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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG : 

Dalam masa pembangunan seperti saat ini, persaingan di dunia usaha baik 

di sektor industri maupun jasa semakin tajam. Hal ini menyebabkan setiap 

perusahaan berupaya untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan antara lain: menyesuaikan diri 

terhadap perubahan – perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar perusahaan 

serta mengupayakan agar setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

digunakan secara efektif dan efisien.  

Peningkatan efisiensi dan produktivitas memerlukan suatu kondisi yang 

sehat, sehingga akan mampu menghasilkan keuntungan, untuk dapat tumbuh dan 

berkembang lebih baik. Setiap usaha untuk mencapai tujuan tersebut, nantinya 

tidak akan terlepas dari adanya pengaruh, baik pengaruh yang berasal dari dalam 

maupun dari luar perusahaan itu sendiri.  

Faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan, bagi pengelola perusahaan 

agak sulit untuk mengendalikannya. Salah satu faktor dari dalam perusahaan 

relatif lebih mudah untuk mengendalikannya.  

Salah satu faktor dari dalam perusahaan tersebut adalah menyangkut pada 

bagaimana perusahaan tersebut memperoleh dana dan memilih dana yang 

digunakan untuk membiayai investasi yang akan dilakukan.  
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Sumber-sumber dana yang dapat digunakan perusahaan dalam membiayai 

investasinya dapat dikategorikan menjadi dua sumber, yaitu sumber dana intern 

yakni sumber-sumber dana yang berasal dari dari dalam perusahaan, dan sumber 

dana yang berasal dari luar perusahaan disebut sumber dana ekstern. Sumber dana 

dari dalam perusahaan, dapat berupa laba ditahan, sedangkan sumber dana dari 

luar perusahaan dapat berupa pinjaman. Jika sumber dana diperoleh dari luar 

perusahaan yang berupa pinjaman tersebut, maka nantinya perusahaan akan 

mempunyai kewajiban yang sifatnya tetap, yaitu harus membayar bunga dari 

pinjaman tersebut secara tetap dan angsuran pokok. Sedangkan pembayaran 

bunga dan angsuran pokok ini harus tetap dilaksanakan dalam jumlah tertentu 

oleh perusahaan, sekalipun perusahaan itu mengalami kerugian. Hal ini tentu saja 

menjadi pertimbangan bagi perusahaan, sehingga jumlah pinjaman ini harus 

dibatasi untuk menjaga agar perusahaan tetap mempunyai kemampuan membayar 

hutang-hutangnya.  

Pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan dana, perusahaan perlu 

mempertimbangkan beberapa hal antara lain maka setidaknya ada tiga hal yang 

perlu dipikirkan, yaitu besarnya dana yang akan dibutuhkan dan dimana dana 

tersebut nantinya akan dapat diperoleh serta berapa lama dana tersebut akan 

digunakan dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. Kebutuhan dana 

untuk pengeluaran operasional dibiayai dengan sumber dana jangka pendek. 

Sumber dana ini digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari–hari, 

misalnya : membayar gaji pegawai, membeli bahan baku, membayar biaya 

administrasi dan lain – lain. Dana yang akan dikeluarkan ini diharapkan dapat 
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kembali dalam jangka waktu yang relatif pendek (kurang dari satu tahun) melalui 

hasil penjualan. Sementara itu kebutuhan dana untuk pengeluaran kapital dibiayai 

dengan sumber dana jangka panjang seperti penerbitan saham, obligasi, dan laba 

ditahan. Dana itu digunakan untuk membelanjai investasi perusahaan. Hasil 

pengembaliannya dapat diterima kembali dalam jangka waktu relatif lama (lebih 

dari satu tahun).  

Penggunaan sumber dana jangka waktu panjang seperti hutang jangka 

panjang, saham (baik saham biasa atau saham preferen), obligasi dan laba ditahan 

yang digunakan oleh perusahaan akan membentuk struktur modal perusahaan. 

Struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen yang 

terdiri dari modal sendiri dan modal asing, dimana modal sendiri terdiri dari 

berbagai jenis saham dan laba ditahan. Modal asing terdiri dari berbagai hutang 

jangka panjang yang meliputi berbagai jenis obligasi, hutang hipotik dan lain – 

lain. Penggunaan modal asing akan menimbulkan beban yang tetap dan besarnya 

penggunaan modal asing ini akan menentukan leverage perusahaan.  

Suatu perusahaan jika dalam memenuhi kebutuhan dananya 

mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam perusahaan akan 

mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar. Modal asing hanya digunakan 

sebagai pelengkap apabila dana yang diperlukan kurang mencukupi. Oleh karena 

itu, para manajer keuangan dengan tetap memperhatikan cost of capital perlu 

menentukan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri 

ataukah dipenuhi dengan modal asing. 
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Perusahaan makanan dan minuman adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri makanan dan minuman. Di Indonesia perusahaan makanan dan 

minuman dapat berkembang pesat, hal ini terlihat dari jumlah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari periode ke periode semakin banyak, walaupun 

ada beberapa perusahaan yang pernah mengalami defisiensi modal untuk 

sementara karena imbas dari krisis ekonomi. Tetapi tidak menutup kemungkinan 

perusahaan ini sangat dibutuhkan masyarakat sehingga prospeknya 

menguntungkan baik di masa sekarang maupun yang akan datang.  

Alasan pemilihan sektor industri makanan dan minuman adalah karena 

saham tersebut merupakan saham-saham yang paling tahan krisis ekonomi 

dibanding sektor lain karena dalam kondisi krisis atau tidak, sebagian besar 

produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan.  

Di sisi lain didasarkan atas prediksi bahwa perusahaan makanan dan 

minuman merupakan perusahaan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-

hari sehingga sangat kecil kemungkinan untuk rugi (ICMD,2000). 

Salah satu masalah pembelanjaan perusahaan adalah menyangkut masalah 

keseimbangan finansial. Keseimbangan finansial perusahaan dapat dicapai apabila 

perusahaan tersebut selama menjalankan fungsinya tidak menghadapi gangguan-

gangguan finansial, yang ini disebabkan adanya keseimbangan antara jumlah 

modal yang tersedia dengan jumlah modal yang dibutuhkan (Riyanto, 2001:14). 

Dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan sumber dana dapat digunakan 

pedoman struktur finansial baik yang vertikal maupun yang horizontal (Riyanto, 

2001:15). Pedoman struktur finansial yang vertikal memberikan imbangan yang 
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harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya jumlah modal 

pinjaman (hutang) dengan besarnya jumlah modal sendiri. Berdasarkan anggapan 

bahwa pembelanjaan yang sehat itu pertama-tama harus dibangun atas dasar 

modal sendiri, yaitu modal yang tahan risiko maka besarnya modal asing dalam 

keadaan apapun tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri. Koefisien utang, 

yaitu angka perbandingan antara jumlah modal asing dengan modal sendiri tidak 

boleh melebihi 1:1. Adapun pedoman struktur finansial yang horizontal 

memberikan batas imbangan antara besarnya modal sendiri dengan besarnya 

jumlah aktiva tetap plus persediaan besi. Pedoman tersebut menyatakan bahwa 

keseluruhan aktiva plus persediaan besi harus sepenuhnya dibelanjai dengan 

modal sendiri yaitu modal yang tetap tertanam dalam perusahaan.  

Perimbangan yang optimal antara modal asing dan modal sendiri akan 

mencerminkan struktur modal yang optimal. Struktur modal yang optimal adalah 

struktur modal yang dapat meminimalkan biaya modal rata-rata atau 

memaksimalkan nilai perusahaan atau struktur modal yang optimal adalah suatu 

struktur modal yang biaya marjinal riil hutang (marginal real cost of debt) sama 

dengan biaya marjinal riil modal sendiri (marginal real cost of equity). Namun, 

dalam kenyataan sulit bagi perusahaan untuk menentukan suatu struktur modal 

yang terbaik dalam suatu komposisi pembelanjaan yang tepat. Lebih mudah 

apabila perusahaan mencoba menaksir dalam suatu “range berapa tingkat 

leverage yang tepat bagi perusahaan” (Hartono, 1990:3). 

Setiap perluasan basis modal sendiri akan memperbesar kemampuan 

perusahaan dalam menanggung risiko usaha yang akan dibelanjainya, hal ini 
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didasarkan pada prinsip keamanan dimana hal ini akan memberikan pengaruh 

yang baik terhadap kreditur maupun terhadap perusahaan sendiri (Riyanto, 

2001:23). Namun secara kenyataan lebih banyak pengusaha besar sukses atau 

perusahaan besar di dunia ini yang menggunakan hutang sebagai cara yang efektif 

untuk dapat mengembangkan usaha secara cepat. Sebenarnya yang paling ideal 

adalah mengunakan hutang dalam batas tertentu di mana diperkirakan dalam 

berbagai situasi dan kondisi, baik dalam kondisi ekonomi sulit maupun 

menggembirakan, perusahaan tetap dapat mengembalikan pinjaman beserta 

bunganya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan modalnya, 

perusahaan lebih banyak menggunakan hutang jangka panjang daripada modal 

sendiri. Semakin besar hutang akan menyebabkan semakin besar risiko yang harus 

dihadapi perusahaan, antara lain kesulitan keuangan, kegagalan membayar bunga 

dan pokok pinjaman sampai kebangkrutan. Dari kenyataan tersebut, faktor–faktor 

struktur modal diduga dapat mempengaruhi struktur modal pada perusahaan 

makanan dan minuman.  

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli seperti yang 

dilakukan Harjudi Agustavianto menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan 

atau industri akan menentukan rasio leverage perusahaan. Karakteristik-

karakteristik perusahaan atau industri tersebut yaitu : ketidakstabilan, 

kemungkinan kebangkrutan, aktiva tetap, non-debt tax shield, periklanan, biaya 

penelitian dan pengembangan, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran 

perusahaan, free cash flow, dan keunikan perusahaan (Agustavianto,  1995:3-4).  
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Dalam melakukan keputusan pendanaan, perusahaan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana ekonomis 

guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

Brigham dan Houston (2001:39-41), mengemukakan faktor – faktor yang 

mempunyai pengaruh terhadap sruktur modal antara lain: stabilitas penjualan atau 

ukuran perusahaan, struktur aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, 

profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, 

dan lembaga penilai peringkat, keadaan pasar modal, kondisi internal perusahaan 

dan fleksibilitas keuangan. 

 Berdasarkan hasil penelitian para ahli seperti yang telah dilakukan oleh 

Sekar, Saidi, Janny, Augustinus, Sujianto, Agustavianto dan Hartono tentang 

faktor–faktor yang mempengaruhi struktur modal, penulis membatasi penelitian 

dengan mengambil tiga faktor saja yaitu struktur aktiva, ukuran perusahaan dan 

operating leverage.  

Dengan mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal, dapat membantu perusahaan makanan dan minuman dalam menentukan 

bagaimana seharusnya pemenuhan dana harus dilakukan sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, 

untuk itu penulis tertarik mengadakan penelitian tentang PENGARUH 

STRUKTUR AKTIVA, UKURAN PERUSAHAAN DAN OPERATING 

LEVERAGE TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN 

MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

JAKARTA (BEJ). 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH   

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perusahaan adalah struktur 

modal, yaitu pembelanjaan permanen yang terdiri dari modal sendiri dan modal 

asing. Untuk itu manajer keuangan dengan tetap memperhatikan cost of capital perlu 

menentukan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri 

ataukah dipenuhi dengan modal asing. Penggunaan modal asing akan menentukan 

struktur modal. Dalam melakukan keputusan pendanaan, perusahaan dituntut untuk 

mempertimbangkan faktor – faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah 

struktur aktiva, ukuran perusahaan dan operating leverage. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan dalam 

penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh struktur aktiva, ukuran perusahaan 

dan operating leverage terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2002– 2005 baik 

secara simultan maupun secara parsial ? 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi berbagai interprestasi 

mengenai judul skripsi ini, arah penelitian dan tujuan yang ingin dicapai menjadi 

jelas, maka dirasa perlu memberikan penegasan istilah-istilah yang digunakan 

dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah : 

1.3.1.   Struktur aktiva 

Struktur aktiva adalah penentuan berapa besar jumlah alokasi dana 

masing-masing komponen aktiva lancar maupun aktiva tetap. Struktur 
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aktiva diketahui dengan membandingkan antara aktiva tetap dengan total 

aktiva pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) tahun 2002-2005 

1.3.2. Ukuran perusahaan 

Yang dimaksud ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah total 

penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun 

yang dimiliki pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2002-2005. 

1.3.3. Operating Leverage 

Operating leverage merupakan kepekaan EBIT terhadap penjualan 

perusahaan  

1.3.4. Struktur Modal 

Struktur modal adalah perbandingan antara hutang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Besarnya dana yang diperlukan perusahaan tergantung pada 

besar kecilnya usaha yang dilakukan. 

 

1.4 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh struktur aktiva, 

ukuran perusahaan dan operating leverage terhadap struktur modal pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ). 
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1.4.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1 Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai wahana latihan 

pengembangan kemapuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori 

yang diperoleh di bangku kuliah. 

2 Bagi perusahan makanan dan minuman, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat 

membantu manajemen dalam memberikan keputusan tentang sumber 

pembelanjaan mana yang akan digunakan dalam membiayai investasi 

yang akan dilakukan oleh perusahaan.  

3 Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan sumbangan informasi tentang faktor–

faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Struktur Modal 

2.1.1 Pengertian Struktur Modal 

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, setiap perusahaan 

menghadapi masalah dari mana dana diperoleh dan untuk apa dana 

tersebut digunakan. Sumber dana suatu perusahaan dapat di lihat di  sisi 

pasiva dari neraca perusahaan, sedangkan penggunaan dana dapat di lihat 

pada sisi aktiva dari neraca perusahaan. Untuk setiap penggunaan dana, 

haruslah ada sumbernya. Dalam arti yang lebih luas, aktiva-aktiva yang 

dimiliki perusahaan menunjukkan penggunaan bersih dari dana, sedangkan 

hutang dan modal sendiri mencerminkan sumber dananya (Husnan:2001). 

Hutang yang dimaksudkan disini adalah hutang jangka pendek maupun 

hutang jangka panjang. Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan 

usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan 

dana tersebut disebut pembelanjaan perusahaan. 

Pada hakikatnya masalah pembelanjaan perusahaan adalah 

menyangkut masalah keseimbangan keuangan di dalam perusahaan. 

Dengan demikian pembelanjaan berarti mengadakan keseimbangan antara 

aktiva  dengan pasiva yang dibutuhkan, beserta mencari susunan kualitatif 

dari aktiva dan pasiva tersebut dengan sebaik-baiknya. Pemilihan susunan 



12 

 

kualitatif dari aktiva akan menentukan struktur kekayaan perusahaan, 

sedangkan pemilihan susunan kualitatif dari pasiva akan menentukan 

struktur keuangan dan struktur modal perusahaan (Riyanto, 2001:14). 

Menurut Weston dan Copeland (1992:22), keputusan untuk 

memilih sumber pembiayaan merupakan keputusan bidang keuangan yang 

paling penting bagi perusahaan. Rasio hutang jangka panjang terhadap 

modal sendiri (long term debt to equity ratio) menggambarkan struktur 

modal perusahaan dan rasio hutang terhadap modal ini akan menentukan 

besarnya leverage keuangan yang digunakan perusahaan. 

Menurut Weston dan Brigham (1994:87), struktur modal 

merupakan kombinasi atau bauran segenap pos yang masuk ke dalam sisi 

kanan neraca sumber modal perusahaan. Pengertian struktur modal 

dibedakan dengan struktur keuangan, dimana struktur modal merupakan 

pembelanjaan permanen yang mencerminkan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri, sedangkan struktur keuangan 

mencerminkan perimbangan antara seluruh hutang (baik jangka pendek 

maupun jangka panjang) dengan modal sendiri  

Struktur modal menurut Atmaja (dalam Murwatiningsih,2004), 

merupakan perbandingan antara modal sendiri modal hutang perusahaan 

(biasanya hutang jangka panjang). Menurut Riyanto (2001:296), struktur 

modal ditentukan oleh perbandingan antara hutang jangka panjang dan 

modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan  
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Struktur atau komposisi modal harus diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas finansial perusahaan. 

Memang tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah dan komposisi 

modal dari tiap–tiap perusahaan, tetapi pada dasarnya pengaturan terhadap 

struktur modal dalam setiap perusahaan harus berorientasi pada 

tercapainya stabilitas finansial dan terjaminnya kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Dari pengertian–pengertian yang telah dipaparkan, dapat ditarik 

kesimpulan tentang struktur modal yaitu perbandingan atau perimbangan 

antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

 

2.1.2. Komponen Struktur Modal 

Menurut Riyanto (2001:238), struktur modal suatu perusahaan 

secara umum terdiri atas beberapa komponen , yaitu : 

a. Modal Sendiri (Shareholder Equity) 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang 

tidak tertentu lamanya. Modal sendiri berasal dari sumber intern 

maupun sumber ekstern. Sumber intern berasal dari keuntungan yang 

dihasilkan peerusahaan, sedangkan sumber ekstern berasal dari modal 

yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari modal 

saham dan laba ditahan.  
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1. Modal Saham 

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam 

suatu Perseroan Terbatas (PT), dimana modal saham terdiri dari : 

a) Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang 

yang ditanamkan oleh investor, dimana pemilik saham ini, 

dengan memiliki saham ini berarti ia membeli prospek dan siap 

menanggung segala risiko sebesar dana yang ditanamkan. 

b) Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen bentuk komponen modal jangka panjang yang 

merupakan kombinasi antara modal sendiri dengan hutang 

jangka panjang. 

2) Laba Ditahan  

Laba ditahan adalah sisa laba dari keuntungan yang dibayarkan 

sebagai deviden. 

 
Komponen modal sendiri ini merupakan modal dalam perusahaan 

yang dipertaruhkan untuk segala risiko, baik risiko usaha maupun risiko 

kerugian–kerugian lainnya. Modal sendiri ini tidak memerlukan adanya 

jaminan atau keharusan untuk pembayaran kembali dalam setiap keadaan 

maupun tidak adanya kepastian tentang jangka waktu pembayaran kembali 

modal yang disetor. Oleh karena itu, tiap–tiap perusahaan harus 
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mempunyai sejumlah minimum modal yang diperlukan untuk menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Modal sendiri yang bersifat permanen akan tetap tertanam dalam 

perusahaan dan dapat diperhitungkan pada setiap saat untuk memelihara 

kelangsungan hidup serta melindungi perusahaan dari resiko 

kebangkrutan.  Modal sendiri merupakan sumber dana perusahaan yang 

paling tepat untuk diinvestasikan pada aktiva tetap yang bersifat permanen 

dan pada investasi–investasi yang menghadapi resiko kerugian / kegagalan 

yang relatif besar. Karena suatu kerugian / kegagalan dari investasi 

tersebut dengan alasan apapun merupakan tindakan membahayakan bagi 

kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. 

b. Modal Asing / Hutang Jangka Panjang (Long Term Debt) 

Modal asing / hutang jangka panjang adalah hutang yang 

jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari sepuluh tahun. 

Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk 

membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari 

perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi 

jumlah yang besar. Adapun jenis dari hutang jangka panjang adalah 

pinjaman obligasi dan pinjaman hipotik.  

1. Pinjaman Obligasi  

Pinjaman obligasi adalah pinjaman uang untuk jangka waktu yang 

panjang, dimana si debitur mengeluarkan surat pengakuan utang 

yang mempunyai nominal tertentu. Pelunasan atau pembayaran 



16 

 

kembali pinjaman obligasi dapat diambil dari penyusutan aktiva 

tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut dan dari 

keuntungan. 

2. Pinjaman Hipotik  

Pinjaman hipotik adalah pinjaman jangka panjang di mana pemberi 

uang (kreditur) diberi hak hipotik terhadap suatu barang tidak 

bergerak, agar supaya bila pihak debitur tidak memenuhi 

kewajibannya, barang itu dapat dijual dan hasil penjualan tersebut 

dapat digunakan untuk menutup tagihannya. 

Modal asing / hutang jangka panjang di lain pihak, merupakan 

sumber dana bagi perusahaan yang harus dibayar kembali dalam jangka 

waktu tertentu. Semakin lama jangka waktu dan semakin ringannya 

syarat–syarat pembayaran kembali hutang tersebut akan mempermudah 

dan memperluas bagi perusahaan untuk memberdayagunakan sumber dana 

yang berasal dari modal asing / hutang jangka panjang tersebut. Meskipun 

demikian, hutang tetap harus dibayar kembali pada waktu yang sudah 

ditetapkan tanpa memperhatikan kondisi finansial perusahaan pada saat itu 

dan harus sudah disertai dengan bunga yang sudah diperhitungkan 

sebelumnya. Dengan demikian seandainya perusahaan tidak mampu 

membayar kembali hutang dan bunganya, maka kreditur dapat memaksa 

perusahaan dengan menjual asset yang dijadikan jaminannya. Oleh karena 

itu, kegagalan untuk membayar kembali hutang atau bunganya akan 

mengakibatkan para pemilik perusahaan kehilangan kontrol terhadap 
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perusahaannya seperti halnya terhadap sebagian atau keseluruhan 

modalnya yang ditanamkan dalam perusahaan. Begitu pula sebaliknya, 

para krediturpun dapat kehilangan kontrol terhadap sebagian atau 

seluruhnya dana/pinjaman dan bunganya. Karena segala macam bentuk 

yang ditanamkan didalam perusahaan selalu dihadapkan pada risiko 

kerugian. 

Struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan 

permanen yang terdiri dari modal sendiri dan modal asing, dimana modal 

sendiri terdiri dari berbagai jenis saham dan laba ditahan. Penggunaan 

modal asing akan menimbulkan beban yang tetap dan besarnya 

penggunaan modal asing ini menentukan besarnya leverage keuangan 

yang digunakan perusahaan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

proporsi modal asing / hutang jangka panjang dalam struktur modal 

perusahaan, akan semakin besar pula risiko kemungkinan terjadinya 

ketidakmampuan untuk membayar kembali hutang jangka panjang beserta 

bunganya pada tanggal jatuh temponya. Bagi kreditur hal ini berarti bahwa 

kemungkinan turut serta dana yang mereka tanamkan didalam perusahaan 

untuk dipertaruhkan pada kerugian juga semakin besar.  

2.1.3. Arti Pentingnya Struktur Modal 

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai operasi 

perusahaan, yang bisa dipenuhi dari pemilik modal sendiri maupun dari 
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pihak lain berupa hutang. Dana tersebut mempunyai biaya modal yang 

harus ditanggung oleh perusahaan. 

Struktur modal akan menentukan biaya modal. Biaya modal adalah 

balas jasa yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada masing–masing 

pihak yang menanamkan dananya di dalam perusahaan. 

Dalam kaitannya dengan biaya modal, baik modal sendiri maupun 

hutang perlu diperinci lebih lanjut, karena tiap–tiap jenis sumber modal 

mempunyai konsekuensi tersendiri, baik jenis, cara perhitungan maupun 

ada atau tidaknya keharusan untuk dibayarkan. Sumber modal 

dimaksudkan di sini terbatas pada modal tetapnya saja, yaitu hutang 

jangka panjang, modal saham preferen dan modal saham biasa. Keputusan 

untuk menggunakan tiap–tiap jenis sumber modal tersebut atau 

mengkombinasikannya, senantiasa dihadapkan pada berbagai 

pertimbangan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang 

mencakup tiga unsur penting, yaitu : 

a.  Sifat keharusan untuk membayarkan balas jasa atas penggunaan modal 

kepada pihak yang menyediakan dana tersebut, atau sifat keharusan 

untuk pembayaran biaya modal. 

b. Sampai seberapa jauh kewenangan dan campur tangan pihak penyedia 

dana itu dalam pengelolaan perusahaan. 

c. Risiko yang dihadapi perusahaan. 

Agar dapat dipahami perbedaan karakteristik antara tiga macam 

sumber modal itu dapat dilihat dan disajikan pada kolom berikut : 
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Tabel 1.1 Perbedaan Karakteristik Antara Hutang Jangka 

Panjang, Saham Preferen dan Saham Biasa 

Perbedaan Hutang Jangka 
Panjang 

Saham 
Preferen 

Saham Biasa

1.Keharusan 
untuk 
membayarkan 
balas jasa 
(biaya modal) 

Perusahaan 
menjadi terikat / 
mengikatkan 
dirinya untuk 
membayar bunga 
yang bersifat 
tetap menurut 
kontrak atau 
perjanjian 

Perusahaan 
terikat / 
mengikatkan 
dirinya untuk 
membayar 
deviden yang 
bersifat tetap 
sebelum 
perusahaan 
membayarkn 
deviden 
kepada 
pemegang 
saham biasa. 

Perusahaan 
hanya terikat 
untuk 
membayar 
deviden dari 
sisa laba 
setelah bunga 
atas hutang 
dan deviden 
atas saham 
preferen yang 
menuggak itu 
harus dibayar. 
Tetapi deviden 
atas saham 
biasa tidak 
harus 
dibayarkan 
dan dapat 
dilakukannya 
berdasar 
tindakan 
formal / resmi 
dari 
manajemen. 

2.Kewenangan 
untuk ikut 
campur di 
dalam 
manajemen 
perusahaan 

Terbuka 
kemungkinan 
bagi para 
kreditur 
mengambil alih 
kendali 
manajemen di 
dalam perusahan 
apabila 
perusahaan gagal 

Terbuka 
kemungkinan 
untuk 
mendapatkan 
hak memilih 
direksi / 
pimpinan 
dalam 
perusahaan 

Merupakan 
pemilik 
perusahaan 
yang berhak 
untuk 
menentukan 
kebijaksanan-
kebijaksananp
enting 
perusahaan. 
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memenuhi 
kewajiban-
kewajibannya. 

3.Resiko yang 
dihadapi 
perusahaan 

Gambaran atau 
bayangan akan 
ketidakmampuan 
untuk membayar 
kembali hutang 
kepada kreditur 
merupakan 
resiko yang 
mengancam 
kelangsungan 
hidup 
perusahaan.  

Perusahaan 
dihadapkan 
pada 
kemungkinan 
adanya 
deviden yang 
menunggak 
yang 
biasanya 
diatasi 
dengan cara 
membagikan 
saham atau 
bonus. 

Pada akhirnya 
pemegang 
saham biasa 
sebagai 
pemilik 
perusahaan 
merupakan 
pihak yang 
menanggung 
resiko. 

 

Arti pentingnya struktur modal pada umumnya diperlukan dalam 

perusahaan, yaitu : 

1. Pada waktu mengorganisir atau mendirikan perusahaan baru. 

2. Pada waktu membutuhkan tambahan modal baru untuk pengluasan 

atau ekspansi. 

3. Pada waktu dijalankan penyusunan kembali struktur modal 

(recapitalization), pada waktu mengadakan perubahan–perubahan 

yang fundamental dalam struktur modal (debt readjustment) dan pada 

waktu dijalankan perbaikan – perbaikan dari keseluruhan struktur 

modal (financial reorganization) yang terpaksa harus dilakukan, 

karena perusahaan yang bersangkutan telah nyata–nyata dalam 

keadaan insolvable atau adanya ancaman insolvency, perubahan–

perubahan tersebut dimaksudkan agar supaya perusahaan tersebut 

untuk selanjutnya dapat bekerja dengan basis finansial yang lebih kuat. 
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Dalam hal ini, pendapatan yang dihasilkan dari sumber–sumber 

ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan akan dialokasikan kepada masing–

masing pihak yang menyediakan dana sebagai berikut : 

a. Kepada debitur, dalam jumlah tertentu yang tidak tergantung pada 

jumlah pendapatan yang dihasilkan, bahkan juga terhadap ada atau 

tidak adanya dari penggunaan sumber–sumber ekonomi itu dalam 

perusahaan. Bunga atas hutang kepada kreditur harus dibayar, bahkan 

dalam keadaan dimana perusahaan menderita kerugian dari operasinya. 

b. Kepada para pemilik / pemegang saham, seluruh sisa pendapatan yang 

dihasilkan oleh perusahaan dari sumber–sumber ekonominya setelah 

dikurangi dengan haknya para kreditur. Oleh karena itu, kemungkinan 

para pemilik (pemegang saham) akan memperoleh bagian yang lebih 

besar, sama atau kurang dari bagian yang diterima kreditur. Bahkan 

dalam keadaan perusahaan mengalami kegagalan di dalam operasinya, 

para pemilik / pemegang saham harus membayar ekstra untuk 

membalas jasa kepada para kreditur. Dalam situasi demikian dana 

yang diinvestasikan oleh para pemilik tidak hanya berkurang karena 

adanya kerugian di dalam operasinya, tetapi sebagai akibat dari 

kegiatan pembelanjaannya. 

Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya 

mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam perusahaan akan 

sangat mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar. Tetapi apabila 

kebutuhan dana sudah demikian meningkatnya karena pertumbuhan 
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perusahaan, dan dana dari sumber intern sudah digunakan semua, maka 

tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari luar 

perusahaan, baik hutang maupun dengan mengeluarkan saham baru dalam 

memenuhi kebutuhan dananya. 

Kalau dalam pemenuhan kebutuhan dana dari sumber ekstern 

tersebut mengutamakan pada hutang saja maka ketergantungan kita pada 

pihak luar akan semakin besar dan resiko finansialnyapun semakin besar. 

Sebaliknya kalau kita hanya mendasarkan pada saham saja, biayanya akan 

sangat mahal. Biaya penggunaan dana yang berasal dari saham baru (cost 

of new common stock) adalah paling mahal dibandingkan dengan sumber–

sumber dana lainnya. Oleh karena itu, perlu diusahakan adanya 

keseimbangan yang optimal antar kedua sumber dana tersebut. Apabila 

kita mendasarkan pada prinsip hati–hati, maka kita mendasarkan pada 

aturan struktur finansiil konservatif dalam mencari struktur modal yang 

optimal. Untuk mengetahui besarnya “modal optimum” diperlukan lebih 

dahulu menetapkan jangka waktu kritis. 

Menurut Riyanto (2001:194), jangka waktu kritis adalah jangka 

waktu dimana biaya untuk kredit jangka panjang sama besarnya dengan 

kredit jangka pendek. Kalau kredit yang dibutuhkan itu jangka waktunya 

lebih lama daripada jangka waktu kritis tersebut, lebih menguntungkan 

mengambil kredit jangka panjang dengan membungakan kelebihan modal 

sementara yang tidak digunakan. Sebaliknya apabila kebutuhan kredit itu 

jangka waktunya lebih pendek daripada jangka waktu kritis adalah lebih 
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menguntungkan membiayai kebutuhan modal kerja itu dengan jangka 

pendek. Dengan mengetahui besarnya modal optimum maka perusahaan 

dapat menetapkan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan 

modal sendiri ataukah dipenuhi dengan modal asing (hutang). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa arti pentingnya 

struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, karena 

baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang langsung 

terhadap posisi finansial perusahaan. Suatu perusahaan yang mempunyai 

struktur modal yang kurang baik dimana mempunyai hutang yang sangat 

besar akan memberikan beban yang berat kepada perusahaan yang 

bersangkutan, sehingga akan berpengaruh pada labanya. Struktur modal 

merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis 

sekuritas yang dikeluarkan. 

 

2.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan menurut 

Sartono (2001) adalah : 

a. Tingkat Penjualan 

Perusahaan dengan penjualan yang relative stabil berarti memiliki aliran 

kas yang relatif  stabil pula, maka dapat menggunakan hutang lebih besar 

daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. 
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b. Struktur Aktiva 

Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat 

menggunakan hutang dalam jumlah besar, hal ini disebabkan karena dari 

skala perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber 

dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

c. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan 

dana untuk pembiayaan ekspansi. 

d. Skala Perusahaan 

Perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal 

dibanding dengan perusahaan kecil. 

Beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh manajer 

keuangan dalam menentukan struktur modal perusahaan menurut Sekar 

(2001) adalah : 

a. Tingkat Pertumbuhan Penjualan 

Bagi perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan laba yang 

tinggi cenderung menggunakan hutang sebagai sumber dana eksternal 

lebih besar dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan yang tingkat 

pertumbuhan penjualannya rendah. 

b.  Stabilitas Penjualan 

 Semakin stabil penjualan suatu perusahaan, maka akan semakin besar 

kemungkinan perusahaan membelanjai kegiatannya dengan hutang. 
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c. Struktur Aktiva 

Perusahaan yang memiliki aktiva tetap dalam jumlah besar dapat 

menggunakan hutang dalam jumlah besar, hal ini disebabkan karena dari 

skala perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber 

dana dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

d. Kebijakan Deviden 

Kebijakan deviden yang stabil menyebabkan adanya keharusan bagi 

perusahaan untuk menyediakan sejumlah dana guna membayar jumlah 

deviden yang tetap tersebut. 

e.   Profitabilitas 

Perusahaan yang tingkat pengembalian keuntungan pada investasi tinggi 

maka akan menggunakan hutang yang relatif kecil. 

f.   Besaran Perusahaan 

Semakin besar suatu perusahaan, maka kecenderungan penggunaan dana 

eksternal juga akan semakin besar. 

g.  Risiko Bisnis 

Perusahaan dengan risiko yang tinggi seharusnya menggunakan hutang 

yang lebih sedikit untuk menghindari kemungkinan kebangkrutan. 

h. Operating Leverage 

Dalam suatu perusahaan tingkat operating leverage pada suatu tingkat 

hasil akan ditunjukkan oleh p-erubahan dalam volume penjualan yang 

mengakibatkan adanya perubahan yang tidak proporsional dalam laba 

atau rugi operasi. 
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Faktor – faktor yang mempunyai pengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan menurut Brigham dan Houston (2001:39-41) adalah : 

a. Stabilitas Penjualan. Jika penjualan relatif stabil, perusahaan dapat 

secara aman menggunakan hutang lebih tinggi dan berani menanggung 

beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

penjualannya tidak stabil. 

b. Struktur Aktiva. Apabila aktiva perusahaan cocok digunakan untuk 

dijadikan agunan kredit perusahaan tersebut cenderung menggunakan 

banyak hutang. 

c. Leverage operasi. Jika hal–hal lain tetap sama, perusahaan dengan 

leverage operasi yang lebih kecil cenderung lebih mampu untuk 

memperbesar leverage keuangan karena ia akan mempunyai resiko 

bisnis yang lebih kecil. 

d. Tingkat Pertumbuhan. Perusahaan–perusahaan yang mempunyai tingkat 

pertumbuhan lebih cepat, akan membutuhkan dana dari sumber ekstern 

yang lebih besar. 

e. Profitabilitas. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas 

investasi, menggunakan hutang yang relatif kecil. Laba ditahannya yang 

tinggi sudah memadai membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan. 

f. Pajak. Bunga merupakan biaya yang dapat mengurangi pajak 

perusahaan, sedangkan deviden tidak. Oleh karena itu, semakin tinggi 

tingkat pajak perusahaan, semakin besar keuntungan dari penggunaan 

pajak, semakin besar daya tarik penggunaan hutang. 
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g. Pengendalian. Pengaruh hutang lawan saham terhadap posisi 

pengendalian manajemen bisa mempengaruhi struktur modal. 

h. Sifat Manajemen. Sifat manajemen akan mempengaruhi dalam 

pengambilan keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. 

i. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Penilai Peringkat. Tanpa 

memperhatikan analisis para manajer atas faktor–faktor leverage yang 

tepat bagi perusahaan mereka, sikap pemberi pinjaman dan perusahaan 

penilai peringkat seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan. 

j. Keadaan Pasar Modal. Keadaan 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 daripada 

mengeluarkan saham. 

l. Fleksibilitas Keuangan. Seorang manajer pendanaan yang pintar adalah 

selalu dapat menyediakan modal yang diperlukan untuk mendukung 

operasi.   

Dari beberapa faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap 

struktur modal di atas, penulis membatasi penelitian ini dengan mengambil 

tiga faktor saja yaitu struktur aktiva, ukuran perusahaan dan operating 

leverage.  
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2.3 Struktur Aktiva  

Struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi untuk masing – 

masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap 

(Syamsudin,1994:9), Sedangkan menurut Riyanto (2001), struktur aktiva adalah 

perimbangan atau perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Jadi, 

struktur aktiva merupakan susunan dari penyajian aktiva dalam rasio tertentu dari 

laporan keuangan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. 

Struktur aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar 

adalah aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi, dan 

proses perputarannya adalah dalam jangka waktu yang pendek (umumnya kurang 

dari satu tahun). Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama yang 

secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi (Riyanto,2001). 

Struktur aktiva merupakan susunan penyajian aktiva dalam rasio tertentu 

dari laporan keuangan yang nampak pada neraca sebelah debet. Struktur aktiva 

dapat dipandang dari aspek operasional yang pada dasarnya menggolongkan 

aktiva dalam perbandingan tertentu untuk keperluan operasi utama perusahaan.  

 Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar modalnya 

tertanam dalam aktiva tetap (fixed asset). Dari keseluruhan jumlah aktiva tetap 

ada, maka ada beberapa yang merupakan “keharusan” dalam perusahaan–

perusahaan industri, karena tanpa aktiva tersebut proses produksi tidak akan 

mungkin berjalan. Ada perusahaan–perusahaan yang menggunakan aktiva tetap 

dalam jumlah yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga 

kerja yang diperlukan dalam proses produksi. Perusahaan yang menggunakan 
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aktiva tetap yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja 

disebut sebagai perusahaan yang “capital intensive”, sedangkan perusahaan–

perusahaan yang memperkerjakan jauh lebih banyak tenaga kerja dibandingkan 

dengan mesin–mesin, disebut sebagai perusahaan yang “labour intensive”. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin besar rasio aktiva tetap atas 

total aktiva (struktur aktiva), maka semakin tinggi tingkat capital intensive. 

Weston dan Copeland (1997:175) menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai aktiva tetap jangka panjang lebih besar, maka perusahaan tersebut 

akan banyak menggunakan hutang hipotik jangka panjang, dengan harapan aktiva 

tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya. Sebaliknya, perusahaan yang 

sebagian besar aktiva yang dimilikinya berupa piutang dan persediaan barang 

yang nilainya sangat tergantung pada kelanggengan tingkat profitabilitas masing–

masing perusahaan, tidak begitu tergantung pada pembiayaan hutang jangka 

panjang dan lebih tergantung pada pembiayaan jangka pendek. 

Bagi para kreditur, kepemilikan aktiva pada perusahaan memperlihatkan 

komposisi, bahwa aktiva merupakan jaminan pengembalian hutangnya. 

Kebanyakan teori struktur modal menyatakan bahwa jenis aktiva yang dimiliki 

oleh suatu jenis perusahaan mempengaruhi pemilihan struktur modal 

(Agustavianto, 1995:19-20). Kepemilikan aktiva tersebut juga dapat memelihara 

nilai likuidasi perusahaan. Sehingga, proporsi aktiva yang lebih besar akan 

mendorong pemberi pinjaman untuk memberikan pinjaman, dengan demikian 

perusahaan akan mempunyai tingkat leverage yang lebih tinggi. 
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Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

dengan struktur aktiva yang fleksibel cenderung menggunakan leverage lebih 

besar daripada perusahaan yang struktur aktivanya tidak fleksibel. Oleh karena 

itu, pemilihan jenis aktiva oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi pemilihan 

struktur modal perusahaan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Hartono menunjukkan struktur aktiva mempunyai hubungan yang positif dengan 

struktur modal. Demikian  juga penelitian yang dilakukan Sekar, Saidi, 

Augustinus Setiawan, dan Harjudi. 

 

2.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah rata–rata total penjualan bersih untuk tahun 

yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar 

daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan 

sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan 

biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston 

2001:117-119). Sedangkan menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), 

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 asset 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih 

sesudah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat 

diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan 



31 

 

biaya tetap. Agar laba bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki 

maka pihak manajemen akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, 

serta dilakukan pengendalian yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang 

dikehendaki. Manfaat pengendalian manajemen adalah untuk menjamin bahwa 

organisasi telah melaksanakan strategi usahanya dengan efektif dan efisien. 

Dalam aspek finansial, penjualan dapat dilihat dari sisi perencanaan dan 

sisi realisasi yang diukur dalam satuan rupiah. Dalam sisi perencanaan, penjualan 

direfleksikan dalam bentuk target yang diharapkan dapat direalisir oleh 

perusahaan. 

Perusahaan yang berada pada pertumbuhan penjualan yang tinggi 

membutuhkan dukungan sumber daya organisasi (modal) yang semakin besar, 

demikian juga sebaliknya, pada perusahaan yang tingkat pertumbuhan 

penjualannya rendah kebutuhan terhadap sumber daya organisasi (modal) juga 

semakin kecil. Jadi konsep tingkat pertumbuhan penjualan tersebut memiliki 

hubungan yang positif, tetapi implikasi tersebut dapat memberikan efek yang 

berbeda terhadap struktur modal yaitu dalam penentuan jenis modal yang akan 

digunakan. 

Apabila perusahaan dihadapkan pada kebutuhan dana yang semakin 

meningkat akibat pertumbuhan penjualan, dan dana dari sumber intern sudah 

digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain bagi perusahaan untuk 

menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan, baik hutang maupun 

dengan mengeluarkan saham baru. Menurut Riyanto (1995:299-300), suatu 

perusahaan yang besar yang sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan 
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modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan 

hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap 

perusahaan bersangkutan. Sebaliknya, perusahaan yang kecil, dimana sahamnya 

tersebar hanya di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak dominan 

terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, maka perusahaan 

yang besar akan lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi 

kebutuhan untuk membiayai pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan 

perusahaan yang kecil. 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih 

besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk 

memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan 

dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan 

persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala 

kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil 

lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, 

memungkinkan perusahaan besar tingkat leveragenya akan lebih besar dari 

perusahaan yang berukuran kecil. 

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa besar 

kecilnya (ukuran) perusahaan akan berpengaruh  terhadap struktur modal dengan 

didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai 

tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan 

lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan 
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jumlah pinjaman juga semakin besar pula. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

para ahli yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang 

positif, yang berarti kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti dengan kenaikkan 

struktur modal adalah penelitian yang dilakukan Sekar, Saidi, Harjudi, 

Augustinus, dan Janny. 

 

2.5 Operating  Leverage 

2.5.1 Pengertian Operating Leverage 

Operating leverage merupakan kepekaan EBIT terhadap penjualan 

perusahaan (Sawir,2004). Menurut Gitosudarmo (2000), Operating 

leverage merupakan keadaan yang terjadi pada saat perusahaan memiliki 

biaya tetap yang harus ditanggung pada unit yang dihasilkan Operating 

leverage terjadi pada saat perusahaan menanggung biaya tetap yang harus 

ditutup dari hasil operasinya (Husnan, 2001). Weston dan Brigham (1994), 

menyatakan bahwa operating leverage menunjukkan seberapa besar biaya 

tetap operasi perusahaan merupakan bagian dari biaya total operasi suatu 

perusahaan seperti biaya tetap pabrikasi, biaya administrasi dan biaya 

penjualan. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

operating leverage terjadi setiap waktu di mana suatu perusahaan 

mempunyai biaya tetap yang harus ditutup berapapun besar volume 

kegiatannya.  
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2.5.2 Manfaat Analisis Operating Leverage 

Kunci penting dalam analisis ini adalah pengakuan bahwa biaya-

biaya yang ditanggung perusahaan dapat dipisahkan menjadi dua jenis 

biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang 

jumlahnya tidak berubah dalam kisar produksi tertentu. Di luar kisar 

produksi tersebut, biaya tersebut dapat berubah. Contoh biaya tetap adalah 

gaji para pimpinan, penyusutan dan asuransi. Sedangkan biaya variabel 

adalah biaya yang secara total berubah apabila unit yang dihasilkan 

bertambah maka jumlah biaya variabel akan meningkat. Apabila unit yang 

dihasilkan bertambah maka jumlah biaya variabel akan meningkat, dan 

sebaliknya. 

Untuk keperluan analisis seringkali biaya variabel per unit 

diasumsikan konstan, sehingga peningkatannya akan proporsional sesuai 

dengan unit yang dihasilkan. Analisis operating leverage dimaksudkan 

untuk mengetahui (1) seberapa peka laba operasi terhadap perubahan hasil 

penjualan, dan (2) berapa penjualan minimal yang harus diperoleh agar 

perusahaan minimal tidak menderita rugi. Semakin besar tingkat operating 

leverage, semakin peka laba operasi terhadap perubahan penjualan. 

Semakin besar proporsi biaya tetap, semakin besar operating leveragenya 

(Husnan,2001). 

Pertimbangan utama bagi pimpinan perusahaan untuk 

menggunakan operating leverage dalam operasinya adalah analisis untung 

ruginya apabila dalam berproduksi menggunakan mesin dengan biaya 
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penyusutan yang besar, dibandingkan menggunakan tenaga kerja dengan 

biaya yang relatif lebih murah. Jika pimpinan perusahaan memutuskan 

untuk menggunakan mesin di dalam menghasilkan produksi, ini berarti 

biaya mempunyai pengaruh yang kuat dalam perusahaan atau dengan kata 

lain biaya tetap merupakan leverage yang dapat mengakibatkan 

pendapatan akan menjadi lebih besar jika terjadi peningkatan dalam 

volume penjualan dan sebaliknya mengakibatkan pendapatan semakin 

berkurang bahkan merugi apabila pemasaran hasil produksi mengalami 

hambatan. 

Secara teoritis operating leverage dapat berpengaruh secara positif 

maupun negatif terhadap struktur modal perusahaan. Hal ini terjadi karena 

dengan menggunakan operating leverage yang tinggi, maka perubahan 

kecil dalam penjualan akan mengakibatkan perubahan pendapatan sebelum 

bunga dan pajak maupun kerugian perusahaan yang besar. Perubahan 

pendapatan sebelum bunga dan pajak yang besar ini terjadi kalau 

penggunaan operating leverage tersebut didukung oleh pemasaran hasil 

produksinya yang lancar (Weston dan Brigham, 1994). 

 

2.6 KERANGKA BERFIKIR 

Setiap organisasi baik berupa badan usaha atau badan sosial tidak 

terlepas dari kebutuhan dana. Pemenuhan dana tersebut adalah menyangkut pada 

bagaimana perusahaan tersebut memperoleh dana, dan memilih dana yang 

digunakan untuk membiayai investasi yang akan dilakukan. Sumber-sumber dana 
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yang dapat digunakan dalam membiayai investasinya dapat berasal dari sumber 

intern dan sumber ekstern. Suatu perusahaan jika dalam memenuhi kebutuhan 

dananya mengutamakan pemenuhan dengan sumber dari dalam perusahaan akan 

mengurangi ketergantungannya kepada pihak luar. Modal asing hanya digunakan 

sebagai pelengkap apabila dana yang diperlukan kurang mencukupi. Oleh karena 

itu, para manajer keuangan dengan tetap memperhatikan cost of capital perlu 

menentukan apakah kebutuhan dana perusahaan dipenuhi dengan modal sendiri 

ataukah dipenuhi dengan modal asing. 

Dalam melakukan keputusan pendanaan, perusahaan dituntut untuk 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber–sumber dana ekonomis 

guna membelanjai kebutuhan – kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

Untuk itu, dalam penetapan struktur modal, perusahaan perlu mempertimbangkan 

faktor–faktor yang mempengaruhinya.  Faktor – faktor tersebut diantaranya 

adalah struktur aktiva, ukuran perusahaan dan operating leverage. 

 Struktur aktiva merupakan susunan dari penyajian aktiva dalam rasio 

tertentu dari laporan keuangan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan 

aktiva tetap (Riyanto,2001). Perusahaan dengan struktur aktiva yang fleksibel 

cenderung menggunakan leverage lebih besar daripada perusahaan yang struktur 

aktivanya tidak fleksibel. Oleh karena itu, pemilihan jenis aktiva oleh suatu 

perusahaan akan mempengaruhi pemilihan struktur modal perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartono menunjukkan struktur aktiva 

mempunyai hubungan yang positif dengan struktur modal. Hal ini senada dengan 

penelitian yang dilakukan Sekar, Saidi, Augustinus Setiawan, dan Harjudi. 
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Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar modalnya 

tertanam dalam aktiva tetap (fixed asset). Dari keseluruhan jumlah aktiva tetap, 

maka ada beberapa yang merupakan “keharusan” dalam perusahaan–perusahaan 

industri, karena tanpa aktiva tersebut proses produksi tidak akan mungkin 

berjalan. Ada perusahaan–perusahaan yang menggunakan aktiva tetap dalam 

jumlah yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja 

yang diperlukan dalam proses produksi. Perusahaan yang menggunakan aktiva 

tetap yang relatif jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja 

disebut sebagai perusahaan yang “capital intensive”, sedangkan perusahaan–

perusahaan yang memperkerjakan jauh lebih banyak tenaga kerja dibandingkan 

dengan mesin–mesin, disebut sebagai perusahaan yang “labour intensive”. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin besar rasio aktiva tetap atas 

total aktiva (struktur aktiva), maka semakin tinggi tingkat capital intensive. 

Menurut Ferry dan Jones (dalam Sujianto, 2001), ukuran perusahaan 

merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Besar 

kecilnya (ukuran) perusahaan akan berpengaruh  terhadap struktur modal dengan 

didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai 

tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan 

lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan 

jumlah pinjaman juga semakin besar pula. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

para ahli yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang 

positif, yang berarti kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti dengan kenaikkan 



38 

 

struktur modal adalah penelitian yang dilakukan Sekar, Saidi, Harjudi, 

Augustinus, dan Janny. 

Perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah memperoleh pinjaman 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan 

besar tingkat leveragenya akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil. 

Dengan demikian, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal dengan 

didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan, ada 

kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang lebih besar. 

Operating leverage merupakan kepekaan EBIT terhadap penjualan 

perusahaan (Sawir,2004). Menurut Gitosudarmo (2000), Operating leverage 

merupakan keadaan yang terjadi pada saat perusahaan memiliki biaya tetap yang 

harus ditanggung pada unit yang dihasilkan. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

para ahli (Janny dan Slamet) yang menyatakan bahwa operating leverage dapat 

berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap struktur modal perusahaan. 

Hal ini terjadi karena dengan menggunakan operating leverage yang tinggi, maka 

perubahan kecil dalam penjualan akan mengakibatkan perubahan pendapatan 

sebelum bunga dan pajak maupun kerugian perusahaan yang besar. Perubahan 

pendapatan sebelum bunga dan pajak yang besar ini terjadi kalau penggunaan 

operating leverage tersebut didukung oleh pemasaran hasil produksinya yang 

lancar. Dengan mengetahui bagaimana faktor–faktor yang mempengaruhi struktur 

modal, dapat membantu perusahaan dalam menentukan bagaimana seharusnya 

pemenuhan dana harus dilakukan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai 
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Analisis operating leverage dimaksudkan untuk mengetahui (1) seberapa 

peka laba operasi terhadap perubahan hasil penjualan, dan (2) berapa penjualan 

minimal yang harus diperoleh agar perusahaan minimal tidak menderita rugi. 

Semakin besar tingkat operating leverage, semakin peka laba operasi terhadap 

perubahan penjualan. Semakin besar proporsi biaya tetap, semakin besar operating 

leveragenya. 

Secara sistematis kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini yaitu pengaruh antara ukuran perusahaan, struktur 

aktiva dan operating leverage terhadap struktur modal : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Tabel 2.1 

 Pengaruh struktur aktiva, ukuran perusahaan dan Operating Leverage 

terhadap struktur modal. 

 

 

Struktur  Aktiva  
(X1) 

Ukuran 
Perusahaan 

(X2)  

Operating 
Leverage  

(X3) 

Struktur Modal  
(Y) 
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2.7  HIPOTESIS 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2002:64). Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh yang 

signifikan antara struktur aktiva, ukuran perusahaan dan operating leverage 

terhadap struktur modal pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan  Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi sampel adalah 

keseluruhan data keuangan dari 20 perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2002–2005. Oleh karena 

subyeknya meliputi semua yang terdapat di dalam populasi, maka penelitian ini 

disebut penelitian populasi atau sensus.  

 Tabel 3.1  
Profil Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) Tahun 2002-2005 
 

No Nama Perusahaan Listing Date Tahun 
Berdiri 

Status 
Perusaha

an 
 

(a) 
 

(b) (c) (d) 
 

(e) 
 
1 

 
PT Ades Waters Indonesia Tbk 13-06-1994 1985 

 
PMDN 

 
2 

 
PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 11-06-1997 1990 

 
PMDN 

 
3 

 
PT Multi Bintang Indonesia Tbk 12-01-2000 1929 

 
PMA 

 
4 

 
PT Sinar Mas Agro Resources 
and Technology Tbk   

20-10-1992 1962 
 
PMDN 

 
5 

 
PT Cahaya Kalbar Tbk 09-09-1996 1968 

 
PMDN 

 
6 

 
PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 18-10-1994 1974 

 
Non PMA-
Non 
PMDN 

 
7 

 
PT Aqua Golden Mississippi Tbk 01-03-1990 1973 

 
PMDN 
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8 

 
PT Delta Djakarta Tbk 21-12-2000 1932 

 
PMA 

 
9 

 
PT Sekar Laut Tbk 08-09-1993 1976 

 
PMDN 

 
10 

 
PT Pioneerindo Gourmet 
International Tbk 

30-03-1997 1983 
 
PMA 

 
11 

 
PT Tunas Baru Lampung Tbk 14-02-2000 1973 

 
PMDN 

 
12 

 
PT Davomas Abadi Tbk 22-12-1994 1990 

 
PMDN 

 
13 

 
PT Mayora Indah Tbk 30-12-1992 1977 

 
PMDN 

 
14 

 
PT Suba Indah Tbk 09-12-1991 1975 

 
PMDN 

 
15 

 
PT Sari Husada Tbk 08-03-1993 1972 

 
PMDN 

 
16 

 
PT Fast Food Indonesia Tbk 11-03-1993 1978 

 
PMDN 

 
17 

 
PT Ultrajaya Milk Industry & 
Trading Company Tbk 

20-11-1973 1971 
 
PMDN 

 
18 

 
PT Indofood Sukses Makmur Tbk 11-12-1991 1990 

 
PMDN 

 
19 

 
PT Sierad Produce Tbk 27-12-1996 1985 

 
PMDN 

 
20 

 
PT Siantar Top Tbk 16-12-1996 1989 

 
PMDN 

                               (Sumber ICMD, 2005)  
 

3.2  Variabel Penelitian 

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu : 

3.2.1 Variabel Bebas ( X ) 

Variabel bebas adalah variabel yang diduga secara bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Terdapat tiga (3) variabel bebas 

dalam penelitian ini, yaitu : 
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1. Struktur Aktiva (X1) 

Struktur aktiva yaitu penentuan seberapa besar jumlah alokasi untuk 

masing–masing komponen aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap. 

Total aktiva tetap 
Struktur aktiva =     

    Total Aktiva 
       (Syamsudin, 1995:8) 

 
2. Ukuran Perusahaan (X2) 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah rata – rata total 

penjualan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di 

BEJ tahun 2002 – 2005. 

3. Operating Leverage (X3) 

Ukuran kuantitatif sensitivitas laba operasi perusahaan terhadap 

perubahan penjualan disebut dengan tingkat pengungkit operasi 

(degree of operating leverage / DOL). 

 

   % Perubahan laba operasi EBIT 
DOL                =             

   % Perubahan Penjualan    
        (Sartono, 2001:257) 

 

3.2.2 Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah struktur 

modal. Struktur modal diukur dengan membandingkan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri dan hal ini dapat ditulis persamaan : 
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       Hutang jangka panjang 
Struktur modal =                           

    Modal sendiri 
                                       (Riyanto, 1995:296) 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku–buku 

pustaka, referensi, Koran dan sebagainya agar diperoleh pengetahuan 

tentang yang diteliti sehingga dapat memecahkan masalah penelitian 

dengan cepat dan tepat.  

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998 :236). 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data sekunder dan dipublikasikan oleh pemerintah yaitu 

dari Bursa Efek Jakarta, berupa laporan keuangan yang terdapat dalam 

Indonesian Capital Market Directory tahun 2002 – 2005. Alasan 

digunakan metode dokumentasi ini adalah data yang diperoleh sudah 

terjadi dan sudah dalam bentuk dokumen. 

 

3.4  Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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3.4.1. Analisis Deskriptif 

3.4.1.1. Struktur modal, dihitung dengan membandingkan hutang jangka 

panjang terhadap modal sendiri, rumusnya : 

   Hutang jangka panjang 
Struktur modal =                                       

         Modal sendiri 
                                                                         (Riyanto,1995:296) 

 
3.4.1.2. Struktur Aktiva, dihitung dengan membandingkan total aktiva 

tetap bersih terhadap total aktiva, rumusnya : 

   Total aktiva tetap 
 Struktur aktiva =                                           (Syamsudin, 1995:8) 

       Total aktiva 
 

3.4.1.3. Ukuran perusahaan, dihitung dengan rata – rata total penjualan 

pada laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEJ tahun 2002 – 2005. 

3.4.1.4. Operating leverage, dihitung dengan membandingkan prosentase 

laba bersih operasi EBIT terhadap prosentase perubahan output 

(penjualan), rumusnya: 

   % Perubahan laba operasi EBIT 
 DOL         =             

   % Perubahan Penjualan    
        (Sartono, 2001:257) 

 
 
3.4.2 Analisis Statistik 

3.4.2.1  Analisis regresi linier berganda 

Untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen (Y) dengan 

variabel independen (X) yaitu menggunakan persamaan regresi berganda 

yaitu : 
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Y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e   (Algifari, 2000:85) 

Keterangan : 

Y = Struktur modal 

b0 = Konstanta 

b1, b2, b3             = Koefisien persamaan regresi prediktor x1, x2, x3 

x1 = Variabel ukuran perusahaan 

x2 = Variabel struktur aktiva 

x3 = Variabel profitabilitas 

e = Penganggu 

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan : 

a).  Uji F / Uji Simultan 

Uji F, yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel–variabel 

independen secara simultan yang digunakan mampu menjelaskan 

variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai kritis F (Ftabel) dengan nilai Fhitung yang terdapat dalam tabel 

analysis of variance SPSS Versi 10. jika Fhitung lebih besar daripada 

Ftabel, maka keputusannya menolak hipotesis nol (Ho) dan menerima 

hipotesis alternative (Ha). Arti secara statistik data yang digunakan 

membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, dan X3) 

berpengaruh terhadap nilai variable dependen (Y) 

b).  Uji t / Uji Parsial 

Uji t digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial 

(r2) masing–masing variabel bebas. Pengambilan keputusan 



47 

 

berdasarkan perbandingan nilai thitung masing–masing koefisien 

regresi dengan nilai ttabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat 

signifikansi yang digunakan. 

c). Koefisisen Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2001:45). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu.. Jika nilai R2 mendekati 1 (satu), maka dapat dikatakan semakin 

kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika R2 mendekati 0 (nol) 

maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan 

variabel dependen amat terbatas. Sedangkan untuk mengetahui 

berapa besarnya sumbangan masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya digunakan (r2) parsialnya. Selain R2 untuk 

menguji determinasi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) 

akan dilakukan dengan melihat pada koefisien korelasi parsial r2, 

nilai r2 varibel bebas yang paling tinggi akan menunjukkan tingkat 

hubungan dan pengaruh yang dominan terhadap variabel terikat 

 

3.4.3.   Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan representative, maka model tersebut harus 

memenuhi asumsi klasik sebagai berikut :  



48 

 

3.4.3.1.  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

bebas (Ghozali, 2001:57). Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Salah satu cara untuk mendeteksi kolonier 

dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel bebas dan apabila 

korelasinya signifikan antar variabel bebas tersebut terjadi 

multikolinieritas. 

 

3.4.3.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadinya 

penyimpangan model karena varians gangguan berbeda antara satu 

observasi ke observasi lainnya. Jika varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedatisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara 

untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat digunakan rumus 

Rank Spearman yaitu: 

( )⎥⎥⎦
⎤

⎢
⎢
⎣
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Keterangan : 

di      = Selisih rangking standar deviasi (s) dan rangking nilai    mutlak 

error (e) 

N =  Banyaknya sampel 

 
Nilai t hitung dapat ditentukan dengan rumus : 

t = 
2

sr1

2-Ns
r

−
 

   (Algifari, 2000:86) 
 

 
3.4.3.3. Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut 

waktu (data time series) atau ruang data (data cross section). Untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi dapat dilakukan melalui pengujian 

terhadap nilai uji Durbin–Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Dw Kesimpulan 
Kurang dari 1,08 Ada autokorelasi 
1,08 s.d. 1,66 Tanpa kesimpulan 
1,66 s.d. 2,34 Tidak ada autokorelasi 
2,34 s.d. 2,92 Tanpa kesimpulan 
Lebih dari 2,92 Ada korelasi 

                                                   (Algifari, 2000:89) 
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