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SARI 
Furaida, Yunita Atsni. 2010. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Bisnis dan 
Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi, Program Manajemen, Jurusan 
Manajemen Keuangan,  Fakultas Ekonomi, Universitas  Negeri Semarang. Dosen 
Pembimbing I: Drs. Sugiharto, M.Si, Dosen Pembimbing II: Amir Mahmud, S.Pd. 
M.Si  
 
Kata Kunci : Ukuran, Risiko Bisnis, Profitabilitas dan Struktur Modal 
 

Srtuktur modal adalah perbandingan antara untang jangka panjang dengan 
modal sendiri. Untuk memperoleh struktur modal yang optimal maka perlu dikaji 
variabel-variabel yang mempengaruhi antara lain ukuran, risiko bisnis, dan 
profitabilitas. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui apakah ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur di BEI 
tahun 2008. (2) untuk mengetahui apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap 
struktur modal perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2008. (3) untuk 
mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 
manufaktur di BEI tahun 2008. (4) untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, 
risiko bisnis, dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 
manufaktur di BEI tahun 2008. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2008 yang berjumlah 149 perusahaan. Pengambilan sampel 
dengan menggunakan teknik proportional cluster random sampling. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 60 perusahaan. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode dokumentasi yang diperoleh dari Indonesian 
Capital Market Directory 2009. Metode analisis yang digunakan antara lain: 
aanalisis deskriptif, analisis inferensial (Uji F dan Uji t), koefisien determinasi dan 
evaluasi ekonometri (uji multikolinearitas, hetero kedastisitas, dan uji normalitas 
data). Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 12.0 for Windows. 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan 
regresi: Y = 0,027 + 0,089X1 + 0,007X2 – 0,569X3 + e. Ukuran, risiko bisnis dan 
profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal perusahaan. 
Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F dengan Fhitung = 8,711>Ftabel=3,23 dengan 
probabilitas value 0,000 < tingkat signifikansi 5%. Koefeisien determinasi yang 
diperoleh sebesar 31,8%. Sedangkan 62,8% dijelaskan oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur 
modal, hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dengan nilai thitung = 2,356 dengan 
probabilitas value 0,022 <  tingkat signifikansi 5%. Secara parsial tidak ada 
pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal, hal ini ditunjukkan dengan thitung = 
0,462 dengan probabilitas value 0,646 > tingkat signifikansi 5%. Secara parsial 
ada pengaruh profitabilitas terdahap struktur modal, hal ini ditunjukkan dengan 
hasil uji t dengan nilai thitung = -3,277 dengan probabilitas value 0,002 > tingkat 
signifikansi 5%. Bedasarkan hasil uji asumsi klasik, persamaan regresi yang 
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diperoleh memuhi syarat BLUE karena tidak mengandung multikolinearitas, 
heterokedastisitas dan autokorelasi serta datanya berdistribusi normal. 

Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah secara simultan 
ukuran, risiko bisnis dan profitabilitas berpebgaruh terhadap struktur modal. 
Secara parsial variabel ukuran dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur 
modal. Adapun saran yang dapat diberikan adalah (1) Bagi investor yang akan 
berinvestasi pada perusahaan manufaktur hendaknya memperhatikan tingkat 
struktur modal yang dimiliki perusahaan terutama dalam tingkat ukuran 
danprofitabilitas perusahaan. (2) Bagi emiten khususnya manajer keuangan 
hendaknya lebih cermat dalam menentukan komposisi struktur modal perusahaan 
dengan mempertimbangkan besarnya asset atau ukuran yang dimiliki perusahaan 
dan profitabilitas yang diperoleh perusahaan. (3) Implikasi bagi penelitian ini 
yaitu perlu dilakukan pengkajian ulang tentang faktor-faktor fundamental terhadap 
struktur modal perusahaan dengan menambahkan faktor-faktor lain serta 
memperpanjang periode pengamatan sehingga akan meningkatkan keakuratan 
data dan akan diperoleh estimasi yang lebih representative.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring akan di mulainya pasar persaingan bebas antar negara menuntut 

setiap perusahaan untuk mempunyai keunggulan kompetitif dari perusahaan 

lainnya. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang 

bermutu dan memuaskan konsumen, tetapi juga harus mampu mengelola 

keuangannya dengan baik, artinya kebijakan dalam pengelolaan keuangan harus 

dapat menjamin  keberlangsungan usaha perusahaan. 

Salah satu masalah dalam kebijaksanaan keuangan dalam perusahaan adalah 

masalah struktur modal, yaitu masalah suatu keputusan keuangan yang berkaitan 

dengan komposisi utang, saham preferen, dan saham biasa yang harus digunakan 

oleh perusahaan (Weston dan Copeland 1997: 19). Struktur modal juga dapat di 

definisikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara utang jangka panjang 

dengan modal sendiri (Riyanto 2001: 28). Oleh karena itu, manajer harus mampu 

menghimpun dana baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun luar 

perusahaan secara efisien, dalam arti keputusan pendanaan tersebut merupakan 

keputusan pendanaan yang mampu meminimalkan biaya modal yang harus 

ditanggung perusahaan. 

Struktur modal merupakan suatu pilihan pendanaan antara utang dan 

ekuitas. Banyak model yang digunakan untuk menjelaskan mengenai perilaku 
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pendanaan perusahaan. Teori yang menjelaskan hal tersebut antara lain 

Pendekatan Tradisional, Pendekatan Laba Bersih atau Net Income (NI), 

Pendekatan Laba Operasi bersih atau Net Operating Income (NOI), Pendekatan 

pendekatan Modigllani dan Miller, Asymmetric Information Theory, Balancing 

Theory dan Pecking Order Theory. 

Berdasarkan Balanced Theory yang dikemukakan oleh Myers (1984) dan 

Bayles dan Diltz (1994) dalam Husnan (2000: 324) perusahaan mendasarkan diri 

pada keputusan suatu modal tertentu. Struktur modal optimal dibentuk dengan 

menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat 

penggunaan hutang. 

Pecking Order Theory mengatakan bahwa perusahaan lebih cenderung 

memilih pendanaaan yang berasal dari dalam perusahaan dari pada dari luar 

perusahaan (Husnan, 2000: 325). Perusahaan akan lebih memilih dana yang 

berasal dari hasil operasi (Internal Funds), kemudian diikuti penerbitan obligasi 

yang tidak berisiko, penerbitan obligasi yang berisiko (seperti obligasi konversi), 

dan akhirnya menerbitkan saham baru (Husnan, 2000: 327). 

Untuk dapat menciptakan struktur modal yang optimal dan memaksimalkan 

profit bagi perusahaan, maka perlu diketahui dan dipahami variabel-variabel yang 

mempengaruhi srtuktur modal sehingga dapat dilakukan perencanaan yang 

matang terhadap hal tersebut. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan manajer dalam menentukan 

struktur modal perusahaan yang harus diperhatikan. Menurut Brigham dan 

Houston (2001 : 6) faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah risiko 
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bisnis, posisi pajak, fleksibilitas keuangan dan konservatisme atau agresivitas 

manajemen khususnya pada struktur modal yang di targetkan (target capital 

structure). Secara lebih umum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

keputusan struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage 

operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap 

manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan 

dan fleksibilitas keuangan (Brigham dan Houston, 2001:39). Sedangkan menurut 

McCue dan Ozcan (1992 :333) dalam Yuke Prabansari (2005), struktur modal 

dipengaruhi oleh strukur aktiva (asset structure), pertumbuhan aktiva (asset 

growth), profitabilitas (profitability), risiko (risk), ukuran prusahaan (size), pajak 

(tax shields), struktur kepemilikan perusahaan (ownership/system affiliation), 

sistem pembayaran dari konsumen (payment system), dan kondisi pasar (market 

condition). Diantara factor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain ukuran 

perusahaan, riiko bisnis da profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berukuran besar yang 

berarti juga perusahaan yang menghadapi risiko besar, antara lain risiko adanya 

inflasi dan perubahan kurs, risiko penurunan keinginan pelanggan terhadap 

produk yang di hasilkan, risiko kesulitan bahan baku untuk produksi, risiko 

ketidakharmonisan dengan kreditur yang dapat menghambat penambahan modal 

yang diperoleh dari kreditur, risiko persaingan dunia bisnis yang semakin ketat, 

serta risiko kondisi perekonomian secara global. Jika perusahaan menghadapi 

risiko-risiko tersebut, maka perusahaan akan gagal mengahasilkan laba dalam 

menjalankan operasi perusahaan dan berarti juga perusahaan akan menghadapi 
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risiko ketidak berlanjutan usaha. Selain itu, sektor manufaktur dipilih untuk 

menghindari industrial effect yaitu risiko industri yang berbeda antara suatu sektor 

industri yang satu dengan yang lain serta adanya pertimbangan bahwa struktur 

modal dan karakteristik perusahaan tidak jauh berbeda jika pada industri yang 

sama sehingga penelitian akan lebih valid. 

Di sisi lain, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka tingkat utang 

yang di gunakan dalam pendanaan juga akan semakin tinggi pula antara lain untuk 

ekspansi (Tandelilin, 2007). Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang lebih 

besar mempunyai asymmetric information yang lebih kecil sehingga pihak luar 

dapat memperoleh informasi lebih mengenai perusahaan tersebut sehingga lebih 

mudah bagi perusahaan yang lebih besar utuk mendapatkan utang dan juga karena 

adanya akses ke pasar modal yang lebih mudah untuk perusahaan besar. Selain 

itu, kreditor lebih mudah memberi pinjaman dengan asumsi bahwa perusahaan 

yang besar kemungkinan mengalami kebangkrutan relativ kecil sehingga kreditur 

akan merasa lebih aman memberi pinjaman. Di sisi lain, perusahaan dengan skala 

lebih kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan 

kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Rajan dan Zingales 

(1995, p. 1451) dalam bauer (2004), menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai hubungan positif terhadap struktur modal. Semakin besar ukuran 

suatu perusahaan akan membutuhkan proporsi dana lebih untuk menjalankan 

aktivitasnya. Dana tersebut antara lain diperoleh dari penjaman utang dari kreditor 

sehingga dapat dikatakan semakin tinggi pula struktur modalnya. 
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Keputusan struktur modal secara langsung juga berpengaruh terhadap 

besarnya risiko yang ditanggung pemegang saham serta besarnya tingkat 

pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapkan (Brigham dan Houston, 

2001: 17). Keputusan struktur modal yang diambil manajer tersebut tidak saja 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap 

risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Risiko keuangan tersebut 

kemungkinan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-

kewajibannya dan kemungkinan tidak tercapainya laba yang ditargetkan 

perusahaan. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai srtuktur modal optimal akan 

menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal pula, sehingga bukan hanya 

perusahaan yang memperoleh keuntungan, tetapi para pemegang sahampun ikut 

memperoleh keuntungan tersebut. Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus 

menggunakan utang lebih kecil dibanding perusahaan yang mempunyai risiko 

bisnis rendah, karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan utang akan 

mempersulit perusahaan dalam mengembalikan utang mereka. 

Biaya modal yang timbul dari keputusan pendanaan merupakan konsekuensi 

yang secara langsung timbul dari keputusan pendanaan yang dilakukan manajer 

karena suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, dimana 

mempunyai utang yang sangat besar akan memberikan beban yang berat pada 

perusahaan yang bersangkutan (Riyanto 2001:296). Atau dengan kata lain, 

Keputusan pendanaan yang tidak cermat akan menimbulkan biaya tetap dalam 

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

profitabilitas perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 
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dalam memperoleh laba (Saidi, 2005). Teori Pecking order mengatakan bahwa 

perusahaan lebih menyukai pendanaan internal sehingga perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi akan mengurangi modal eksternal. Hal ini bisa diartikan 

sebagai hubungan yang negativ antara profitabilitas dengan struktur modal 

perusahaan. Akan tetapi perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih 

mudah melakukan pendanaan eksternal, sehingga hubungan antara profitabilitas 

dan leverage bisa menjadi positif. Meskipun hal ini mungkin, akan tetapi teori 

pecking order lebih beralasan karena teori pecking order melihat hubungan antara 

struktur modal dan profitabilitas dari sisi manajemen perusahaan sebagai 

pengambil keputusan. 

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap 4 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, diperoleh data mengenai struktur modal, risiko bisnis dan 

profitabilitas dari tahun 2006-2007 menunjukkan kenaikan namun beberapa ada 

pula yang menunjukkan penurunan. Seperti PT. Putra Sejahtera Pioneerindo 

(PTSP) mengalami kenaikan struktur modal (0.908823-0.939849) tetapi ukuran 

perusahaan, risiko bisnis dan profitabilitasnya justru mengalami penurunan 

masing-masing: ukuran perusahaan (4.883162-4.879434), risiko bisnis (0.055371-

0.002945) dan profitabilitas (0.084829-0.023337). Hal ini bertentangan dengan 

teori yang di kemukakan oleh Rajan dan Zingales (1995) dan Huang dan song  

dalam Bauer (2004) yaitu bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

struktur modal. Ini artinya perubahan ukuran perusahaan akan mempengaruhi 

besarnya struktur modal dengan pergerakan searah. 



7 

 

 Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada PT. Ades Waters Indonesia Tbk 

(ADES) yang mengalami penurunan struktur modal (1.418427-1.053251) tetapi 

ukuran perusahaan mengalami kenaikan dari (5.322326-5.367827), terjadi 

penurunan risiko bisnis dari (0.232986-0.117734) serta kenaikan profitabilitas 

atau peurunan kerugian dari ((-0.559956)-(-0.302256)). PT. Cahaya Kalbar Tbk 

(CEKA) juga terjadi penurunan pada struktur modal (0.454463-0.263355), ukuran 

perusahaan (5.516203-5.448408), risiko bisnis (0.033029-0.017558) namun 

terjadi kenaikan profitabilitas (0.034870-0.069183). PT. Sampoerna Agro Tbk 

(SGRO) mengalami penurunan struktur modal (0.544048-0.330932) dan ukuran 

perusahaan dari (5.816337-5.789189) tetapi terjadi kenaikan pada risiko bisnis 

(0.073440-0.104405) dan profitabilitas dari (0.125232-0.263379). 

Rasio risiko bisnis (Business Risk) ADES dan CEKA periode 2005-2006  

yang mengalami penurunan yang diikuti penurunan struktur modal bertentangan 

dengan Trade Of Theory yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan negativ 

atau berkebalikan arah antara risiko bisnis dengan struktur modal 

(Shanmugasundaram, 2008). 

Penelitian empiris sebelumnya mengenai struktur modal dan beberapa 

variabel yang mempengaruhinya yang layak menjadi pertimbangan bagi emiten 

khususnya manajer keuangan maupun investor yang akan menginvestasikan 

modalnya. Namun, belum ada yang mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur secara pasti (Haryati dan Tandelilin, 2007). Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Bauer (2004) struktur modal dipengaruhi oleh firm size, 

profitability, tangibility, tangibility assets, growth opportunities, tax, non-debt tax 



8 

 

shields, volatility dan industry classification. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa firm size, tangibility, dan Tax berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

struktur modal, Profitability dan Growth Opportunities berpengaruh negatif 

signifikan terhadap struktur modal, non-debt tax shields berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap struktur modal, sedangkan Voyality dan Industry 

Classiification tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prabansari dan Hadri (2005) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan aktiva, profitabilitas  

terhadap struktur modal dan struktur kepemilikan berpengaruh positif dan 

signifikan sedangakan risiko bisnis berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. 

Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Saidi (2005) dan Tandelilin (2007). Saidi (2005) menemukan ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas dan struktur kepemilikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan Sedangkan 

risiko bisnis berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Di 

sisi lain, Tandelilin (2007) menunjukkan firm size berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal, Tangibility Assets tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal, growth opportunities berpengaruh positif dan tidak sigifikan 

terhadap struktur modal, profitability berpengaruh negatif dan signifikan, 

sedangkan business risk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur 

modal. 
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Sedangkan menurut Shanmugasundaram (2008) struktur modal perusahaan 

dipengaruhi oleh Fixed Assets, Profitability, Growth, Size dan Risk. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Fixed Assetsts, Growth dan Size berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal, Profitability berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal, sedangkan Risk berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Sedangkan Liu da Jing (2009) yang 

melakukan penelitian terhadap perusahaan IT di china menambahkan variabel 

Likuidity dan hasilnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 

Dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya 

hasil yang kontradiktif, maka penelitian ini akan meneliti ulang pengaruh Ukuran 

Perusahaan, Risiko Bisnis dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek indonesia. Motivasi dalam melakukan 

penelitian ini adalah untuk menguji keajegan dari pengaruh Ukuran perusahaan, 

Risiko Bisnis dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal. Selain itu, banyak 

penelitian-penelitian yang tidak menambahkan variabel risiko bisnis sebagai 

variabel bebasnya. Maka Penelitian ini berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Risiko Bisnis dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka disusun rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008? 

2. Apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008? 

4. Apakah ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang tedaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2008? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan manufaktur yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2008. 

2. Untuk mengetahui apakah risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. 

3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. 

4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang tedaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep 

mengenai pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan profitabilitas 

terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang tedaftar di Bursa 

Efek Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi 

penelitian berikutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Investor 

Bagi investor hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan investasi pada perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. Bagi Emiten 

Bagi Emiten khususnya manajer keuangan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan komposisi pendanaan yang 

baik khususnya mengenai struktur modal sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai secara efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Struktur Modal 

2.1.1 Pengertian Struktur Modal 

Struktur modal menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002:5) adalah 

penentuan struktur kebijakan keuangan akan berkait dengan struktur modal. 

Struktur modal dalam perusahaan berkaitan erat dengan investasi sehingga dalam 

hal ini akan menyangkut sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai 

proyek investasi tersebut. Sedangkan menurut Husnan (2000:275), struktur modal 

adalah perbandingan antara sumber jangka panjang yang bersifat pinjaman dan 

modal sendiri. Modal menurut Munawir (2001:19) adalah hak atau bagian yang 

dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham), 

surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap seluruh hutang-hutangnya. Struktur modal adalah bauran dari hutang, 

saham preferen, dan saham biasa (Brigham dan Houston 2001:5). Struktur modal 

juga dapat didefinisikan sebagai perimbangan atau perbandingan antara utang 

jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto 2001:296). 

 Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa srtuktur modal 

adalah perbandingan antara untang jangka panjang dengan modal sendiri yang 

pada akhirnya akan berimbas pada sumber dana yang akan digunakan untuk 

membiayai proyek investasi tersebut. 
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2.1.2 Komponen Struktur Modal 

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa 

komponen, yaitu: 

a. Modal sendiri 

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik dan 

tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya (Riyanto 

2001:240). Modal sendiri juga dapat didefinisikan sebagai dana yang ”dipinjam” 

dalam jangka waktu tak terbatas dari para pemegang saham. Secara umum 

dikatakan pinjaman baru dikembalikan kepada pemegang saham bilamana 

perusahaan tersebut dipailitkan (Sutojo dan Kleinsteuber 2002:20). Berdasarkan 

pengertian-pengertian tersebut, modal sendiri dapat diartikan sebagai dana yang 

berasal dari pemegang saham di dalam perusahaan untuk jangka waktu yng tidak 

ditentukan lamanya. 

Sumber modal sendiri dapat berasal dari dalam perusahaan maupun luar 

perusahaan. Sumber  dari dalam (internal financing) berasal dari hasil operasi 

perusahaan yang berbentuk laba ditahan dan penyusutan. Sedangkan sumber dari 

luar  (external financing) dapat berbentuk saham biasa atau saham preferen 

(Husnan 2000:276). Komponen dari modal sendiri di dalam suatu perusahaan 

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari: 

1). Modal Saham 

Saham menunjukkan bukti kepemilikan yang diterbitkan oleh perusahaan 

(Husnan 2000:276). Sedangkan menurut Riyanto (2001:238) saham adalah tanda 

bukti penambilan bagian atau peserta dalam suatu perseroan terbatas. 
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 Menurut Riyanto (2001:241), jenis-jenis modal saham terdiri dari: 

 a). Saham biasa (Common Stock) 

  Pemegang saham biasa akan mendapat dividen pada akhir tahun pembukuan, 

hanya kalau perusahaan tersebut mendapat keuntungan. 

 b). Saham Preferen (Preferd Stock) 

  pemegang saham preferen mempunyai keistmewaan tertentu di atas 

pemegang saham biasa. Pertama, dividen dari pemegang saham preferen di 

ambil terlebih dahulu barulah disediakan untuk pemegang saham biasa. 

Kedua, apabila perusahaan dilikuidir, maka dalam pembagian kekayaan 

saham preferen didahulukan dari pada saham biasa. 

 c). Saham Preferen Kumulatif (Cummulative Prefered Stock) 

  Jenis saham ini pada dasarnya adalah sama dengan saham preferen. 

Perbedaannya terletak pada adanya hak kumulatif pada saham preferen 

kumulatif. Dengan demikian apabila pemegang saham kumlatif apabila tidak 

menerima dividen selama beberapa waktu karena besarnya laba tidak 

mengijinkan atau karena adanya kerugian, pemegang saham jenis ini di 

kemudian hari apabila perusahaan mendapatkan keuntungan berhak untuk 

menuntut deviden-deviden yang tidak dibayarkan diwaktu-waktu yang 

lampau. 

2). Cadangan 

Menurut Riyanto (2001:242) cadangan dimaksudkan sebagai cadangan yang 

dibentuk dari keuntungan yang dibentuk oleh perusahaan selama beberapa waktu 
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yang lampau atau dari tahun yang berjalan (reserve that are surplus). Tidak semua 

cadangan termasuk dalam modal sendiri antara lain: 

 a). Cadangan ekspansi 

 b). Cadangan modal kerja 

 c). Cadangan selisih kurs 

 d). Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak 

diduga sebelumnya. 

3). Laba Ditahan 

Laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang 

tidak dibayarkan sebagai dividen (Riyanto 2001:243). Sedangkan menurut Sutojo 

dan Kleinsteuber (2003:185) laba ditahan adalah akumulasi laba sesudah pajak 

yang dikumpulkan sejak perusahaan didirikan dan tidak dibagikan kepada 

pemiliknya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa laba 

ditahan adalah keuntungan sesudah pajak yang diperoleh perusahaan yang tidak 

dibagikan sebagai dividen. 

Bertitik tolak dari pemkiran tersebut, dapat dikemukakan bahwa setiap 

perusahaan harus mempunyai sejumlah modal sendiri minimum yang diperlukan 

untuk menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Besaran modal sendiri yang 

lebih dominan dari modal asing dalam struktur modal perusahaan mutlak 

diperlukan, untuk menjaga tingkat solvabilitas perusahaan. 

b. Utang Jangka Panjang 

  Modal asing atau utang jangka panjang adalah utang yang jangka 

waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun (Riyanto 2001:238). 
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Utang jangka panjang juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban keuangan yang 

jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih panjang (lebih dari satu 

tahun sejak tanggal neraca) (Munawir 2002:19). 

  Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa utang jangka panjang 

adalah kewajiban keuangan yang mempunyai jangka waktu pembayaran lebih dari 

satu tahun. Utang jangka panjang ini umumnya digunakan untuk membelanjai 

perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena 

kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar (Riyanto 

2001:238). Jenis atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panjang ini antara 

lain: 

1). Obligasi 

Obligasi merupakan surat tanda utang, dan umumnya tidak dijamin dengan 

aktiva tertentu (Husnan 2000:282). Menurut Riyanto (2001:283), obligasi adalah 

pinjaman utang untuk jangka waktu panjang, untuk mana si debitur mengeluarkan 

surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu. Jenis-jenis obligasi 

antara lain (Riyanto 2001:239): 

a). Obligasi biasa (Bonds) 

Adalah obligasi yang bunganya tetap dibayar oleh debitur dalam waktu-waktu 

tertentu, dengan tidak memandang apakah debitur memperoleh keuntungan 

atau tidak. Biasanya kupon (bunga obligasi) dibayar dua kali setiap tahunnya. 

b). Obligasi Pendapatan (income bonds) 

Adalah jenis obligasi dimana pembayaran bunga hanya dilakukan pada waktu 

debitur atau perusahaan yang mengeluarkan surat obligasi tersebut mendapat 
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keuntungan. Tetapi di sini kreditur memiliki hak kumulatif, artinya apabila 

pada suatu tahun perusahaan menderita kerugian sehingga tidak dibayarkan 

bunga, dan apabila ditahun kemudian perusahaan mendapat keuntungan, maka 

kreditur berhak untuk menuntut bunga dari tahun yang tidak dibayar itu. 

c). Obligasi yang dapat ditukarkan (convertible bonds) 

Adalah obligasi yang memberikan kesempatan kepada pemegang surat 

obligasi tersebut untuk menukarkannya dengan saham dari perusahaan yang 

bersangkutan. Dengan demikian, maka jenis obligasi ini memungkinkan 

pemegangnya untuk mengubah statusnya, yaitu dari kreditur menjadi pemilik. 

2). Utang Hipotik (Mortagage) 

Utang hipotik adalah pinjaman jangka panjang dimana pemberi utang 

(kreditur) diberi hak hipotik tentang suatu barang tidak bergerak, agar supaya bila 

pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dan dari hasil 

penjualan tersebut dapat digunakan menutup tagihannya (Riyanto 2001:239). 

Sedangkan menurut Fransisko (2005:15), utang hipotik adalah utang perusahaan 

kepada pihak lain yang disertai barang jaminan berupa aktiva tetap berwujud. Dari 

beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa utang hipotik adalah utang 

jangka panjang kepada pihak lain yang disertai barang jaminan berupa aktiva tetap 

berwujud. 

Besaran jumlah utang jangka panjang akan berpengaruh terhadap baik dan 

buruknya struktur modal. Menurut Sutojo dan Kleinsteuber (2004:323) struktur 

modal yang kurang sehat ditandai oleh terlalu besarnya jumlah pinjaman dari 

pihak ketiga untuk mendanai kegiatan bisnis. Sedangkan menurut Riyanto 
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(2001:296) suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, 

dimana mempunyai utang yang sangat besar akan memberikan beban yang berat 

pada perusahaan yang bersangkutan. 

Berkaitan dengan uraian tersebut, apabila hasil pengembalian yang didanai 

dari utang itu tidak cukup memadai, maka beban bunga perusahaan menjadi 

terlalu berat bahkan ketersediaan aktiva tetap sebagai aktiva yang harus 

disediakan untuk beroperasinya perusahaan akan berkurang karena harus dijual 

untuk menutupi utangnya. Hal itu akan mempengaruhi tingkat profitabilitas 

perusahaan. 

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut dapat disimpulkan, bahwa jika 

proporsi utang jangka panjang dalam struktur modal semakin besar maka akan 

semakin besar pula risiko yang harus dihadapi oleh perusahaan, yaitu 

kemungkinan terjadinya ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kembali 

utang jangka panjang beserta bunganya pada saat jatuh tempo. 

 

2.1.3 Arti Penting Struktur Modal 

Menurut  Riyanto (2001:282), masalah struktur modal pada umumnya 

timbul ketika perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a). Pada waktu mengorganisir atau mendirikan perusahaan baru 

b). Pada waktu membutuhkan tambahan modal baru untuk perluasan atau ekspansi 

c). Pada waktu diadakan consolidation baik dalam bentuk merger atau 

amalgatiion dengan perusahaan lain yang sudah ada. 
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Merger terjadi apabila ada suatu badan usaha atau lebih dihisap (dikuasai) 

oleh badan usaha lain yang sudah ada. Amalgation terjadi apabila ada dua 

badan usaha atau lebih di mana semuanya meleburkan diri dan sebagai 

penggantinya didirikan satu badan usaha baru yang merupakan penggabungan 

dari badan-badan usaha yang dilebur tersebut. 

d). Pada waktu dijalankan her-kapitalisasi (Recapitalization), Debt Readjustmen, 

dan Reorganisasi Finansial. 

Recapitalization dapat diartikan sebagai penyusunan kembali struktur modal, 

misalnya dengan menambah atau mengurangi jumlah modal saham. Dengan 

kata lain dapat dikatakan sebagai perubahan-perubahan baik dalam bentuk 

(form), maupun dalam bentuk lembar dari securities yang beredar. Debt 

Readjusment meliputi perubahan-perubahan yang fundamental dengan 

struktur modal, misalnya mengadakan perubahan  nominal dari obligasi, 

mengeluarkan obligasi baru untuk mengganti uang obligasi yang telah 

dikeluarkan dahulu (Refunding of Debt) dan lain sebagainya. Reorganisasi 

Finansial meliputi perbaikan dari seluruh struktur modal yang terpaksa harus 

dilakukan, karena badan usaha yang bersangkutan telah nyata-nyata dalam 

keadaan insovabel atau dalam keadaan ancaman insolvency, perubahan-

perubahan tersebut dimaksudkan supaya badan usaha tersebut untuk 

selanjutnya dapat bekerja dengan basis finansiil yang lebih kuat. 

 Pengambilan keputusan tentang sumber pendanaan yang tepat, yang terdiri 

dari utang dan modal sendiri sangat penting bagi perusahaaan untuk mencapai 

keseimbangan finansial. Menurut Riyanto (2001:14) suatu perusahaan dikatakan 
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dalam keadaaan keseimbangan finansiil, apabila perusahaan tersebut selama 

menjalankan fungsinya tidak menghadapi gangguan finansiil, yang disebabkan 

adanya keseimbangan antara jumlah modal yang tersedia dengan modal yang 

dibutuhkan. Dalam menetapkan dana jangka panjang yang akan dipilih, 

perusahaan harus memeperhitungkan dengan matang agar diperoleh sttruktur 

modal yang optimal. Struktur modal perupakan perimbangan antara penggunaan 

modal sendiri dengan penggunaan hutang jangka panjang, maksudnya adalah 

berapa besar modal sendiri dan berapa besar hutang jangka panjang sehingga bisa 

optimal. 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa arti penting struktur 

modal bagi perusahaan adalah karena struktur modal mencerminkan jenis dan 

kombinasi antara sumber-sumber dana yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai investasi perusahaan. Suatu perusahaan mempunyai struktur modal 

yang baik dimana mempunyai utang jangka panjang melebihi modal sendiri akan 

memberikan beban yang berat kepada perusahaan yang bersangkutan. 

 

2.1.4 Teori Struktur Modal 

 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 

ditagetkan tersebut. Jika tingkat utang yang sesungguhnya berada dibawah target, 
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mungkin perlu dilakukan ekspansi dengan melakukan pinjaman, sementara jika 

rasio utang sudah melampaui target, barangkali saham perlu dijual. 

 Risiko yang makin tinggi akibat membesarnya utang cenderung 

menurunkan risiko harga saham, tetapi meningkatkan tingkat pengembalian yang 

diharapkan dan menaikkan harga saham tersebut. Struktur modal yang optimal 

adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan 

pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. 

 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 di gunakan sebagai cut of  rate 

pada pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, struktur modal akan 

mempengaruhi keputusan investasi dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

risiko pengembalian saham atau yang lebih dikenal dengan risiko sistematis 

(Sartono, 1998: 99). 

 Ada beberapa teori struktur modal yang dikembangkan oleh beberapa ahli, 

antara lain Pendekatan Tradisional, Pendekatan Laba Bersih atau Net Income (NI), 

Pendekatan Laba Operasi bersih atau Net Operating Income (NOI), Pendekatan 

pendekatan Modigllani dan Miller, Asymmetric Information Theory, Balancing 

Theory dan Pecking Order Theory. 

A. Pendekatan Tradisional 

 Pendekatan tradisional berpendapat bahwa pasar modal yang sempurna 

dan tidak ada pajak, nilai perusahaan (atau biaya modal perusahaan) bisa dirubah 
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dengan cara mengubah struktur modalnya (Husnan, 2000: 302). Menurut 

(Husnan, 2000: 303) keadaan perusahaan menjadi lebih baik setelah perusahaan 

menggunakan utang karena nilai perusahaan meningkat atau biaya modal 

perusahaan menurun. 

 Menurut Sjahrial (2007:182), pendekatan tradisional mengasumsikan 

bahwa hingga suatu leverage tertentu, risiko perusahaan tidak mengalami 

perubahan. Namun demikian setelah leverage atau rasio utang tertentu, biaya 

utang dan biaya modal sendiri meningkat. Peningkatan biaya modal sendiri ini 

akan semakin besar dan bahkan akan lebih besar daripada penurunan biaya karena 

penggunaan utang 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 

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 

tertimbang minimum. 

 Sedangkan menurut Van Horne (1998:477), pendekatan tradisional 

mengasumsikan adanya struktur modal optimal dan manajemen dapat 

meningkatkan nilai total perusahaan melebihi penggunaan leverage keuangan. 

B. Pendekatan Laba Bersih atau Net Income (NI) 

Pendekatan laba bersih (NI) mengasumsikan bahwa investor 

mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi (Ke) 
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yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan 

tingkat biaya utang (Kd) yang konstan pula. Karena Ke dan Kd konstan maka 

semakin besar jumlah utang yang digunakan perusahaan, biaya rata-rata modal 

tertimbang (Ko) semakin kecil sebagai akibat penggunaan hutang yang semakin 

besar (Sjahrial, 2007:180). 

Ko = EDD + Kd (1 –T) + EDE + Ke 

Keterangan: 

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 

(Sartono, 2000) 

C.  Pendekatan laba Operasi Bersih atau Net Operating Income (NOI) 

Pendekatan laba operasi bersih (NOI) (Van Horne, 1998: 475) merupakan 

teori struktur modal dimana rata-rata tertimbang biaya modal dan nilai total 

perusahaan bersifat konstan walaupun leverage keuangan berubah. Sedangkan 

menurut Sjahrial (2007: 181) pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata 

tertimbang konstan berapapun tingkat utang yang digunakan perusahaan. 

Pertama, diasumsikan bahwa biaya utang konstan seperti halnya dalam 

pendekatan laba bersih. Kedua, penggunaan utang yang semakin besar oleh 

pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Oleh karena 
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itu tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan 

meningkat akibat meningkatnya risiko perusahaan. 

Konsekuensinya biaya modal rata-rata tertimbang tidak mengalami 

perubahan dan keputusan struktur modal menjadi tidak penting. 

D. Pendekatan Modigliani dan Miller  

 Pendekatan ini di pelopori oleh Modiglani dan Miller (MM) yang dikutip 

wedari (Husnan, 2000:304), menyebutkan adanya kemungkinan munculnya 

proses arbitrase yang akan membuat harga saham (nilai perusahaan) yang tidak 

menggunakan utang maupun yang menggunakan utang, 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 risiko 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) 

Keterangan: 

ke   = biaya modal sendiri 

keu   = biaya modal sendiri pada saat perusahaan tidak menggunakan 

utang 

kd   = biaya utang 

B   = nilai pasar utang 

S   = nilai modal sendiri 
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 MM menunjukkan bahwa dalam keadaan pasar modal sempurna dan tidak 

ada pajak, maka keputusan pendanaan menjadi tidak relevan, artinya penggunaan 

utang maupun 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 dibayarkan 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 utang 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 utang akan 

lebih besar daripada perusahaan yang tidak menggunakan utang. 

 Asumsi pasar modal sempurna dan ada pajak menyiratkan bahwa biaya 

modal sendiri (ke) akan mengikuti rumus: 

ke =  ke + (keu – kd) (B/S) (1-t) 

Dimana t adalah besarnya pajak 

Pada prakteknya, terdapat beberapa titik lemah dari pendekatan Modiglani-

Miller, yaitu: 

a) Pendekatan MM mengasumsikan bahwa tidak ada biaya transaksi, maka proses 

arbitrase boleh dikatakan tanpa biaya, sementara dalam realita komisi untuk 

broker cukup besar (Sjahrial, 2007: 201) 
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b) Pada awalnya MM mengasumsikan bahwa investor dan perusahaan memiliki 

akses yang sama terhadap lembaga keuangan. Artinya edua pihak dapat 

meminjam dengan tingkat bunga sebesar tingkat keuntungan bebas risiko. 

Dalam kenyataannya investor besar mungkin memperoleh utang dengan bunga 

yang lebih rendah sedangkan investor individu mungkin harus meminjam 

dengan tingkat bunga yang lebih tinggi (Sjahrial, 2007: 201) 

c) MM mengabaikan adanya financial distress dan agency cost yang mungkin 

dihadapi perusahaan (Sjahrial, 2007: 202). 

E. Asymmetric Information Theory 

Asymmetric information theory atau ketidaksamaan informasi menurut 

(Brigham dan Houston, 1999: 35) adalah situasi dimana manajer memilki 

informasi yang berbeda (yang lebih baik) mengenai prospek perusahaan daripada 

yang dimiliki investor. Asymetri informasi ini terjadi karena pihak menejemen 

mempunyai informasi yang lebih banyak dari pada pemodal (Husnan, 1996:325). 

Dengan demikian, pihak manjemen mungkin berpikir bahwa harga saham saat ini 

sedang overvalue (terlalu mahal). Jika hal ini terjadi. Maka manajemen tentu akan 

berpikir untuk lebih baik menawarkan harga saham baru (sehingga dapat dijual 

dengan harga yang mahal dari seharusnya). Tetapi pemodal akan menafsirkan 

kalau perusahaan menawarkan saham baru, salah satu kemungkinannya adalah 

harga saham saat ini sedang teelalu mahal (sesuai dengan persepsi pihak 

manajemen). Sebagai akibatnya, para pemodal akan menawar harga saham baru 

tersebut dengan harga yang lebih rendah. Karena emisi saham baru akan 

menurunkan harga saham. 
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F. Pendekatan Balanced Theory dan Pecking Order Theory 

Berdasarkan balanced theory, berkaitan dengan tujuan maksimum nilai 

pasar. Perusahaan berusaha mempertahankan struktur modal yang ditargetkan 

dengan tujuan maksimum nilai pasar. Sedangkan pecking order theory, 

perusahaan berusaha menerbitkan sekuritas pertama berdasarkan interbal yaitu: 

retained earning, kemudian hutang berisiko rendah dan terakhir ekuitas (Myers, 

1984). Balanced Theory yang selanjutnya disebut dengan Trade Off Theory 

sebagai penyeimbang manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagi akibat dari 

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: 324). 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. Dengan kata lain, perusahaan dengan 

risiko bisnis besar harus menggunakan utang lebih kecil dibanding perusahaan 

yang mempunyai risiko bisnis rendah, karena semakin besar risiko bisnis, 

penggunaan utang akan mempersulit perusahaan dalam mengembalikan utang 

mereka. Hal ini membuktikan bahwa risiko bisnis mempunyai hubungan negatif 

dengan struktur modal yang salah satunya dibuktikan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Bayless dan Diltz (1994), Saidi (2005), Tandelilin (2007). 

Secara singkat pecking order theory mengatakan bahwa: 
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a. Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan berwujud laba ditahan) karena perusahaan cenderung lebih memilih 

pendanaan sesuai dengan urutan risiko. 

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

akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dulu, yaitu dimulai 

dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang 

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

belum mencukupi, saham baru diterbitkan. Hal ini dilakukan karena (1) biaya 

emisi obligasi akan lebih murah dari biaya emisi saham biasa yang disebabkan 

karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama, (2) 

manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar 

buruk oleh para pemodal dan membuat harga saham akan turun yang 

disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya asimetri informasi yang 

berbeda antara pihak manajer dengan pihak modal. 

Sesuai dengan teori ini, tidak ada suatu target debt to equity ratio, karena 

ada dua jenis modal sendiri, yaitu internal dan eksternal. Modal sendiri yang 

berasal dari dalam perusahaan lebih disukai dari pada modal sendiri yang berasal 

dari luar perusahaan (Prabansari dan Hadri, 2005). 

Dalam pecking order theory, faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan 

antara lain asimetrik informasi, biaya transaksi dan biaya emisi (Myers, 1984). 

Untuk mengurangi berbagai biaya yang timbul dari pemilihan dana antara hutang 

atau ekuitas, para manajer akan menerbitkan sekuritas yang berisiko paling kecil. 
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2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

 Menurut McCue dan Ozcan (1992:333) struktur modal dipengaruhi oleh: 

a. Strukur aktiva. Kebanyakan perusahaan industri dimana senagian besar 

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

mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal 

sendiri, sedangkan hutang sifatnya sebagai pelengkap. 

b. Pertumbuhan aktiva. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi 

cenderung lebih banyak menggunakan hutang (obligasi) di banding perusahaan 

yang lambat pertumbuhannya. Semakin tinggi pertumbuhan aktiva maka akan 

semakin tinggi struktur modalnya. 

c. Kemampulabaan (profitabiliy). Perusahaan yang mempunyai tingkat 

pengembalian tinggi atas investasi, menggunakan utang yang relatif  kecil. 

Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan membiayai 

sebagian besar sumber pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal 

(Brigham dan Houston 2001:40). 

d. Risiko Bisnis. Risiko bisnis merupakan risiko yang disebabkan tidak 

berhasilnya perusahaan untuk memperoleh hasil di dalam lingkungan bisnis 

berupa risiko finansial yang akan berpengaruh terhadap struktur modal serta 

nilai saham perusahaan. 

e. Ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi para investor 

dalam menanamkan modalnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat pegembalian 

investasi yang diperoleh investor. 
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f. Pajak. Bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Oleh 

karena itu, semakin tinggi pajak perusahaan, maka semakin besar daya tarik 

penggunaan utang (Brigham dan Houston 2001:40). 

g. Struktur kepemilikan perusahaan. 

h. Sistem pembayaran dari konsumen. Sistem pembayaran dengan kredit maupun 

tunai akan mempengaruhi tingkat pengembalian dan jangka waktu 

pengembalian karena adanya pengaruh bunga. 

i. Kondisi pasar. Kondisi pasar modal sering mengalami perubahan dalam 

menjual sekuritas harus menyesuaikan dengan pasar modal tersebut (Brigham 

dan Houston 2001:40). 

 Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2001:39), faktor faktor yang 

berpengaruh terhadap strukur modal antara lain : 

a. Stabilitas penjualan. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil lebih 

aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

b. Struktur aktiva. Perusahaan yang struktur aktivanya cocok untuk dijadikan 

jaminan kredit cenderung lebih banyak menggunakan banyak utang. 

c. Leverage keuangan. Jika hal-hal lain tetap sama perusahaan dengan leverage 

operasi yang lebih kecil cenderung lebih mampu untuk memperbesar leverage 

keuangan karena akan mempunyai risiko bisnis yang lebih kecil. 

d. Tingkat pertumbuhan. Perusahaan yang tumbuh dengan pesat, akan 

membutuhkan sumber dana dari modal ekstern lebih besar. 
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e. Profitabilitas. Perusahaan yang mempunyai tingkat pengembalian tinggi atas 

investasi, menggunakan utang yang relatif  kecil. Tingkat pengembalian yang 

tinggi memungkinkan perusahaan membiayai sebagian besar sumber 

pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. 

f. Pajak. Bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak perusahaan. Oleh 

karena itu, semakin tinggi pajak perusahaan, maka semakin besar daya tarik 

penggunaan utang. 

g. Pegendalian. Pengaruh utang lawan saham terhadap posisi pengendalian 

manajemen bisa mempengaruhi struktur modal perusahaan. 

h. Sikap manajemen. Sikap menajemen akan mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. 

i. Sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat. Sikap pemberi 

pinjaman dan lembaga penilai peringkat seringkali mempengaruhi keputusan 

keuangan. Misalkan perusahaan akan terkena penurunan peringkat obligasinya 

jika perusahaan tersebut menerbitkan lebih banyak obligasi. Hal ini 

mempengaruhi keputusan perusahaan untuk membiayai perluasan usaha 

dengan saham biasa. 

j. Kondisi pasar. Kondisi pasar modal sering mengalami perubahan dalam 

menjual sekuritas harus menyesuaikan dengan pasar modal tersebut. 

k. Kondisi internal perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan 

yang rendah sehingga tidak menarik bagi investor, maka perusahaan lebih 

menyukai pembelanjaan dengan hutang dari pada mengeluarkan saham. 
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l. Fleksibilitas keuangan. Seorang manajer pendanaan yang pintar adalah selalu 

dapat menyediakan modal yang diperlukan untuk mendukung operasi. 

 

2.2 Ukuran Perusahaan 

Menurut Brigham dan Houston (2001:117) ukuran perusahaan adalah rata-

rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. 

Sedangkan menurut Ferry dan Jones (dalam Elyana, 2007:37) ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total 

aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi 

ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya assets yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

Menurut Wright (1970:254) ada 3 cara pendekatan yang dapat dipakai 

didalam penilaian terhadap perusahaan, dimana sebagian atau seluruhnya cocok 

untuk masing-masing situasi, yaitu: 

1. Dengan menentukan nilai dari pada harta perusahaan tanpa menghubungkan 

dengan profitabilitas 

2. Dengan kombinasi antara laba yang diperkirakan dengan tingkat kapasitas 

3. Dengan menghubungkannya dengan nilai pasar. 

Pengukuran yang digunakan untuk tingkat ukuran perusahaan penelitian 

ini mengacu pada penelitian Krishnan dan Moyer (dalam saidi: 2002) adalah 

dengan menggunakan Natural Log total aktiva. Penggunaan Natural Log disini 

dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih sehingga akan dapat 

mengurangi skewness of distribution serta meminimalisasi standar error koefisien 
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regresi. Aktiva adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang 

bisa dinyatakan dalam satuan uang (jusup, 2003:22). Total aktiva adalah sumber 

daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu dan 

diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang 

akan datang (SAK, 2004:14). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari rumus dibawah ini: 

 

 

 

(Saidi, 2005) 

1) Aktiva Lancar 

a. Kas dan setara kas 

Yaitu harta perusahaan yang dalam bentuk uang tunai, cek/giro yang belum 

dikliring, deposito berjangka dan investasi jangka pendek yang kurang dari 3 

bulan. 

b. Investasi jangka pendek 

Investasi ini meliputi investasi pada obligasi, saham, surat-surat berharga 

lainnya yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, tetap lebih besar dari 3 

bulan. 

c. Piutang dagang 

Merupakan piutang dagang yang timbul karena adanya penjualan kredit. 

Penjualan kredit disini menyangkut jangka waktu pembayaran atas barang 

dagangan yang dijual. Pada umumnya mempunyai masa jatuh tempo 30-60 

Ukuran Perusahaan = Log Natural Total Aktiva 
Total aktiva = Aktiva Lancar + Aktiva Tidak Lancar 
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hari. Karena penjualan kredit, maka kemungkinan piutang yang tak tertagih, 

maka perusahaan biasanya mencadangkan sejumlah uang sebagai cadangan 

piutang ragu-ragu. 

d. Persediaan 

Persediaan atas barang yang dibeli maupun barang yang dihasilkan, baik 

bahan baku, supplies, barang setengah jadi maupun barang jadi. 

e. Biaya dibayar dimuka 

Biaya yang telah dikeluarkan untuk membayar sesuatu jasa yang kejadiannya 

akan terjadi pada periode-periode akuntansi yang akan datang. Pada saat 

terjadi periode akunansi yang akan datang, maka biaya dibayar dimuka akan 

berubah menjadi biaya. 

f. Harta lancar lainnya 

Yaitu harta-harta lancar lainnya yang tidak termasuk salah satu jenis di atas. 

Harta lancar adalah harta yang berupa uang atau yang dapat diuangkan dalam 

waktu kurang dari 1 tahun. 

2) Aktiva Tidak Lancar 

a. Investasi jangka panjang 

Yaitu jenis investasi yang bersifat jangka panjang (lebih dari 1 tahun). 

Instrumen jenis ini investasinya dapat berupa obligasi, efek saham dan lain-

lain. 

b. Aktiva tetap 

Merupakan aktiva tetap baik yang berwujud seperti tanah, gedung, mesin-

mesin maupun yang tidak berwujud seperti patent, merk, dan lain-lain. 
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c. Harta tidak lancar lainnya 

Yaitu harta-harta lancar lainnya yang tidak termasuk salah satu jenis di atas. 

Kita dapat membedakan beberapa situasi dimana orang harus mengadakan 

penilaian terhadap perusahaan, yaitu: 

1. Membeli perusahaan secara keseluruhan 

2. Membeli sebagian hak disuatu perusahaan 

3. Menawarkan  saham suatu perusahaan 

4. Membeli saham suatu perusahaan tertentu 

5. Membeli harta perusahaan 

6. Memperoleh jaminn asuransi 

7. Memperoleh jaminan dari pinjaman 

Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi para investor dalam 

menanamkan modalnya. Menurut Robert Ang (1997: 59), perusahaan besar 

menarik para investor untuk menanamkan modalnya untuk keperluan investasi 

jangka panjang, perusahaan menengah cenderung memberikan harga saham yang 

cenderung stabil atau naik yang seperti diinginkan para investor, sedangkan 

perusahaan kecil menarik para investor karena return of investment yang 

didapatkan para investor tinggi. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala lebih kecil 

lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih 

cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Sehingga perusahaan yang 

lebih besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman dibanding perusahaan kecil. 

Dari uraian yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya 

(ukuran) perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan 
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didasarkan pada kenyataan bahwa besar perusahaan mempunyai tingkat 

pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan berani 

mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah 

pinjaman juga semakin besar pula. Dari penelitian yang dilakukan para ahli yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap 

struktur modal yang berarti kenaikan penjualan akan diikuti dengan kenaikan 

struktur modal. 

 

2.3  Risiko Bisnis 

Risiko adalah suatu keadaan di mana kemungkinan timbulnya kerugian/ 

bahaya itu dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data atau 

informasi yang cukup terpercaya/ relevan yang tersedia (Gitosudarmo 2002:16). 

Risiko juga dapat dikatakan sebagai besarnya penyimpangan antara tingkat 

pengembalian yang diharapkan (expected return) dengan tingkat pengembalian 

aktual (actual return) (Abdul Halim, 2005:42). Sedangkan risiko bisnis atau risiko 

usaha adalah ketidak pastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan bisnisnya. Risiko bisnis tersebut menurut hamada (dalam Moh’d, Perry 

dan Rimbey, 1998) merupakan risiko yang mencakup intrinsik business risk, dan 

operating leverage risk. Risko bisnis juga dapat dikatakan sebagai premi yang 

dibutuhkan untuk memperhitungkan risiko dari tidak berhasilnya perusahaan 

untuk memeproleh hasil didalam lingkungan di dunia bisnis yang ada. Dalan hal 

ini mungkin produknya tidak laku terjual, mesin-mesin tidak berjalan normal dan 

sebagainya (Gitosudarmo, 2002:16). 
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Suatu perusahaan yang bergerak dalam suatu lingkungan dunia bisnis, 

pada saat ini tidak akan dapat melepaskan diri dari persaingan, kadang-kadang 

tanpa diduga sebelumnya para pesaing meningkatkan persaingan di pasar baik 

persaingan harga maupun dengan penjualan kredit. Mungkin pula para 

langganannya tidak dapat mengembalikan piutang-piutangnya. Dapat pula terjadi 

pada mesin bahkan kebakaran atau pencurian yang menghabiskan aset yang 

dimiliki perusahaan. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan keuangannya, 

manajer harus mempersiapkan diri guna menjaga likuiditas dan profitabilitas 

perusahaan dengan kepastian yang tinggi di masa depan. Dalm perencanaan 

aktivitasnya juga harus mempehatikan ketidakpastian di masa depan, dan 

mungkin tidak tersedia seperti yang diharapkan, keadaan lingkungan dunia bisnis 

mungkin terjadi perubahan yang tidak menggembirakan dan sebagainya. 

Berdasarkan pecking order theory, perusahaan cenderung memilih 

pendanaaan berdasarkan urutan risiko. Jadi, perusahaan lebih memilih pendanaan 

dari sumber dana internal baru kemudian sumber dana eksternal. Dalam 

menentukan pendanaan dari sumber eksternal, perusahaan umumnya lebih 

memilih cara hutang daripada pemenuhan modal sendiri (Husnan, 2000:324). 

Di sisi lain, apabila perusahaan mengadakan evaluasi terhadap rencana-

rencana proyek investasi, pada umumnya terdapat pola di mana harus proyek-

proyek yang memberikan harapan hasil yang disertai dengan tingkat risiko yang 

tinggi. Sebaliknya proyek-proyek yang menawarkan hasil yang rendah memliki 

tingkat risiko yang rendah pula. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Yuke 

Prabansari dan dan Hadri (2005), risiko bisnis mempunyai pengaruh negatif 
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signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Semakin tinggi struktur modal 

perusahaan maka semakin rendah risikonya. Sedangkan penelitian 

Shanmugasundaram (2008) menemukan bahwa risiko bisnis berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Pengukuran risiko bisnis dalam 

penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Harjanti dan 

Tendelilin (2007) yang juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Chen dan Jiang (2001) yaitu dengan menggunakan natural log deviasi 

standard laba bersih sebelum bunga dan pajak (EBIT). Penggunaan deviasi 

standard dimaksudkan untuk memperoleh estimasi yang lebih baik. Sedangkan 

penggunaan natural log mengurangi fluktuasi data yang berlebih sehingga akan 

dapat mengurangi skewness of distribution dan data akan menyebar normal serta 

meminimisasi standar error koefisien regresi. 

 

2.4  Profitabilitas 

Menurut Munawir (2001:86) profitabilitas adalah rasio untuk mengukur 

profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk operasi tersebut 

atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Rasio 

profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan pada tingkat penjualan, aktiva, maupun modal. Dengan kata lain 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu (Riyanto 2001:35). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut 

dapat disimpulkan, bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan laba, dengan membandingkan antara laba dengan aktiva atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut. 

Profitabilitas berhubungan dengan laba, di mana laba yang akan diraih dari 

kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja sebuah perusahaan dalam 

menjalankan usahanya. Profitabilitas sebagai salah satu tujuan dalam mengukur 

besarnya laba sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah 

menjalankan usahanya secara efisien, karena efisien baru dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain dengan  menghitung 

profitabilitasnya. Pada umumnya perusahaan menganggap profitabilitas lebih 

penting dari pada perolehan laba, karena laba yang besar bukan berarti bahwa 

perusahaan telah berjalan secara efisien (Munawir, 2001:87). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zingales (1995) menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Hasil penelitian 

ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Adtya (2006), Ignacio 

Munyo (2006) ,Bauer (2004), Song (2005), dan Shanmugasundaram (2008) yang 

juga menunjukkan hubungan negatif antara profitabilitas dengan struktur modal. 

Cara untuk menilai profitabilitas suatu perusahaan bermacam-macam, 

dapat berupa perbandingan antara laba yang berasal dari operasi atau usaha, laba 

bersih sebelum pajak dengan total aktiva, laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. Meskipun bermacam-macam penilaian profitabilitas suatu perusahaan, 

namun rasio yang pada umumnya digunakan oleh para pemakai laporan keuangan 

adalah profitabilitas ekonomi dan profitabilitas modal sendiri (Riyanto, 2001:36). 
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Profitabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang di pergunakan untuk menghasilkan laba 

tersebut dan dinyatakan dalam persen. Modal yang diperhitungkan dalam 

menghitng profitabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja di dalam 

perusahaan (operating capital/capital asset) dengan demikian maka modal yang 

ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal yang digunakan dalam efek 

(kecuali perusahaan-perusahaan kredit) tidak diperhitungkan. Demikian pula laba 

yang diperhitungkan hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan (laba 

usaha/operating profit). Oleh karena itu, laba yang diperoleh di luar perusahaan 

atau dari efek (deviden, kupon) tidak diperhitungkan dalam menghitung 

profitabilitas ekonomi (Riyanto, 2001:36). 

Formulasi dari profitabilitas ekonomi adalah: 

Profitabilitas ekonomi =  

   (Riyanto, 2001:36) 

Bagi suatu perusahaan, di samping laba tingkat profitabilitas merupakan 

masalah yang penting, sebab laba yang besar saja belum tentu merupakan ukuran 

bahwa perusahaan tersebut telah dapat bekerja secara efisien. Efisiensi baru dapat 

diketahui dengan membandingkan profitabilitas yang diperoleh dengan modal 

yang digunakan. 

Profitabilitas modal sendiri atau sering juga dinamakan rentabilitas usaha 

adalah perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi para pemilik modal 

sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba 

tersebut dilain pihak (Riyanto, 2001:44). Laba yang dimaksudkan disini adalah 
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laba usaha setelah dikurangi dengan bunga modal asing dan pajak penghasilan 

(Earning After Tax). 

 Profitabilitas Modal Sendiri =  

                                                (Munawir, 2002:105) 

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas 

terhadap struktur modal perusahaan, maka perlu dikaji mengenai Pecking Order 

Theory. Disebut pecking order karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan 

akan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai (Husnan, 2000: 324). 

Brealy dan Myers dalam Husnan (2000: 325) menyatakan secara ringkas teori 

tersebut antara lain: 

1. Perusahaan lebih menyukai pendanaan dari hasil operasi 

perusahaan. 

2. Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian deviden yang 

ditargetkan, dengan berusaha menghindari perubahan deviden secara drastis. 

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

fluktuasi profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga, 

mengakibatkan bahwa dana hasil operasi kadang-kadang melebihi kebutuhan 

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

Apabila dana hasil operasi kurang dari kebutuhan investasi (capital 

expenditure), perusahaan akan mengurangi saldo kas atau menjual sekuritas 

yang dimiliki. 

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

perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling murah terlebih dahulu, 
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dumulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekurutas yang 

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

mencukupi, saham baru diterbitkan. 

Implikasi pecking order theory adalah perusahaan yang mempunyai profit 

tinggi, akan menggunakan utang dalam jumlah rendah, dan sebaliknya. 

Perusahaan yang mempunyai profit tinggi memungkinkan mereka untuk 

menggunakan laba ditahan (retained earning) sebagai sumber pendanaan 

perusahaan dari dalam. Alasannya, biaya dana internal lebih murah dibanding 

biaya dana eksternal. 

Sementara itu Brigham dan Houston (2001:40), mengatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan 

hutang yang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi menungkinkan untuk 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan 

secara internal. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan bahwa 

perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi akan mengurangi tingkat 

ketergantungannya pada pihak luar, karena tingkat keuntungan yang tinggi 

memungkinkan perusahaan untuk memperoleh sebagian besar pendanaannya dari 

laba ditahan dan hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap penentuan komposisi 

struktur modal. 
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2.5  Kerangka Berpikir 

Setiap badan usaha pasti memerlukan dana untuk melakukan kegiatan 

usaha dan untuk menjamin keberlanjutan usahanya. Pemenuhan kebutuhan 

pendanaan tersebut dapat berasal dari sumber internal dan sumber eksternal 

perusahaan. Setiap keputusan perusahaan dalam menentukan dari mana kebutuhan 

modalnya dipenuhi akan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. 

Struktur modal menunjukkan komposisi perbandingan antara sumber dana dari 

modal asing dengan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan dalam 

membiayai investasinya. 

Keputusan mengenai komposisi struktur modal perusahaan harus 

berdasarkan aturan struktur finansial konservatif vertikal yang memberikan batas 

imbangan yang harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya 

modal asing dan modal sendiri. Aturan finansial tersebut menetapkan bahwa 

besarnya modal asing dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh melebihi 

besarnya modal sendiri (Riyanto, 2001: 23). Dalam penetapan komposisi struktur 

modal tersebut, manajer harus mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain ukuran perusahaan, risiko 

bisnis, dan kemampulabaan/ profitabilitas perusahaan. 

Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi para investor dalam 

menanamkan modalnya. Menurut Robert Ang (1997: 59), perusahaan besar 

menarik para investor untuk menanamkan modalnya untuk keperluan investasi 

jangka panjang, perusahaan menengah cenderung memberikan harga saham yang 
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cenderung stabil atau naik yang seperti diinginkan para investor, sedangkan 

perusahaan kecil menarik para investor karena return of investment yang 

didapatkan para investor tinggi. Selain itu, perusahaan besar lebih terdiversifikasi 

dan akan lebih mudah mengakses ke pasar modal, menerima rating  kredit yang 

tinggi, dan membayar suku bunga rendah (Ozkan, 2004). 

Ukuran perusahaan juga akan mempengaruhi kebutuhan dana yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka dana yang 

dibutuhkan baik untuk modal kerja maupun ekspansi juga akan semakin banyak 

(Yuliati, 2002). Menurut riyanto (1999: 299), perusahaan yang lebih besar di 

mana sahamnya tersebar sangat luas akan lebih berani mengeluarkan saham baru 

dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai pertumbuhan penjualannya 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Sehingga dapat disimpulkan  

bahwa perusahaan yang besar akan lebih memilih mengeluarkan saham baru 

untuk memenuhi kebutuhannya daripada menggunakan dana yang berasal dari 

modal asing. Hal ini akan mempengaruhi struktur modal perusahaan. 

Dengan kata lain, terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan 

dengan struktur modal. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar 

pula struktur modalnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Prabansari dan Hadri (2005), Song (2005), Shanmugasundaram (2008), dan Liu 

dan Ren (2009). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan 

berengaruh terhadap struktur modal. Hal ini menyangkut ketertarikan investor 
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dalam menginvestasikan modalnya di perusahaan tersebut sehingga akan 

mempengaruhi besarnya struktur modal perusahaan tersebut. 

Keputusan struktur modal secara langsung juga berpengaruh terhadap 

besarnya risiko yang ditanggung pemegang saham serta besarnya tingkat 

pengembalian atau tingkat keuntungan yang diharapan (Brigham dan Houston, 

2001: 17). Keputusan struktur modal yang diambil manajer tersebut tidak saja 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap 

risiko keuangan yang dihadapi perusahaan. Risiko keuangan tersebut kemungkinan 

ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajibannya dan 

kemungkinan tidak tercapainya laba yang ditargetkan perusahaan. Sebaliknya 

perusahaan yang mempunyai srtuktur modal optimal akan menghasilkan tingkat 

pengembalian yang optimal pula, sehingga bukan hanya perusahaan yang 

memperoleh keuntungan, tetapi para pemegang sahampun ikut memperoleh 

keuntungan tersebut. Risiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam 

melaksanakan pendanaan eksternal sehingga secara teori akan berpengaruh negatif 

tehadap struktur modal (Haryati: 2007). Teori ini relevan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Prabansari dan Hadri (2005, Shanmugasundaram (2008). 

Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi menggunakan hutang 

relatif kecil, karena tingkat keuntungan yang tinggi memungkinkan mereka untuk 

menggunakan sumber pendanaan dari sumber intern perusahaan sendiri yaitu dari 

laba ditahan (Husnan, 1996: 324) . Sebaliknya perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang kecil akan lebih banyak menggunakan modal asing dalam 

memenuhi kebutuhan dananya. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan 
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untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang 

dihasilkan secara internal. Hal ini sesuai dengan Pecking Order Theory. Dengan 

demikian profitabilitas mempengaruhi struktur modal perusahaan, semakin tinggi 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin rendah pula perusahaan 

menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya, sehingga dapat memperkecil 

tingkat risiko finansialnya dan penggunaan utang yang rendah tersebut akan 

menurukan struktur modal perusahaan. 

Dengan mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi srtuktur 

modal, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menentukan bagaimana 

seharusnya pemenuhan dana dilakukan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat suatu kerangka berpikir pengaruh 

ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan kemampulabaan/ profitabilitas perusahaan 

terhadap struktur modal secara sistematis sebagai berikut: 

 

2.6   Hipotesis 

Struktur Modal (Y) 

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 
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Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya 

(Sudjana, 1996:219).  Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis dan profitabilitas terhadap 

struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2008. 

2. Ada pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. 

3. Ada pengaruh negatif risiko bisnis terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. 

4. Ada pengaruh negatif profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan 

manufaktur yang terdafar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. 

 

 

 

 



 

48 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006: 130). 

Dalam penelitian ini populasi yang dipergunakan adalah perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang go public yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam 

periode penelitian pada tahun 2008. Adapun jumlah perusahaan manufaktur pada 

tahun 2008 sebanyak 149 perusahaan. 

3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006: 131). Karena populasi penelitian ini berjumlah 149 perusahaan, maka perlu 

diambil sampel yang mampu mewakili populasi. Dadam penelitian ini diambil 

dengan menggunakan rumus slovin, sebagai berikut: 

n =  

Keterangan: 

n   = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 

e  = persen kelonggaran ketidaktelitian kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapt ditolelir, dalam penelitian ini yang di 

ambil adalah 10% 

(Umar, 2003: 120) 
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Oleh karena itu, sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

n =  

n =   

n =   

n = 59, 84 

n = 60 

 Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 60 perusahaan 

atau sebesar 40% dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2008. 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportional 

Random Sampling, karena: 

1. Perusahaan manufaktur di bedakan menjadi 3 bidang usaha yaitu: 

Basic Industry and Chemicals, Miscellaneous Industry dan Consumer Goods 

Industry 

2. Jumlah subyek/ perusahaan yang ada di setiap bidang usaha tidak 

sama antara 1 bidang usaha dengan bidang usaha lainnya. 

 Dengan demikian jumlah sampel yang diambil sebagai wakil populasi 

yang ada dapat terwakili. Pengambilan sampel dalam penelitian ini bersifat acak, 

karena seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. 

Adapun sebaran sampel perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Distribusi Perusahaan Sampel 

No Jenis Bidang Usaha dan Nama Sampel Perusahaan Populasi Sampel

1 Basic Industry and Chemicals (Industri Dasar Kimia) 60 24

2 Miscellaneous Industry (Aneka Industri) 52 21

3 Consumer Goods Industry (Industri Konsumsi) 37 15

 Jumlah 149 60

Sumber : Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2009 

Keterangan: daftar nama perusahaan terlampir 

 

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamantan penelitian (fenomena) yang merupakan konsep mengenai atribut 

atau sifat yang terdapat pada subyek penelitian yang dapat bervariasi secara 

kuantitatif ataupun kualitatif (Alghifari, 2000: 59). Variabel-variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

3.2.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas (Independent Variabel) adalah variabel yang menjadi sebab 

atau berubahnya suatu variable lain (variable dependen). Variabel bebas 

(Independent Variabel) dalam penelitian ini adalah 

1. Ukuran Perusahaan (X1) 

Variabel ini menunjukkan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki 

perusahaan. Asymmetric theory mengasumsikan bahwa perusahaan yang lebih 

besar memiliki ketidakseimbangan informasi yang lebih kecil. Hal ini akan 
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memudahkan perusahaan dalam hal pendanaan eksternal. Secara teori ukuran 

perusahaan dan struktur modal memiliki hubungan yang positif. Variabel ini akan 

diukur dengan Log Total Aktiva perusahaan Krishnan dan Moyer (dalam saidi: 

2002). Penggunaan Log disini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang 

berlebih sehingga akan dapat mengurangi skewness of distribution serta 

meminimalisasi standar error koefisien regresi. 

Indikator dari ukuran perusahaan adalah 

a. Aktiva ancar 

b. Aktiva tidak lancar 

Formulasi dari ukuran perusahaan adalah 

 

 

 

(Saidi,2005) 

2. Risiko Bisnis (X2)  

Variabel ini memberikan gambaran sebagai premi yang dibutuhkan untuk 

memperhitungkan risiko dari tidak berhasilnya perusahaan untuk memperoleh 

hasil didalam lingkungan di dunia bisnis yang ada (Gitosudarmo, 2002:16). 

Sedangkan  Horne dan Wachowics (2001) mendefinisikan risiko sebagai 

perbedaan antara return yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh. Resiko 

bisnis mencakup intrinsic business risk, financial leverage risk, dan operating 

leverage risk (Moh’d, Perry and Rimbey, 1998) yang dikutip dari Harjanti dan 

Tandelilin (2007). Risiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam 

Ukuran Perusahaan = Natural Log Total 

Aktiva 
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melaksanakan pendanaan eksternal sehingga secara teori akan berpengaruh 

negative terhadap struktur modal perusahaan. Natural log dari standar EBIT 

diyakini sebagai indikator yang lebih baik dalam mengukur Risk perusahaan 

(Harjanti dan tandelilin, 2001). Penelitian ini akan menggunakan natural Log 

standar deviasi EBIT sebagai indikator Business Risk (Risiko Bisnis). Penggunaan 

deviasi standar dimaksudkan untuk memperoleh estimasi yang lebih baik. 

Sedangkan penggunaan natural log mengurangi fluktuasi data yang berlebih 

sehingga akan dapt mengurangi skewness of distribution dan data akan menyebar 

normal serta meminimisasi standar error koefisien regresi. Standar deviasi EBIT 

dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan data keuangan perusahaan 

lima tahun sebelumnya sehingga untuk menentukan standar deviasi perusahaan 

tahun 2008, maka digunakan EBIT perusahaan dari tahun 2003-2007. Kemudian 

data tersebut di olah terlebih dahulu dengan menentukan natural lognya. 

Sedangkan standar deviasi diperoleh dari rumus: 

s2 =  

Keterangan: 

s2  = Standar Deviasi 

n  = jumlah kelas 

xi  = jumlah sampel 

jika masukkan EBIT sebagai xi, maka: 

S2 =  

(Sudjana, 2002: 94) 

3. Profitabilitas (X3) 
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Profitabilitas, Variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba (Saidi, 2005). Teori Pecking order mengatakan bahwa 

perusahaan lebih menyukai pendanaan internal sehingga perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi akan mengurangi modal eksternal. Hal ini bisa diartikan 

sebagai hubungan yang negative antara profitabilitas dengan leverage perusahaan. 

Akan tetapi perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih mudah 

melakukan pendanaan eksternal, sehingga hubungan antara profitabilitas dan 

leverage bisa menjadi positif. Meskipun hal ini mungkin, akan tetapi teori pecking 

order lebih beralasan karena teori pecking order melihat hubungan antara 

leverage dan profitabilitas dari sisi manajemen perusahaan sebagai pengambil 

keputusan.  

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan profitabilitas 

ekonomi. Indikator-indikator dari profitabilitas modal sendiri adalah 

a. Laba bersih setelah pajak 

b. Total Aktiva 

Formulasi dari profitabilitas adalah 

ROA =  

                                                (Riyanto, 2001:36) 

 

3.2.2 Variabel Terikat ( Dependent variabel) 

Variabel terikat ( Dependent variabel) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variaber bebas 

dalam penelitian ini adalah struktur modal. Struktur modal diukur dengan 
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membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Indikator-

indikator dari struktur modal adalah 

a. Total 

Hutang 

b. Total 

Aktiva 

Formulasi dari profitabilitas adalah 

Struktur Modal =   

(Riyanto, 2001:296) 

 

3.3  Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

keuangan perusahaan manufaktur tahun 2008, laporan hasil penelitian ilmiah dan 

jurnal penelitian ilmiah. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang 

diperoleh dari pihak kedua berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan 

yang tergabung dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008 dan dari Indonesian Capital Market Directory 2009, 

khususnya neraca dan laporan laba rugi. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 
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  Metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data 

mengenai jumlah utang jangka panjang, modal sendiri, aktiva tetap, aktiva lancar, 

aktiva tidak lancar, laba usaha sebelum bunga dan pajak, utang jangka panjang 

dan total aktiva pada perusahaan manufaktur di bursa Efek Indonesia. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai mean, nilai maksimum 

dan minimum serta distribusi frekuensi data. 

Klasifikasi dalam distribusi frekuensi ditentukan dengan cara: 

Klasifikasi =  

Jumlah kelas dalam distribusi frekuensi penelitian ini berjumlah 3 kelas. 

3.5.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel terikat 

(Y) dengan variabel bebas (X) dengan persamaan: 

 Y = a  +  b1 X1 - b2 X2 - b3 X3 + e 

Keterangan : 

Y = Struktur Modal 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien Persamaaan Regresi Prediktor X1 

b2 = Koefisien Persamaaan Regresi Prediktor X2 

b3 = Koefisien Persamaaan Regresi Prediktor X3 
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X1 = Variabel Ukuran Perusahaan 

X2 = Variabel Risiko Bisnis 

X3 = Variabel Profitabilitas 

e    = Faktor Pengganggu 

3.5.3 Uji Hipotesis 

1. Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen dari persamaan regresi dengan 

menggunakan hipotesis statistik (Santoso, 2004: 168). Pembuktian dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil dari probabilitas value. Jika probabilitas value 

> 0,05 maka H1 ditolak dan jika probabilitas value < 0,05 maka H1 diterima.  

Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka keputusannya adalah menerima 

hipotesis nol (Ho), artinya semua variabel independen (X) secara bersama-sama 

(simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Sedangkan jika F 

hitung lebih besar daripada F tabel, maka keputusannya menolak hipotesis nol 

(Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha), artinya semua variabel independen 

(X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

2. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel penjelas/ 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen 

(Ghozali, 2007: 84), dalam penelitian ini berarti uji t digunakan untuk 

menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas 

ukuran perusahaan, risiko bisnis dan profitabilitas terhadap struktur modal yang 
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merupakan variabel dependennya. Pembuktian dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil dari probabilitas value. Jika probabilitas value > 0,05 maka 

H2, H3, dan H4 ditolak dan jika probabilitas value < 0,05 maka H2, H3, dan H4 di 

terima. Selain itu, digunakan uji statistik dua pihak yaitu dengan membandingkan 

nilai thitung dengan ttabel serta dengan melihat gambar seperti dibawah ini: 

Gambar 3.1 Kriteria Uji t 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas memperlihatkan sketsa distribusi yang digunakan disertai 

daerah-daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.. Kedua daerah ini dibatasi 

oleh d1 dan d2 yang harganya didapat dari daftar distribusi yang bersangkutan 

dengan menggunakannpeluang yang ditentukan oleh α. Kriteria yang didapat 

adalah terima hipotesis Ho jika harga statistik yang dihitung berdasarkan data 

penelitian jatuh antara d1 dan d2. Dalam hal lainnya Ho ditolak (Sudjana, 1996: 

224). 

3. Mencari Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dari hasil regresi berganda menunjukkan 

seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya 

(Santoso, 2004: 167). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

-α/2 α/2 

Daerah
Penerimaan H0 

Daerah Penolakan H0 
(daerah kritis) 

Daerah Penolakan H0 
(daerah kritis) 
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independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

Sebaliknya jika R2 mendekati nol maka semakin lemah variable independen 

(variable bebas) menerangkan variable dependen (terikat). Sedangkan R2 

digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara tiap variable X terhadap 

variable Y secara parsial (Ghozali, 2005: 83).Untuk memudahkan perhitungan 

dalam mencari koefisien determinasi peneliti menggunakan program SPSS 

release 12, yaitu dengan melihat angka dari R square yang bisa dilihat pada tabel 

model summary kolom R square. 

3.5.4 Evaluasi Ekonometri 

Regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary least 

Square/ OLS) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak 

bias yang terbaik (Best Linear Unbias Estimator/ BLUE). Kondisi ini terjadi jika 

model regresi yang dihasilkan memenuhi beberapa asumsi, yang disebut asumsi 

klasik (Algifari, 2000: 83). Uji asumsi klasik ini meliputi: 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika 

variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesame 
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variabel bebas sama dengan nol (0). Menurut Ghozali (2007:91) identifikasi 

kebenaran Multikolinearitas dapat dilihat dari: 

1). Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu model estimsi model regresi sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel-variabel independent banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen 

2). Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel endependen 

Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di 

atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

3). Multikolineritas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor 

(VIF). Dimana tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai tolerance lebih 

besar dari 10% atau nilai variance inflation factor (VIF) lebih kecil dari 10. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidak samaan variance dari pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2007:105). Cara 

untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu 

dengan Uji Scatterplot. Menurut Ghozali ( 2007:107) untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat Grafik Plot dalam SPSS antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residuralnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 
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dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residural (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. 

Dasar analisis : 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi   heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titk-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi  heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memilki distribusi normal atau mendekati 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting 

data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, 

maka garis yang menghubungkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2007: 83). Alat uji normalitas menggunakan one-sample 

kolmogorov-smirnov. Data dikatakan normal jika variabel yang dianalisis 

mempunyai tingkat signifikansi lebih besar dari 5% (Santoso, 2002, 212). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar (listed) di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 yang berjumlah 149 

perusahaan. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan perusahaan yang 

mengolah bahan mentah sampai menjadi bahan jadi. Dipilihnya perusahaan 

manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang terbesar 

di Bursa Efek Indonesia.Selain itu, perusahaan manufaktur merupakan perusahaan 

yang berukuran besar yang berarti juga perusahaan yang menghadapi risiko besar. 

Dalam penelitian ini perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 klasifikasi antara 

lain Basic Industry and Chemical (industri dasar dan kimia), Miscellaneous 

Industry (aneka industri) dan Consumer Goods Industry (industri konsumsi). Dari 

ketiga klasifikasi tersebut terbagi menjadi beberapa sub industri yang dapat dilihat 

pada tabel 4.1 

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006: 131). Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan adalah 

Proporsional Random Sampling. Dari 149 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI diambil secara acak 60 perusahaan sampel dengan perimbangan yang 

sama. 
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4.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Deskriptif variable penelitian merupakan bagian dari hasil penelitian untuk 

menggaambarkan tingkat variable dalam tahun pengamatan. Berikut akan 

dijelaskan mengenai ukuran perusahaan, risiko bisnis dan profitabilitas 

perusahaan selama tahun 2008. 

A. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan menurut Ferry dan Jones (dalam Elyana, 2007:37) 

adalah rasio yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-

rata total aktiva. Jadi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya assets 

yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan 

Natural Log dari Total Aktiva. Perusahaan dengan ukuran besar mempunyai 

tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan 

berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah 

pinjaman juga semakin besar pula yang  nantinya dana tersebut akan digunakan 

untuk aktifitas perusahaan. 

Nilai ukuran perusahaan manufaktur  berdasarkan sektor industri tahun 

2008 dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 
Ukuran Perusahaan Tahun 2008 

No Sektor Ukuran Perusahaan (%) 
11,10-12,81 12,82-14,53 14,54-16,25

 Basic Industry and Chemical    
1 Lumber and Wood Products   1 
2 Paper and Allied Products 1 2 1 
3 Chemicals and Allied Products  1 3 
4 Adhesive 2   
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5 Plastics and Glass Products 2 4 2 
6 Cement   1 
7 Metal and Allied Products  2 1 
8 Fabricated Metal  1  
9 Stone, Clay, Glass and Concrete 

Products 
 4  

 Miscelleneous Industry    
10 Textile mill Products  3  
11 Apparel and Other Textile Products  2 2 
12 Cables  5  
13 Electronics and Office Equipment  2 1 
14 Automotive and Allied Products 2 2 4 
15 Photographic Equipment  1  
16 Food and Beverages 2 1 2 
 Consumer Goods Industry    
17 Tobacco Manufactures  1 1 
18 Pharmaceuticals 1   

Jumlah 10 31 19 
Sumber : Data ICMD tahun 2009 (diolah) 

Berdasarkan data ukuran perusahaan tahun 2008 tersebut, dapat diketahui 

bahwa perusahaan yang mempunyai nilai ukuran perusahaan tertinggi adalah PT 

Multipolar Corporation Tbk sebesar 16,25. Sedangkan perusahaan yang 

mempunyai ukuran perusahaan terendah pada tahun 2008 adalah PT Siwani 

Makmur Tbk yaitu sebesar 11,10. 

B. Risiko Bisnis 

Risiko Bisnis menurut Horne dan Wachowics (2001) merupakan risiko 

sebagai perbedaan antara return yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh. 

Risiko Bisnis dapat dihitung dengan menggunakan Natural Log dari EBIT. 

Perusahaan yang besar pasti akan mengahadapi risiko bisnis yang besar pula. Jika 

hal ini terjadi maka perusahaan akan megalami kesulitan dalam hal pendanaan 

eksternal karena biasanya cenderung memilih hutang di banding dengan 

pendanaan sendiri. Atau dengan kata lain jika perusahaan kesulitan 
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mengembalikan hutang atau terlambat jatuh tempo maka akan mempengaruhi 

investor dalam menginvestasikan dananya kembali. 

Nilai risiko bisnis perusahaan manufaktur berdasarkan sektor industrinya 

tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 
Risiko Bisnis Perusahaan Tahun 2008 

No Sektor Risiko Bisnis (Rupiah) 
6,81-8,77 8,87-10,74 10,75-12,71 

 Basic Industry and Chemical    
1 Lumber and Wood Products   1 
2 Paper and Allied Products   3 
3 Chemicals and Allied Products 1 2 2 
4 Adhesive 1 1  
5 Plastics and Glass Products 2 5 1 
6 Cement   1 
7 Metal and Allied Products  1 2 
8 Fabricated Metal  1  
9 Stone, Clay, Glass and Concrete Products  3 1 
 Miscelleneous Industry    
10 Textile mill Products  2 1 
11 Apparel and Other Textile Products  2 2 
12 Cables  2 3 
13 Electronics and Office Equipment  2 1 
14 Automotive and Allied Products 1 4 3 
15 Photographic Equipment  1  
 Consumer Goods Industry    
16 Food and Beverages  2 3 
17 Tobacco Manufactures   2 
18 Pharmaceuticals   1 

Jumlah 5 28 27 
Sumber : Data ICMD tahun 2009 (diolah) 

Berdasarkan data risiko bisnis tahun 2008, diketahui bahwa perusahaan 

yang mempunyai nilai risiko terbesar adalah PT Holcim Indonesia Tbk sebesar 

12,71. Sedangkan yang mempunyai nilai risiko bisnis terendah adalah PT 

Ekadharma International Tbk sebesar 6,81. 
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C. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas 

tinggi, maka cenderung akan mencukupi kebutuhannya melalui pendanaan 

internal sebagai cara meminimalisir risiko yang dihadapi walaupun sebenarnya 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk memilih pendanaan eksternal. Oleh 

karena itu, profitabilitas berhubungan negative dengan struktur modal. 

Nilai profitabilitas perusahaan manufaktur berdasarkan sector industrinya 

tahun 2008 dapat dilihat pada table 4.3 

Tabel 4.3 
Profitabilitas perusahaan Tahun2008 

No Sektor Profitabilitas Perusahaan (Rupiah)
(-0,21)-(-0,05) (-0,04)-0,10 0,11-0,25

 Basic Industry and Chemical  
1 Lumber and Wood Products 1  
2 Paper and Allied Products 1 1 
3 Chemicals and Allied Products 5 
4 Adhesive 1 1
5 Plastics and Glass Products 1 7 
6 Cement 1 
7 Metal and Allied Products 2 1
8 Fabricated Metal 1 
9 Stone, Clay, Glass and Concrete Products 3 1
 Miscelleneous Industry  
10 Textile mill Products 4  
11 Apparel and Other Textile Products 2 2 
12 Cables 5 
13 Electronics and Office Equipment 3 
14 Automotive and Allied Products 2 6 
15 Photographic Equipment 1 
 Consumer Goods Industry  
16 Food and Beverages 1 3 1
17 Tobacco Manufactures 1 1 
18 Pharmaceuticals 1 

Jumlah 13 43 4
Sumber : Data ICMD tahun 2009 (diolah) 
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Dari data profitabilitas tahun 2008 dapat diketahui bahwa perusahaan yang 

mempunyai profitabilitas tertinggi adalah PT Alam resource Alam Indonesia Tbk 

dengan nilai sebesar 0,25. Sedangkan profitabilitas terendah dialami oleh PT Apac 

Citra Centertex sebesar (-0,21) atau mengalami kerugian terbesar. 

D. Struktur Modal 

Struktur Modal merupakan rasio yang berfungsi untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajban jangka pangjangnya (Ang, 

1997: 89). Dalam penelitian ini struktur modal dihitung dengan membandingkan 

antar total aktiva dengan total hutang. Struktur modal merupakan salah satu rasio 

untuk mengukur leverage (solvabilitas) perusahaan. Perusahaan dikatakan 

solvable apabila perusahaan tersebut mampu melunasi hutang jangka panjangnya 

saat jatuh tempo. Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang tinggi dinilai 

mempunyai kinerja kurang baik. Semakin tinggi nilai struktur modal berarti 

bahwa semakin tinggi pula rasio hutang yang digunakan perusahaan dan semakin 

rendah nilai struktur modal berarti semakin rendah rasio total hutang yang 

digunakan perusahaan tersebut 

Nilai struktur modal perusahaan dari manufaktur berdasarkan sektornya 

dapat dilihat pada table 4.4 sebagai berikut 
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Tabel 4.4 
Struktur Modal Perusahaan Tahun 2008 

No Sektor Struktur Modal (%) 
0,43-0,59 0,60-0,76 0,77-0,95 

 Basic Industry and Che    
1 Lumber and Wood Products   1 
2 Paper and Allied Products 2 1  
3 Chemicals and Allied Products 1 4  
4 Adhesive 2   
5 Plastics and Glass Products 7 1  
6 Cement  2  
7 Metal and Allied Products 1  2 
8 Fabricated Metal 1   
9 Stone, Clay, Glass and Concrete Products 1 2 1 
 Miscelleneous Industry    
10 Textile mill Products 1 1 1 
11 Apparel and Other Textile Products 2 1 1 
12 Cables 1 3 1 
13 Electronics and Office Equipment  2  
14 Automotive and Aliied Products 2 4 2 
15 Photographic Equipment  1  
 Consumer Goods Industry    
16 Food and Beverages 4  1 
17 Tobacco Manufactures 1 1  
18 Pharmaceuticals  1  

Jumlah 26 24 10 
Sumber : Data ICMD tahun 2009 (diolah) 

Dari data struktur modal tahun 2008, dapat diketahui bahwa perusahaan 

yang mempunyai struktur modal tertinggi adalah PT Apac Citra Centertex Tbk 

sebesar 0,95. Sedangkan strktur modal terendah dialami oleh PT Ekadharma 

International Tbk sebesar 0,43. 

 

4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara variable dependen dengan variable independen. 
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Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier yang dilakukan melalui 

statistik dengan menggunakan SPSS 12,0 for windows, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Regresi 

Coefficients a

.027 .089 .007 -.569

.186 .038 .016 .174
.327 .066 -.373

.144 2.356 .462 -3.277

.886 .022 .646 .002
.413 .354 -.429
.300 .062 -.401
.260 .051 -.362
.632 .604 .941

1.583 1.655 1.062

B
Std. Error

Unstandardized
Coefficients

BetaStandardized Coefficients
t
Sig.

Zero-order
Partial
Part

Correlations

Tolerance
VIF

Collinearity Statistics

(Constant) X1 X2 X3
1

Model

Dependent Variable: Ya. 
 

Berdasarkan output SPSS di atas, maka diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 0,027 + 0,089X1 + 0,007X2 – 0,569X3 

Ketidaksesuaian model yang ada dikarenakan ke tiga variabel yang ada 

mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak bisa dikendalikan oleh 

perusahaan manufaktur tersebut serta karena para investor lebih menyukai 

berinvestasi pada perusahaan yang tingkat risikonya tinggi dengan anggapan akan 

memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi pula. Dari model menurut algifari 

(2000: 79) yang seharusnya bernilai positif menjadi negatif. 

Variabel diatas menunjukkan jika variabel ukuran perusahaan, risiko bisnis 

dan profitabilitas dianggap konstan (tetap) maka tingkat struktur modal 

perusahaan akan naik turun sebesar 0,027. 
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Nilai koefisien variabel independen ukuran sebesar 0,089 menunjukkan 

bahwa setiap ada penambahan Rp. 1,00, maka akan menaikkan struktur modal 

perusahaan sebesar 0,089 dengan syarat variable lain dianggap konstan. 

Nilai koefisien variabel independen risiko bisnis sebesar 0,007 

menunjukkan bahwa setiap ada penambahan 1%, maka akan menaikkan struktur 

modal perusahaan sebesar 0,007 dengan syarat variable lain dianggap konstan. 

Nilai koefisien variabel independen profitabilitas sebesar -0,569 

menunjukkan bahwa setiap ada penambahanRp.1,00, maka akan menurunkan 

struktur modal perusahaan sebesar -0,569 dengan syarat variable lain dianggap 

konstan. 

4.1.4 Evaluasi Ekonometri 

Evaluasi ekonometri di maksudkan untuk mengetahui apakah model linier 

berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini memenuhi 

asumsi klasik atau tidak. 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahu apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Berkaitan dengan asumsi 

klasik dalam penelitian ini model analisis yang digunakan akan menghasilkan 

estimator yang tidak bias apabila memenuhi asumsi klasik sebagai berikut: 

1) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas (independen). Uji 

multikolinieritas menggunakan nilai Tolerance dan Variance inflation factor 
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(VIF). Jika nilai Tolerance < 1 dan nilai VIF < dari 10 maka dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolinieritas. 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai tolerance semua variabel 

independen > 0,10 dan begitu juga nilai VIF < 10. Sehingga dalam penelitian 

ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresinya. 

2) Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SPESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot. Hasil Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik Heterokedastisitas 
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Berdasarkan gambar scatterplot di atas diketahui bahwa titik-titik pada 

gambar memiliki kecenderungan menyebar secara acak dan tidak membentuk 

pola khusus. Berdasarkan gambar scatterplot di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskesdatisitas dalam penelitian ini. 

3) Uji Normalitas 

Uji Kolmogrov-Smirnov dilakukan guna mengetahui apakah suatu data 

terdistribusi secara normal atau tidak secara statistuk. Uji Kolmogrov-Smirnov 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, maka 

suatu data disimpulkan terdistribusu normal. Tabel 4.6 menyajikan hasil uji 

Kolmogrov-Smirnov untuk masing-masing variable dengan menggunakan 

program SPSS 12,0 for windows sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas 

Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60
.0850

.06254
.166
.166

-.112
1.290
.072

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residu

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa data untuk masing-masimg 

variable setelah diui dengan uji Kolmogrov_Smirnov menunjukkan tingkat 
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signifikansi > 5%, struktur modal menunjukkan angka 0,072 (0,072 > 5%). 

Jadi dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 

 

4.1.5 Uji Hipotesis 

1. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

independen (ukuran perusahaan, risiko bisnis dan profitabilitas) secara 

simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (struktur modal). 

Tabel 4.7 Hasil Uji ANOVA 

ANOVAb

.310 3 .103 8.711 .000a

.664 56 .012

.974 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Dari perhitungan SPSS versi 12,0 for Windows diatas dapat 

diketahui nilai probabilitas value dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dalam 

penelitian ini yaitu sebesar 0,000. Hal ini berarti probabilitas value < tingkat 

signifikansi, maka H1 diterima. Selain itu, hasil uji statistik tersebut 

menunjukkan bahwa Fhitung variabel struktur modal adalah 8,711 sedangkan 

Ftabel  adalah 3,23 pada tingkat keyakinan 95%. Karena Fhitung  > Ftabel maka H1 

diterima. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, risiko 

bisnis dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur 

modal perusahaan manufaktur. 
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2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dari ringkasan perhitungan SPSS 

versi 12,0 for windows yang dapat dilihat pada tabel 4.5, dapat diketahui nilai 

probabilitas value dengan tingkat signifikansi sebesar 5% pada masing-masing 

variabel bebas. Berdasarkan Uji statistik dengan melihat ttabel  berdasarkan 

jumlah sampel 60 perusahaan dan dengan α = 0,095 didapat nilai ttabel = 1,67 

sehingga diperleh estimasi gambar sebagai berikut: 

Gambar 4.2 Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uji parsial untuk variabel ukuran perusahaan diperoleh 

thitung = 2,356 dengan nilai signifikansi 0,022 < 0,05 maka H0 ditolak sehingga 

Ha yang berbunyi ada pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal. Uji statistik thitung = 2,356 terletak sebelah kanan gambar yang diarsir, 

maka dapat diambil kesimpulan Ho ditolak atau ada pengaruh positif ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal. 

Berdasarkan uji parsial untuk variabel risiko bisnis diperoleh thitung = 

0,462 dengan nilai signifikansi 0,646 > 0,05 maka H0 diterima sehingga 

-1,67 1,67 
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berbunyi tidak ada pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal. Uji statistik 

thitung = 0,462 terletak diantara d1 (-1,67) dan d2 (1,67), maka dapat diambil 

kesimpulan Ho diterima atau tidak ada pengaruh risiko bisnis terhadap struktur 

modal. 

Berdasarkan uji parsial untuk variabel profitabilitas diperoleh thitung = 

-3,277 dengan nilai signifikansi 0,002 > 0,05 maka H0 ditolak sehingga Ha 

yang berbunyi ada pengaruh negatif profitabilitas terhadap struktur modal. Uji 

statistik thitung = -3,277 terletak sebelah kanan gambar yang diarsir, maka dapat 

diambil kesimpulan Ho ditolak atau ada pengaruh negatif profitabilitas terhadap 

struktur modal. 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.8 Hasil regresi Model Summary 

Model Summary b

.564a .318 .282 .10893 1.951
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Dari table 4.8 hasil uji regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) 

Adjusted R Square sebesar 0,318. Hasil ini berarti ada kontribusi sebesar 31,8% 

dari variable independen (ukuran perusahaan, risiko bisnis dan profitabilitas) 

terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Sedangkan sisanya 62,8% 

dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Dengan mengkuadratkan koefisien r parsial maka akan diketahui 

sumbangan masing-masing variable bebas terhadap variable terikat. Dari table 4.5 

diketahui r parsial untuk ukuran perusahaan sebesar 0,300, maka diperoleh r2 
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untuk ukuran perusahaan sebesar 0,09 (9%). Risiko bisnis r parsialnya sebesar 

0,062, maka diperoleh r2 untuk risiko bisnis sebesar 0,0038 (0,38%). Sedangkan 

profitabilitas r parsialnya sebesar -0,401, maka diperoleh r2 sebesar 0,1608 

(16,08%). Hasil ini berarti bahwa ada kontribusi sebesar 9% variable ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan, 16,8% profitabilitas 

berpengaruh tehadap struktur modal perusahaan sedangkan variable risiko bisnis 

tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. 

 

4.2 Pembahasan 

Srtuktur modal adalah perbandingan antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri yang pada akhirnya akan berimbas pada sumber dana yang akan 

digunakan untuk membiayai proyek investasi tersebut. Sumber pendanaan yang 

digunakan perusahaan tersebut dapat berasal dari dalam (intern) maupun dar iluar 

(ekstern) perusahaan. Pada umumnya perusahaan lebih menyukai pendanaan intern 

dari pada ekstern karena hal ini dapat mengurangi ketergantungan kepada pihak 

luar. Tetapi apabila kebutuhan dana semakin meningkat karena pertumbuhan 

perusahaan dan dana intern sudah digunakan semua maka tidak ada pelihan lain 

selain menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan (ekstern) 

baik yang diperoleh dari hutang (debt financing) maupun dengan mengeluarkan 

saham baru (external equity finanacing). Jika manajer lebih memilih hutang maka 

ketergantungan perusahaan pada pihak luar akan semakin besar dan berakibat pula 

pada risiko finansialnya. Oleh karena itu, perlu diusahakan adanya keseimbangan 

yang optimal antara kedua sumber pendanaan tersebut. 
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Banyak faktor yang mempengaruhi seorang manajer dalam pemilihan 

struktur modal. Menurut Brigham dan Houston (Brigham dan Houston, 

2001:39)stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat 

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

pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas keuangan. 

Sedangkan menurut McCue dan Ozcan (1992 :333) dalam Yuke Prabansari, 

struktur modal dipengaruhi oleh strukur aktiva (asset structure), pertumbuhan 

aktiva (asset growth), profitabilitas (profitability), risiko (risk), ukuran prusahaan 

(size), pajak (tax shields), struktur kepemilikan perusahaan (ownership/system 

affiliation), sistem pembayaran dari konsumen (payment system), dan kondisi 

pasar (market condition). 

 Dari hasil uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data, data berdistribusi 

normal. Tidak terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas dalam model regresinya 

sehingga hasil prediksi yang digunakan mempunyai tingkat kesalahan baku kecil 

dan dapat digunakan untuk memprediksi struktur modal perusahaan manufaktur. 

Hasil tersebut diperoleh persamaan regresi: 

Y = 0,027 + 0,089X1 + 0,007X2 – 0,569X3 

Dari persamaan regresi tersebut, secara simultan variabel ukuran 

perusahaan, risiko bisnis dan profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 

sebesar 31,8%. Sedangkan sisanya sebesar 62,8% dipengaruhi oleh factor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti strukur aktiva (asset structure), 

pertumbuhan aktiva (asset growth, pajak (tax shields), struktur kepemilikan 
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perusahaan (ownership/system affiliation), sistem pembayaran dari konsumen 

(payment system), dan kondisi pasar (market condition) dan lain-lain. Nilai positif 

pada variable risiko bisnis dikarenakan para investor lebih menyukai berinvestasi 

pada perusahaan yang tingkat risikonya tinggi dengan anggapan akan memperoleh 

tingkat pengembalian yang tinggi pula. 

Hanya ada dua variabel independen yang berpengaruh secara parsial dan 

signifikan terhadap vaiabel dependen dalam penelitian ini yaitu variabel ukuran 

perusahaan dan profitabilitas sedangkan variabel risiko bisnis tidak berpengaruh 

secara parsial maupun signifikan terhadap struktur modal. 

Ukuran perusahaan menurut menurut Ferry dan Jones (dalam Elyana, 

2007:37) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan 

rata-rata total aktiva. Jadi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya 

assets yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data yang dapat 

dilihat pada tabel 4.5 diperoleh thitung = 2,356 dengan nilai signifikansi 0,022 < 

0,05 dan tingkat pengaruh yang didapatkan dengan mengkuadaratkan nilai 

sumbangan korelasi secara parsialnya yaitu 0,300,r2 = 0,09 (9%) dapat diketahui 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal. Artinya semakin besar ukuran perusahaan yang direfleksikan dari total 

aktiva, maka semakin besar jumlah struktur modal perusahaan tersebut. 

Perusahaan besar cenderung melakukan diversifikasi lebih banyak dibanding 

perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan dalam ,menjalankan 

usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan 
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indicator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, 

dimana perusahaan dengan ukuran lebih besar dipandang lebih mampu 

menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya (Chen dan Jiang 2001). Hal ini 

akan mempermudah perusahaan dengan ukuran lebih besar untuk memperoleh 

pinjaman atau dana eksternal. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan merupakan hal yang dijadikan indikator dalam menilai  keamanan atas 

utang yangdiberikan kepada suatu perusahaan. Perusahaan dengan ukuranyang 

lebih besar dianggap lebih  mampu menghadapi ancaman kebangkrutan yang 

berarti mengurangi resiko terjadinya kebangkrutan dan kegagalan dalam 

pemenuhan kewajiban. Oleh karena itu perusahaan dengan ukuran lebih besar 

memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih mudah dalam melakukan 

pendanaan eksternal. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bauer (2004), 

Prabansari dan Hadri (2005), Tendelilin (2007). Tetapi penelitian ini berbeda 

dengan yang dilakukan oleh Shanmugasundaram (2008). 

Risiko bisnis secara parsial dan signifikan tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

thitung = 0,462 dengan nilai signifikansi 0,646 > 0,05. Risiko Bisnis merupakan 

suatu keadaan di mana kemungkinan timbulnya kerugian/ bahaya itu dapat 

diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data atau informasi yang cukup 

terpercaya/ relevan yang tersedia (Gitosudarmo 2002:16). Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut berarti H0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh antara 

risiko bisnis terhadap struktur modal. Hasil ini bertentangan dengan Trade Of 
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Teory. Hal ini disebabkan dalam pengukuran indikator risiko bisnis digunakan 

pengukuran pada tingkat variabilitas pendapatan sedangkan risiko bisnis itu 

sendiri yang merupakan tingkat risiko yang harus dihadapi perusahaan merupakan 

suatu keadaan yang sulit untuk diukur atau ditentukan secara pasti. Hasil 

penelitian ini berbeda hasil dengan penelitian yang sebelumnya dikarenakan 

perbedaan dalam pengambilan sampel. Penelitian sebelumnya menggunakan 

purposive random sampling sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

proportional cluster random sanpling serta berbeda pada tahun penelitiannya. 

Selain itu, juga disebabkan manajer kurang memperhatikan tnigkat risiko yang 

kemungkinan dihadapi oleh perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Tendelilin (2007) dan shanmugasundharam (2008). Tetapi hasil penelitian ini 

berbeda hasil dengan yang dilakukan oleh Prabansari dan Hadri (2005). 

Profitabililas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba, dengan membandingkan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.5 diperoleh 

thitung = -3,277 dengan nilai signifikansi 0,002 > 0,05 dan nilai r2 -0,401, maka 

diperoleh r2 sebesar 0,1608 (16,08%). Hal ini berarti bahwa mennerima Ha yaitu 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Implikasi hasil 

penelitian ini adalah bahwa perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan lebih 

banyak mempunyai dana internal dari pada perusahaan yang profitabilitasnya 

rendah. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menggunakan utang lebih 

kecil karena perusahaan mampu menyediakan dana yang cukup melalui laba 
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ditahan. Selain itu, perusahaan akan lebih menggunakan laba ditahan yang ada 

daripada harus menerbitkan ekuitas baru dengan baiaya yang tinggi untuk 

menggunakan pendanaanya. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Pecking 

Order Theory yang menyatakan bahwa perusahaan lebih suka untuk 

menggunakan dana internal (laba ditahan) daripada pendanaan eksternal (utang 

dan ekuitas) untuk membiayai kebutuhan modalnya sehingga dengan profitabilitas 

tinggi perusahaan akan mengurangi tingkat penggunaan utangnya. 

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Bauer (2004) dan Harjanti dan Tendelilin (2005). Tetapi berbeda hasil dengan 

yang dilakukan oleh Saidi (2005), Prabansari dan Hadri (2005) dan 

Shanmugasundharam (2008). 

Berdasarkan uraian diatas, keputusan pemilihan pendanaan sangat penting 

baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, manajer 

harus memperhatikan dengan cermat smber pendanaan mana yang akan 

digunakan untuk aktivitas perusahaan. Pemilihan srtuktur modal yang optimal 

akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur tahun 2008. Jadi apabila ukuran perusahaan mengalami 

kenaikan maka struktur modal akan mengalami kenaikan. 

2. Secara parsial risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur tahun 2008. Jadi kenaikan atau penurunan risiko bisnis 

tidak akan mempengaruhi besarnya struktur modal. 

3. Secara parsial profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal 

perusahaan manufaktur tahun 2008. Jadi apabila terjadi penurunan 

profitabbilitas maka akan diikuti pula dengan penurunan struktur modal. 

4. Secara simultan ada pengaruh ukuran perusahaan, risiko bisnis dan 

profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2008. Jadi apabila ukuran perusahaan, risiko bisnis dan profitabilitas 

mengalami kenaikan atau penurunan akan mempengaruhi besarnya struktur 

modal. 
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5.2 Saran 

Adapun saran penulis dari penelitian yangtelah dilaksanakan adalah: 

1. Bagi investor yang akan berinvestasi pada perusahaan manufaktur hendaknya 

memperhatikan tingkat struktur modal yang dimiliki perusahaan terutama 

dalam tingkat ukuran danprofitabilitas perusahaan. 

2. Bagi emiten khususnya manajer keuangan hendaknya lebih cermat dalam 

menentukan komposisi struktur modal perusahaan dengan mempertimbangkan 

besarnya asset atau ukuran yang dimiliki perusahaan dan profitabilitas yang 

diperoleh perusahaan. 

3. Implikasi bagi penelitian ini yaitu perlu dilakukan pengkajian ulang tentang 

faktor-faktor fundamental terhadap struktur modal perusahaan dengan 

menambahkan faktor-faktor lain serta memperpanjang periode pengamatan 

sehingga akan meningkatkan keakuratan data dan akan diperoleh estimasi yang 

lebih representativ. 
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DAFTAR DISTRIBUSI SAMPEL 
 
 

N
o 

Jenis Bidang usaha dan Nama Sampel 
Perusahaan 

Populasi Sampel Status 
Kepemilikan

1 Basic Industry and Chemicals (Industri Dasar 
Kimia) 

67 27  

 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW)   PMDN 
 PT. Suparma Tbk (SPMA)   PMDN 
 PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA)   PMDN 
 PT. Lautan Luas Tbk (LALS)   PMDN 
 PT. Unggul Indah Cahaya Tbk (UNIC)   PMDN 
 PT. Ekadharma International Tbk (EDTI)   PMDN 
 PT. Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI)   PMDN 
 PT. Titan Kimia Nusantara Tbk (TNKN)   PMDN 
 PT. Dynaplast Tbk (DYNA)   PMDN 
 PT. Trias Sentosa Tbk (TRST)   PMDN 
 PT. Citra Tubindo Tbk (CTBN)   PMDN 
 PT. Arwana Citra Mulia Tbk (ARCN)   PMDN 
 PT. Alumindo Ligth Metal Industry Tbk (ALMI)   PMDN 
 PT. Asiaplast Industries Tbk (ASIS)   PMDN 
 PT. Berlina Tbk (BRLN)   PMDN 
 PT. Budi Acid Jaya Tbk (BAJY)   PMDN 
 PT. Colorpak Indonesia Tbk (CLPI)   PMDN 
 PT. Interkeramik Alamasri Tbk (IKAI)   PMDN 
 PT. Kertas Basuki Rahmat Indonesia Tbk (KBRI)   PMDN 
 PT. Leyand International Tbk (LAPD)   PMDN 
 PT. Panasia Indosyntech Tbk (HDTX)   PMDN 
 PT. Resource alam Indonesia Tbk (RSAI)   PMDN 
 PT. Siwani Makmur Tbk (SIWA)   PMDN 
 PT. Sumalindo Lestari Tbk (SUMI)   PMDN 
 PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk (SSTM)   PMDN 
 PT. Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS)   PMA 
 PT. Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO)   PMA
2 Miscellaneous Industry (Aneka Industri) 60 24  
 PT. Argo Pantes Tbk (ARGP)   PMDN 
 PT. Evershine Textile Industry Tbk (ESTI)   PMDN 
 PT. Jembo Cable Company Tbk (JECC)   PMDN 
 PT. Kabelindo Murni Tbk (KBLM)   PMDN 
 PT. Voksel Electric Tbk (VOKS)   PMA 
 PT. Astra Graphia Tbk (ASGR)   PMDN 
 PT. Metrodata Electronic Tbk (MTDL)   PMDN 
 PT. Gajah Tunggal Tbk (GJTL)   PMDN 
 PT. Goodyear Indonesia Tbk (GYIN)   PMA 
 PT. Indomobil Sukses International Tbk (IMAS)   PMDN 
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N
o 

Jenis Bidang usaha dan Nama Sampel 
Perusahaan 

Populasi Sampel Status 
Kepemilikan

 PT. Nipress Tbk (NIPS)   PMDN 
 PT. Apac Citra Centertex Tbk (APCC)   PMDN
 PT. Indo Acidatama Tbk (SRSN)   PMA 
 PT. Indorama Synthetics (INDR)   PMDN
 PT. Intraco Penta Tbk (INTA)   PMDN
 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI)   PMDN
 PT. Keramika Indonesia Asosiasi (KIAS)   PMDN
 PT. KMI Wire and Cable Tbk (KMI)   PMDN
 PT. Modern International Tbk (MDRN)   PMDN
 PT. Multi Prima Sejahtera Ybk (LPIN)   PMDN
 PT. Multi Polar Corporation Tbk (MLPL)   PMDN
 PT. Multi Strada Arah Sarana Tbk (MASA)   PMA 
 PT. Polychem Indonesia Tbk (ADMG)   PMDN
 PT. Supreme Cable Manufacturing Corporation 

Tbk (SUCACO) 
  PMDN

3 Consumer Goods Industry (Industri Konsumsi) 22 9  
 PT. Sekar Laut Tbk (SKRL)   PMDN 
 PT. BAT IndonesiaTbk (BATI)   PMA 
 PT. Holcim Indonesia Tbk (SMBC)   PMA 
 PT. Bentoel International Investama (RMBA)   PMDN 
 PT. Cahaya Kalbar Tbk (CYKB)   PMA 
 PT. Davomas Abadi Tbk (DAVO)   PMDN 
 PT. Indofarma Tbk (INAF)   BUMN 
 PT. Mayora Indah Tbk (MYOR)   PMDN 
 PT. Prasida Aneka Niaga Tbk (PSDN)   PMA 
 Jumlah 149 60  
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Regression 
Model Summaryb

.564a .318 .282 .10893 1.951
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

ANOVAb

.310 3 .103 8.711 .000a

.664 56 .012

.974 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

.027 .089 .007 -.569

.186 .038 .016 .174
.327 .066 -.373

.144 2.356 .462 -3.277

.886 .022 .646 .002
.413 .354 -.429
.300 .062 -.401
.260 .051 -.362
.632 .604 .941

1.583 1.655 1.062

B
Std. Error

Unstandardized
Coefficients

BetaStandardized Coefficients
t
Sig.

Zero-order
Partial
Part

Correlations

Tolerance
VIF

Collinearity Statistics

(Constant) X1 X2 X3
1

Model

Dependent Variable: Ya. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

60
.0850

.06254
.166
.166

-.112
1.290

.072

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residu

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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