003 SRPD 1,266.008 424.375 670.761 1,060.668 124.612 205.341 1,126.708 -35.714 -106.754 0.00
54 2003 SMART 3,629.992 953.938 957.752 3,883.286 1,699.496 -253.294 3,332.321 56.569 69.681 0.02
55 2003 TUBL 1,151.271 320.100 379.018 646.316 319.416 504.955 715.576 46.823 25.289 0.04
56 2003 ULTJ 1,120.851 290.730 781.152 560.146 282.118 560.705 490.632 10.607 7.465 0.02
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Lampiran 3 
Data Setelah Diolah dari Variabel Dependen dan Independen 

          
No Tahun Perush DTA FTA SIZE DOL NPM CR GS 
1 2000 AQUA 0.637046 0.546461 5.831935 3.195007 0.07 0.709652 0.340295 
2 2000 CEKA 0.225872 0.597392 5.658984 5.528255 0.00 1.788449 -0.250758 
3 2000 DLTA 0.438952 0.430965 5.957191 -0.308953 0.13 2.136401 0.224154 
4 2000 FAST 0.555575 0.234176 5.229899 4.700893 0.06 1.360754 0.209609 
5 2000 INDF 0.756368 0.414506 9.437845 -4.678238 0.05 1.330713 0.099894 
6 2000 MYOR 0.545451 0.566165 7.179338 -5.957453 0.00 4.893020 0.258124 
7 2000 MLBI 0.503906 0.587707 6.072139 2.015088 0.18 0.861089 0.248009 
8 2000 PTSP 1.023106 0.237794 4.992614 32.757778 0.00 0.297872 0.199792 
9 2000 SHDA 0.156803 0.231830 6.296864 1.235607 0.22 5.580122 0.413906 

10 2000 STTP 0.362885 0.508425 5.829701 0.357815 0.08 1.418841 0.839354 
11 2000 SRPD 1.976131 0.222322 7.406231 -11.360913 0.00 0.179415 0.396464 
12 2000 SMART 1.003164 0.368776 8.273811 17.634088 0.00 0.376240 -0.183051 
13 2000 TUBL 0.563542 0.644032 6.840578 35.130652 0.00 2.702484 -0.042559 
14 2000 ULTJ 0.326140 0.581135 6.561060 13.673414 0.09 1.542761 0.268574 
15 2001 AQUA 0.678947 0.563095 6.241439 0.598681 0.06 0.681788 0.441473 
16 2001 CEKA 0.286009 0.581979 5.717984 3.807244 0.00 1.790024 -0.121845 
17 2001 DLTA 0.259099 0.464218 5.847606 1.628076 0.15 2.569163 0.181507 
18 2001 FAST 0.505400 0.260652 5.348350 0.134656 0.04 1.111380 0.405031 
19 2001 INDF 0.718981 0.427196 9.480247 0.919870 0.05 0.866507 0.152915 
20 2001 MYOR 0.526395 0.527118 7.189160 -11.396569 0.04 4.568015 0.218271 
21 2001 MLBI 0.841243 0.501990 6.249537 1.817579 0.20 1.166891 0.121342 
22 2001 PTSP 0.879443 0.256286 4.903725 -27.680995 0.00 0.657020 0.123270 
23 2001 SHDA 0.146426 0.316916 6.680267 1.272077 0.24 5.153047 0.538894 
24 2001 STTP 0.408377 0.583050 6.001563 -1.739500 0.04 1.163270 0.193383 
25 2001 SRPD 0.970512 0.281838 7.181196 -4.331182 0.00 2.118643 0.218092 
26 2001 SMART 1.153908 0.225668 8.267921 41.994393 0.00 0.314707 -0.049347 
27 2001 TUBL 0.571162 0.369598 6.842296 10.371956 0.00 0.849459 -0.077516 
28 2001 ULTJ 0.477819 0.568198 6.877915 -0.477268 0.06 1.707553 0.478711 
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(Lanjutan Lampiran 3) 
No Tahun Perush DTA FTA  SIZE DOL NPM CR GS 
29 2002 AQUA 0.588729 0.631174 6.285601 1.310053 0.06 1.322736 0.287590 
30 2002 CEKA 0.244407 0.603201 5.705255 -26.142629 0.06 1.924067 0.160005 
31 2002 DLTA 0.197714 0.422899 5.907550 0.106316 0.16 3.919500 -0.419625 
32 2002 FAST 0.440476 0.268491 5.498728 2.296435 0.05 1.330121 0.204286 
33 2002 INDF 0.759847 0.371204 9.632434 0.892769 0.05 1.646281 0.124393 
34 2002 MYOR 0.442215 0.484653 7.194718 13.841311 0.12 5.991799 0.197344 
35 2002 MLBI 0.404384 0.519797 6.163397 5.061948 0.16 1.234738 -0.048300 
36 2002 PTSP 0.786696 0.248550 4.828162 -5.151528 0.06 1.382699 0.044092 
37 2002 SHDA 0.102757 0.291369 6.860160 -2.130802 0.17 8.600952 0.095300 
38 2002 STTP 0.427536 0.519281 6.153694 1.489517 0.05 1.278604 0.210837 
39 2002 SRPD 0.934936 0.405372 7.046968 -798.558003 0.00 3.393850 0.005990 
40 2002 SMART 1.093731 0.254285 8.180345 -1.345043 0.09 0.610872 0.341998 
41 2002 TUBL 0.530502 0.360704 6.929181 -502.025324 0.07 1.024927 0.018945 
42 2002 ULTJ 0.483598 0.744483 6.925667 0.777821 0.05 1.103554 -0.145503 
43 2003 AQUA 0.482586 0.594143 6.260159 -1.008699 0.06 5.029325 0.054138 
44 2003 CEKA 0.225586 0.540168 5.687819 -15.144376 0.02 2.473037 0.043546 
45 2003 DLTA 0.179340 0.358910 5.987080 -0.161631 0.13 5.071076 0.703733 
46 2003 FAST 0.408788 0.274679 5.636827 -0.183039 0.05 1.267312 0.111936 
47 2003 INDF 0.732581 0.380561 9.636187 -3.197621 0.03 1.939442 0.085334 
48 2003 MYOR 0.366213 0.468123 7.157605 -2.561298 0.08 9.816613 0.105488 
49 2003 MLBI 0.444524 0.508116 6.180025 1.819650 0.16 1.148664 0.037718 
50 2003 PTSP 0.819278 0.245580 4.712409 16.841496 -0.05 1.407522 -0.047381 
51 2003 SHDA 0.128392 0.223493 7.022175 3.123133 0.20 6.663517 0.076606 
52 2003 STTP 0.405551 0.531971 6.225562 0.550321 0.04 1.413968 0.116767 
53 2003 SRPD 0.837805 0.529824 7.143624 8.908034 0.00 3.405571 -0.143645 
54 2003 SMART 1.069778 0.263844 8.196986 -9.950401 0.02 0.561306 0.082300 
55 2003 TUBL 0.561393 0.329217 7.048622 -1.733810 0.04 1.002141 0.141909 
56 2003 ULTJ 0.499751 0.696928 7.021843 -2.762107 0.02 1.030526 0.200194 
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Lampiran 4 
Hasil Perhitungan Variabel Dependen Struktur Modal (DTA) tahun 2000-2003 

              
No Kode Total Liabilities Total Asset Debt to Total Asset 
  Perush 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
1 AQUA 217.244 348.705 316.022 252.538 341.018 513.597 536.787 523.302 0.637046 0.678947 0.588729 0.482586 
2 CEKA 64.793 87.030 73.430 66.604 286.857 304.291 300.442 295.249 0.225872 0.286009 0.244407 0.225586 
3 DLTA 169.665 89.753 72.720 71.422 386.523 346.404 367.804 398.250 0.438952 0.259099 0.197714 0.179340 
4 FAST 103.767 106.266 107.644 114.694 186.774 210.261 244.381 280.571 0.555575 0.505400 0.440476 0.408788 
5 INDF 9,495.917 9,417.521 11,588.818 11,214.974 12,554.630 13,098.426 15,251.516 15,308.854 0.756368 0.718981 0.759847 0.732581 
6 MYOR 715.653 697.468 589.196 470.156 1,312.039 1,324.990 1,332.375 1,283.833 0.545451 0.526395 0.442215 0.366213 
7 MLBI 218.497 435.573 192.098 214.707 433.607 517.773 475.039 483.004 0.503906 0.841243 0.404384 0.444524 
8 PTSP 150.725 118.541 98.322 91.202 147.321 134.791 124.981 111.320 1.023106 0.879443 0.786696 0.819278 
9 SHDA 85.123 116.633 97.981 143.956 542.867 796.532 953.52 1,121.223 0.156803 0.146426 0.102757 0.128392 

10 STTP 123.474 165.009 201.135 205.009 340.257 404.06 470.452 505.507 0.362885 0.408377 0.427536 0.405551 
11 SRPD 3,253.127 1,275.719 1,074.586 1,060.668 1,646.210 1,314.480 1,149.368 1,266.008 1.976131 0.970512 0.934936 0.837805 
12 SMART 3,932.264 4,496.591 3,904.713 3,883.286 3,919.860 3,896.838 3,570.086 3,629.992 1.003164 1.153908 1.093731 1.069778 
13 TUBL 526.928 534.971 541.991 646.316 935.029 936.637 1,021.657 1,151.271 0.563542 0.571162 0.530502 0.561393 
14 ULTJ 230.588 463.772 492.338 560.146 707.021 970.601 1,018.073 1,120.851 0.326140 0.477819 0.483598 0.499751 
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Lampiran 5 
 Hasil Perhitungan Variabel Independen Tangible Asset (FTA) tahun 2000-2003 

                            
No Kode                               Fixed Asset                                   Total Asset      Rasio Tangible Asset (FTA) 
  Perush 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
1 AQUA 186.353 289.204 338.806 310.916 341.018 513.597 536.787 523.302 0.546461 0.563095 0.631174 0.594143
2 CEKA 171.366 177.091 181.227 159.484 286.857 304.291 300.442 295.249 0.597392 0.581979 0.603201 0.540168
3 DLTA 166.578 160.807 155.544 142.936 386.523 346.404 367.804 398.250 0.430965 0.464218 0.422899 0.358910
4 FAST 43.738 54.805 65.614 77.067 186.774 210.261 244.381 280.571 0.234176 0.260652 0.268491 0.274679
5 INDF 5,203.971 5,595.590 5,661.424 5,825.951 12,554.630 13,098.426 15,251.516 15,308.854 0.414506 0.427196 0.371204 0.380561
6 MYOR 742.830 698.426 645.739 600.992 1,312.039 1,324.990 1,332.375 1,283.833 0.566165 0.527118 0.484653 0.468123
7 MLBI 254.834 259.917 246.924 245.422 433.607 517.773 475.039 483.004 0.587707 0.501990 0.519797 0.508116
8 PTSP 35.032 34.545 31.064 27.338 147.321 134.791 124.981 111.320 0.237794 0.256286 0.248550 0.245580
9 SHDA 125.853 252.434 277.826 250.585 542.867 796.532 953.520 1,121.223 0.231830 0.316916 0.291369 0.223493

10 STTP 172.995 235.587 244.297 268.915 340.257 404.06 470.452 505.507 0.508425 0.583050 0.519281 0.531971
11 SRPD 365.988 370.470 465.922 670.761 1,646.210 1,314.480 1,149.368 1,266.008 0.222322 0.281838 0.405372 0.529824
12 SMART 1,445.552 879.391 907.821 957.752 3,919.860 3,896.838 3,570.086 3,629.992 0.368776 0.225668 0.254285 0.263844
13 TUBL 602.189 346.179 368.516 379.018 935.029 936.637 1,021.657 1,151.271 0.644032 0.369598 0.360704 0.329217
14 ULTJ 410.875 551.494 757.938 781.152 707.021 970.601 1,018.073 1,120.851 0.581135 0.568198 0.744483 0.696928
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Lampiran 6 
 Hasil Perhitungan Variabel Independen Firm Size (SIZE) tahun 2000-2003 

                            
No Kode                                   Total Asset LogNatural dari Total Asset Firm Size (SIZE) 
  Perush 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
1 AQUA 341.018 513.597 536.787 523.302 5.831935 6.241439 6.285601 6.260159 5.831935 6.241439 6.285601 6.260159
2 CEKA 286.857 304.291 300.442 295.249 5.658984 5.717984 5.705255 5.687819 5.658984 5.717984 5.705255 5.687819
3 DLTA 386.523 346.404 367.804 398.250 5.957191 5.847606 5.907550 5.987080 5.957191 5.847606 5.907550 5.987080
4 FAST 186.774 210.261 244.381 280.571 5.229899 5.348350 5.498728 5.636827 5.229899 5.348350 5.498728 5.636827
5 INDF 12,554.630 13,098.426 15,251.516 15,308.854 9.437845 9.480247 9.632434 9.636187 9.437845 9.480247 9.632434 9.636187
6 MYOR 1,312.039 1,324.990 1,332.375 1,283.833 7.179338 7.189160 7.194718 7.157605 7.179338 7.189160 7.194718 7.157605
7 MLBI 433.607 517.773 475.039 483.004 6.072139 6.249537 6.163397 6.180025 6.072139 6.249537 6.163397 6.180025
8 PTSP 147.321 134.791 124.981 111.320 4.992614 4.903725 4.828162 4.712409 4.992614 4.903725 4.828162 4.712409
9 SHDA 542.867 796.532 953.520 1,121.223 6.296864 6.680267 6.860160 7.022175 6.296864 6.680267 6.860160 7.022175

10 STTP 340.257 404.06 470.452 505.507 5.829701 6.001563 6.153694 6.225562 5.829701 6.001563 6.153694 6.225562
11 SRPD 1,646.210 1,314.480 1,149.368 1,266.008 7.406231 7.181196 7.046968 7.143624 7.406231 7.181196 7.046968 7.143624
12 SMART 3,919.860 3,896.838 3,570.086 3,629.992 8.273811 8.267921 8.180345 8.196986 8.273811 8.267921 8.180345 8.196986
13 TUBL 935.029 936.637 1,021.657 1,151.271 6.840578 6.842296 6.929181 7.048622 6.840578 6.842296 6.929181 7.048622
14 ULTJ 707.021 970.601 1,018.073 1,120.851 6.561060 6.877915 6.925667 7.021843 6.561060 6.877915 6.925667 7.021843
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Lampiran 7 
Hasil Perhitungan Variabel Independen Operating Leverage (DOL) tahun 2000-2003 

              
No Kode Perubahan EBIT Perubahan Penjualan Operating Leverage (DOL) 

 Perush 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

1 AQUA 1.0872466 0.2643014 0.3767575 -0.0546094 0.3402955 0.4414731 0.2875895 0.0541385 3.195007 0.598681 1.310053 -1.008699 

2 CEKA -1.3862534 -0.4638955 -4.1829468 -0.6594790 -0.2507579 -0.1218455 0.1600048 0.0435461 5.528255 3.807244 -26.142629 -15.144376 

3 DLTA -0.0692530 0.2955076 -0.0446130 -0.1137453 0.2241539 0.1815073 -0.4196254 0.7037329 -0.308953 1.628076 0.106316 -0.161631 

4 FAST 0.9853513 0.0545400 0.4691284 -0.0204887 0.2096094 0.4050315 0.2042855 0.1119360 4.700893 0.134656 2.296435 -0.183039 

5 INDF -0.4673297 0.1406617 0.1110543 -0.2728670 0.0998944 0.1529147 0.1243931 0.0853344 -4.678238 0.919870 0.892769 -3.197621 

6 MYOR -1.5377633 -2.4875379 2.7314938 -0.2701868 0.2581243 0.2182708 0.1973436 0.1054882 -5.957453 -11.396569 13.841311 -2.561298 

7 MLBI 0.4997590 0.2205489 -0.2444904 0.0686335 0.2480086 0.1213421 -0.0482997 0.0377180 2.015088 1.817579 5.061948 1.819650 

8 PTSP 6.5447387 -3.4122391 -0.2271386 -0.7979644 0.1997919 0.1232701 0.0440915 -0.0473808 32.757778 -27.680995 -5.151528 16.841496 

9 SHDA 0.5114254 0.6855142 -0.2030646 0.2392510 0.4139063 0.5388937 0.0952996 0.0766061 1.235607 1.272077 -2.130802 3.123133 

10 STTP 0.3003336 -0.3363903 0.3140448 0.0642591 0.8393538 0.1933833 0.2108366 0.1167665 0.357815 -1.739500 1.489517 0.550321 

11 SRPD -4.5041919 -0.9445970 -4.7832835 -1.2795945 0.3964639 0.2180922 0.0059899 -0.1436450 -11.360913 -4.331182 -798.558003 8.908034 

12 SMART -3.2279391 -2.0723145 -0.4600020 -0.8189160 -0.1830511 -0.0493474 0.3419981 0.0822998 17.634088 41.994393 -1.345043 -9.950401 

13 TUBL -1.4951124 -0.8039916 -9.5107578 -0.2460429 -0.0425586 -0.0775159 0.0189448 0.1419088 35.130652 10.371956 -502.025324 -1.733810 

14 ULTJ 3.6723255 -0.2284734 -0.1131751 -0.5529565 0.2685741 0.4787112 -0.1455029 0.2001937 13.673414 -0.477268 0.777821 -2.762107 
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Lampiran 8 
Data Variabel Independen Profitabilitas (NPM) 

tahun 2000-2003 
      
No Kode Net Profit Margin (NPM) 
  Perush 2000 2001 2002 2003 
1 AQUA 0.07 0.06 0.06 0.06 
2 CEKA 0.00 0.00 0.06 0.02 
3 DLTA 0.13 0.15 0.16 0.13 
4 FAST 0.06 0.04 0.05 0.05 
5 INDF 0.05 0.05 0.05 0.03 
6 MYOR 0.00 0.04 0.12 0.08 
7 MLBI 0.18 0.20 0.16 0.16 
8 PTSP 0.00 0.00 0.06 -0.05 
9 SHDA 0.22 0.24 0.17 0.20 

10 STTP 0.08 0.04 0.05 0.04 
11 SRPD 0.00 0.00 0.00 0.00 
12 SMART 0.00 0.00 0.09 0.02 
13 TUBL 0.00 0.00 0.07 0.04 
14 ULTJ 0.09 0.06 0.05 0.02 
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Lampiran 9 

 Hasil Perhitungan Variabel Independen Likuiditas (CR) tahun 2000-2003 
                            

No Kode Current Asset Current Liabilities Likuiditas (CR) 
  Perush 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
1 AQUA 142.811 221.568 198.368 208.888 201.241 324.981 149.968 41.534 0.709652 0.681788 1.322736 5.029325 
2 CEKA 107.425 119.792 116.560 134.046 60.066 66.922 60.580 54.203 1.788449 1.790024 1.924067 2.473037 
3 DLTA 212.636 180.124 207.271 250.856 99.530 70.110 52.882 49.468 2.136401 2.569163 3.919500 5.071076 
4 FAST 100.259 98.705 113.164 109.952 73.679 88.813 85.078 86.760 1.360754 1.111380 1.330121 1.267312 
5 INDF 5,270.993 5,246.997 7,147.003 7,106.491 3,961.030 6,055.346 4,341.302 3,664.19 1.330713 0.866507 1.646281 1.939442 
6 MYOR 546.609 601.233 683.149 679.771 111.712 131.618 114.014 69.247 4.893020 4.568015 5.991799 9.816613 
7 MLBI 173.909 244.725 213.154 223.267 201.964 209.724 172.631 194.371 0.861089 1.166891 1.234738 1.148664 
8 PTSP 38.065 35.006 36.860 38.659 127.790 53.280 26.658 27.466 0.297872 0.657020 1.382699 1.407522 
9 SHDA 409.687 537.942 652.580 853.190 73.419 104.393 75.873 128.039 5.580122 5.153047 8.600952 6.663517 

10 STTP 141.257 160.280 216.809 234.641 99.558 137.784 169.567 165.945 1.418841 1.163270 1.278604 1.413968 
11 SRPD 582.885 499.934 441.791 424.375 3,248.813 235.969 130.174 124.612 0.179415 2.118643 3.393850 3.405571 
12 SMART 658.203 748.086 912.088 953.938 1,749.425 2,377.086 1,493.092 1,699.496 0.376240 0.314707 0.610872 0.561306 
13 TUBL 241.294 135.843 197.817 320.100 89.286 159.917 193.006 319.416 2.702484 0.849459 1.024927 1.002141 
14 ULTJ 192.373 248.671 194.519 290.730 124.694 145.630 176.266 282.118 1.542761 1.707553 1.103554 1.030526 
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Lampiran 10 

 Hasil Perhitungan Variabel Independen Growth Sales (GS) tahun 2000-2003 
                            

No Kode Perubahan Penjualan Penjualan Tahun Sebelumnya Growth Sales (GS) 
  Perush 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2003 
1 AQUA 139.791 243.068 228.246 55.324 410.793 550.584 793.652 1,021.898 0.340295 0.441473 0.287590 0.054138 
2 CEKA -56.828 -20.689 23.858 7.532 226.625 169.797 149.108 172.966 -0.250758 -0.121845 0.160005 0.043546 
3 DLTA 47.435 47.020 -128.436 125.009 211.618 259.053 306.073 177.637 0.224154 0.181507 -0.419625 0.703733 
4 FAST 73.248 171.206 121.326 80.060 349.450 422.698 593.904 715.230 0.209609 0.405031 0.204286 0.111936 
5 INDF 1,153.640 1,942.359 1,821.687 1,405.140 11,548.599 12,702.239 14,644.598 16,466.285 0.099894 0.152915 0.124393 0.085334 
6 MYOR 140.448 149.419 164.580 105.336 544.110 684.558 833.977 998.557 0.258124 0.218271 0.197344 0.105488 
7 MLBI 101.001 61.672 -27.527 20.458 407.248 508.249 569.921 542.394 0.248009 0.121342 -0.048300 0.037718 
8 PTSP 22.850 16.915 6.796 -7.625 114.369 137.219 154.134 160.930 0.199792 0.123270 0.044092 -0.047381 
9 SHDA 177.471 326.700 88.909 78.280 428.771 606.242 932.942 1,021.851 0.413906 0.538894 0.095300 0.076606 

10 STTP 198.252 84.015 109.311 73.303 236.196 434.448 518.463 627.774 0.839354 0.193383 0.210837 0.116767 
11 SRPD 304.830 234.166 7.834 -188.994 768.872 1,073.702 1,307.868 1,315.702 0.396464 0.218092 0.005990 -0.143645 
12 SMART -540.758 -119.094 784.641 253.395 2,954.137 2,413.379 2,294.285 3,078.926 -0.183051 -0.049347 0.341998 0.082300 
13 TUBL -29.634 -51.678 11.651 88.927 696.310 666.676 614.998 626.649 -0.042559 -0.077516 0.018945 0.141909 
14 ULTJ 68.495 154.876 -69.609 81.838 255.032 323.527 478.403 408.794 0.268574 0.478711 -0.145503 0.200194 
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Lampiran 11 

Nilai Tolerance dan VIF Untuk Uji Multikolinieritas 

 

Coefficientsa

.563 .210 2.679 .010
-.794 .212 -.349 -3.742 .000 .985 1.015
.087 .026 .309 3.307 .002 .979 1.021
.000 .000 -.054 -.577 .566 .974 1.027

-1.732 .528 -.350 -3.278 .002 .752 1.330
-.057 .016 -.360 -3.509 .001 .812 1.231
.104 .146 .069 .712 .480 .910 1.099

(Constant)
FTA
SIZE
DOL
NPM
CR
GS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: DTAa. 
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Lampiran 12 

Nilai Durbin Watson untuk Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb

.762a .581 .530 .225904536 1.946
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of the
Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), GS, CR, SIZE, FTA, DOL, NPMa. 

Dependent Variable: DTAb. 
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Lampiran 13 

Grafik uji Normalitas Data 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: DTA

Observed Cum Prob
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Lampiran 14 

Scatter Plot uji Heteroskedasitas 

Scatterplot

Dependent Variable: DTA

Regression Adjusted (Press) Predicted Value

1.21.0.8.6.4.20.0

D
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Lampiran 15 

Hasil  Regresi Berganda untuk Uji F dan Uji T 

Variables Entered/Removed b

GS, CR,
SIZE, FTA,
DOL, NPM

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: DTAb. 
 

 

ANOVAb

3.467 6 .578 11.323 .000a

2.501 49 .051
5.968 55

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GS, CR, SIZE, FTA, DOL, NPMa. 

Dependent Variable: DTAb. 
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