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KEY SUCCES FACTORS STRUKTUR MODAL PrcRUSAHAAN MAKANAN [}AN
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BTJRSA EFEK INDONtrSilA
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Universitas Muhammadiyah Yogyal,iarta
(bambang iatmiko65@yahoo"com)

Putro Juwono Siswantoro
Universitas Isl am Ne geri - Syari f H i dayahtul I ah Jakarta

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah. ingin mengetahui pengaruh faktor risiko bisnis, profitabiiitas. perturnbuhan aset,
likuiditas, dan pertumbuhan penjualan untuk mempengaruhi struktur modal perusahaan makanan dan minuman di Bursa
Efek Indonesia untuk tahun 2006-2009 Sampel yang digunakan dalam penelitian I0 perusahaan rnakanan dan minuman
di industri sektor barang konsumsi dari tahun 2006 sampai 2009. rnetode yang digunakan adalah purpastve sampling.
Ini adalah metode sampling yang mengambil obyek dengan kriteria tertentu. Hasil analisis data secara parsial
menunjukkan bahwa ada pengaruh risiko bisnis, profitabilitas, pertumbuhan aset, likuiditas dan pertumbuhan penjualan
terhadap stmktur modal dengan tingkat signifikan masing-masing 0.000, 0.002, 0"005, 0.000, 0.020. Kemudian hasil
analisis data secara simultan menunjukkan bahwa risiko bisnis variabel, profitabilitas, pertumbuhan aset, likuiditas dan
pertumbuhan penjualan telah mempengaruhi struktur modal dengan tingkat signifikan 0.000 dan terbesar efek 64"9%
dan sisanya35,l% dijelaskan variabel lain.

Kata kunci: struktur modal, risiko bisnis, profitabilitas, pertumbuhan aset, likuiditas dan pertumbuhan penjualan.

ABSTRACT
The purpose of this research is want to lvtow the ffict of business riskfactors, profitability, osset growth, liquidilv, ana
sales growth to in/luence the copital structure of the food and beverage company in Indonesia Stock Exchange Jbr the
years 2006 to 2009 The Sample which is used in this Research lA food and beverage cc,mpanies in the consumer gtxst!.,'

sector industryfrom 2006 to 2009. The method that used is purposive sampling. It is a sampling method that take,s' an
object with certain criteria. The Result of data analysis partially showed that there wos e/fect of business risk,
profitability, assets growth,"liquidity and sales grawth on the capital structure with a significant level oJ'each 0.AA0,

0.002, 0.005, 0.000, 0.020. Then the result of simultant onalysis datq showed that variable business risk, profitsbilin,,
asset growth, liquidity and sales growth has affected to capital structure with a significant level of 0.000 and the
greatest effect 64.9% ond the remaining 35.1% desuibed other variables.

Kqtwords: capital structure, business risk, profitability, asset growth, liquidity and sales gyowth.
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PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia bisnis dan
ekonomi yang semakin keras telah membuat
suatu perusahaan berusaha meningkatkan nilai
perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan
salah satunya dapat dilakukan rnelalui pe

ningkatan kemakmuran kepemilikan atau para
pemegang satram. Keberadaan para pemegang

saham dan peranan manajemen sangatlah
penting dalam menentukan besar keuntungan
yang nantinya akan diperoleh. Menghadapi
kondisi demikian, setiap perusahaan dituntut
untuk mampu membaca dan melihat situasi
yang terjadi sehingga dapat melakukan

Vol.2?" Nrr. I

pengelolaan fungsi-fungsi manajemen dengr:n
baik di bidang pemasarall, produksi, surnber

daya manusia dzur keuangan dengan baik agar

dapat lebih unggul dalam persaingan. Suatu

keputusan yang diambil manajer dalam suatu
pembelanjaan harus dipertimbangkan secara

teliti, sifat dan biaya dari sumber dana yartg

akan dipilih karena masing-masing sumber Cana

tersebut memiliki konsekuensi finansial yang

berbeda. Surnber dana perusahaan adalah sernua
perkiraan yang terdapat pada sisi pasiva neraca,

mulai dari utang dagang hingga laba ditahan.

Kebutuhan ahan modal sangat penting dalarn

membangun dan rnenjamin kelangsungan
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operasi perusahaan selain flaktor pendukuirg
lainnya.

Modal clibutuhkan setiap perusahair.n"

apalagi jika perusahaan tersebut akan me
lakukan ekspansi. Oleh karena itu. perusahaan
harus menentukan berapa besarnya modal yang
dibutukan untuk memenuhi atau membiayai
usahanya. Kebutuhan akan rnodal tersebut dapat
dipenuhi dari berbagai sumber dan mempunyai
jenis yang berbeda-beda. Proporsi antara hutzurg
jangka panjang dan modal sendiri dalam
struktur finansial perusahaan disebut struktur
modal (Moeljadi, 2006:236). Dalam kegiatan
usahanya pemilik perusahaan melimpahkan
tanggung jawab kepada pihak lain yaitu
manajer. Salah satu keputusan penting yemg
dihadapi manajer keuangan dalam kaitannya
dengan kelangsungan operasi perus ahaan aclalah
keputusan pendanaan atau keputusan struktur
modal. yaitu keputusan keuangan yang
berkaitan dengan komposisi utang, saham
preferen dan saham biasa yang harus digunakan
oleh perusahaan (Prabansari dan Kusuma,
200s).

Manajer harus mampu menghirnpun
modal baik yarLg bersumber dari dalam
perusahaan maupun dari luar perusahaan secara
efisien, dalam arti keputusan pendanaan
tersebut mampu meminimalkan biaya modal
yang harus ditanggung perusahaan (Prabansari
dan Kusurna, 2005). Biaya modal yang timbul
dari keputusan pendanaan tersebut merupakan
konsekuensi yang secara langsung timbul dari
keputusan yang diambil manajer. Ketika
manajer menggunakan hutang, biaya modal
yang timbul adalah sebesar biaya bunga yang
dibebankan oleh kreditur. Sedangkan jika
manajer menggunakan dana internal atau dana
sendiri akan timbul opportunity cost dari dana
atau modal sendiri yang digunakan. Keputusan
pendanaan yang dilakukan secara tidak cermat
akan menimbulkan biaya tetap dalanr bentuk
biaya rnodal yang tinggi, yang selanjutnya dapat
berakibat pada rendahnya profitabilitas
perusahaan.

Ditinjau dari asalnya menurut Riyanto
(2001:214)^ sumber dana dapat dibedakan
menjadi sumber dana perusahaan intem dan
sumber dana perusahaan ekstern. Dana intern
adalah dana yarlg dibentuk atau dihasilkan
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sendiri dalarn perus;ahaan y*itu laha ).arlg
clitahan dan akumulasi depresiasi" llana elrst*rn
adalah dana dari para krellttur dan pernilik-
peserta atau pengarnbii i:a"gian dalanr per
tusahaan. Metocle pernenuhan kebututran akan
dana dengan cara ini disebut metode pem
belanjaan dcngan hutang {deht fin*ncing}.
Seclangkan dana dari pemilik, peserta peng
arnhil bagian dalam perusahaan akan menjacli
modal sendiri perusahaan tersebut. h{etode
pernenuhan dana dengan cara ini riisetrut
metode penibelanjaan modal sendiri {.equity
.financing). Fenentuan proporsi hutang dan
modal dalam penggunaannya sebagai sumber
dana perusahaan berkaitan erat dengan istilah
struktur modal. Dalam usaha peningkatan nilai
perusahaan. hai yang tidak bisa dipisahkan
adalah bagaimana penentuan struktur modal
yang dilakukan oleh manajemen dan para
pemegang saham perusahaan. Struktur modal
adalah bauran atau proposi pendanaan per
manen jangka panjang perusahaaan yang di
wahili oleh hutang, saham preferen, dan ekuitas
saham biasa (Van Horne dan Wachowicz,
2007:232).

Dalarn mengambil keputusan yang ber
hubungan dengan struktur modal, rnanajemen
yang kekayaannlia tidak terdiversifikasi secara
baik mungkin cenderung mengarnbil keputusan
yang menguntungkan mereka dan tidak terlalu
berisiko. Hal ini karena pendapatan. rnasa
jabatan dan sebagian dari kekayaan lnereka
hanya tergantung dari perusahaan yang mem
pekerjalizur mereka. Stmktur modal adalah per
bandingzur nilai hutang Cengan nilai rnodal
sendiri yang tercemrin pada laporan keuangan
perusahaan akhir tahun. Veriabei ini dinl,atahan
dalam rasio total hutang ctan modal sendiri pada
neraca akhir tahun. h{enurut Kodrat (2009).
Struktur modal perusahaan adalah kombinasi
dari saharn-se*rarn yang berbeda (sahan: biasa
dan saham pret"eren) atau baurzur seiuruir
sumber pendanaan jangka panjang (ekuitas dan
utang) yang digunakan perusahaan. Sedangkan
struktur keuangan adalah cara bagairnana
petusahaan membiayai aktivanya dan dapat
dilihat pada seluruh sisi kanan dari neraca yang
terdiri dari hutang jangka pendek, hutang

.iangka panjang dan modal pernegang saham.
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JarJi, struktur m#daI siiatu 1)erusairaail irrurl,a
sebagian dari struktur keuangannya.

Pengertian $iruktili. incrCel rficni"lnlt
Riyanto (2001 :2 I 8; arialah g:erinrba{}gan atlru
perbandiusan antar ^iurnlah hutang jangka
panjang dengan modal sendiri. Olelr karena itu.
struktur modal di proxy den*Ean l]ebt to Equit;,,
Ratio (DER), yang merupakzur perban<iingan
antara total hutang terhadap rnridai sendiri.
Pemakaian prCIxy dimahsudkan untuk mem
permudah pengukuran karena faktor tersebut
tidak dapat diukur senara langsung. Menurut
Yusgiantoro (2004: 145) struktur rnodal menjpa
kan faktor penting untuk menentukan ke
ekonomian suatu bisnis" karena meny;rngkut
besarnya biaya rnodai rata-rata. Besa:nya biaya
modal rata-rata sangat tergantung dar-i struktur
pinjaman dan modal sendiri" Menrxut Moeljacli
(2006:236) struktur modal rnenggambarkan
proporsi antara hutang jangka panjang dan
modal sendiri. Sedangkan rentabilitas modal
sendiri (return in eqtitlt) menunjukkan kemarn
puan perusahaan untuk menghasilkan keuntung
an bagi pemilik modal sendiri yang ada dalam
perusahaan. Artitrya, rentabilitas modal sendiri
dapat menjadi ukuran efbsiensi bagi peng
gunaan modal sendiri yang di operasionalkan
dalam perusahaan. Semakin besar rentabilitas
modal sendiri, berarti semakin besar pula ke
mampuan perusahaan meghasilkan laba bagi
pemilik modal sendirinya"

Penggun aan v ariabel DER sebagai prox1,
dari struktur modal sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Sujoko dan Soebiantoro
(2007),, Chandra (2008). dan Nugrriho (2006).
Menurut Brigham dan Flouston (2001:*19) ada
beberapa faktor yang mempengamhi kepntusan
struktur modal perusahaan. antara lain: stabilitas
penjualan. struktur aktiva, lerrerage operasi.
tingkat perturnbuhan. profitabilitas. pajak, peng
awasan, sifat manajemen, sikap kreditur dan
konsultan, kondisi pasar. kondisi internal per
usahaan dan fleksibilitas keuangan. Rozikin
(2008), menyatakan faktor-faktor yang ntem
pengaruhi struktur modal adalah profitabilitas,
tangibility, pajak, ukuran perusahaan, tax shield
non hutang, peluang-peluang perturnbuhan, dan
volatilitas. Berdasarkan uraian di atas bahwa
faktor-faktor yang mempengaruhi struktur
modal perusahaan merupakan tr:pik J-'ang san.gat

.!1rr1,;r!

pentinpt diiianl rii,igka ruel:jag* kr:se:lrrh;*igan
s.rltara pn.*[tai:iilit;i;, *r;:gan fu#rir ,;i} kairal;-
hati*n dalarr't ptuslglil j;1s6 

ioe rusi:jrai::r itu
sendir"i" i icngirn rirt'nF*tahui i:ikl*r'-l'i,rkt*r )'iiriii
mernpengarr"rl:i pi:rrisahaan. m*ka ciiharapkan
pihak ararajemr:rr lchili herhari-fuali dalai-n
rnerntrrayui investasi-invesia,;i Saiil-r clilekulian
perusahaan padn ffiasa yang a};an tlatang, serta
tebih memahami resikq:l yffng akan rir:;bul
sebagai akibat ciari kepntiisan-keputusen peffi
iriayaan yang ciiainbi l.

Ada Trade a"f|'antara peningkatan
Earning Fer fihsre (EPS; yang merupakan
tujuan clan harapan pemEtang saha::i derrgan
aclanya jaminan yiing rneurildai dar"i eiana-rtana
yang diinvestasikan *lel: pihak kredirur di sisi
lain, artinya dari sisi struktiir nrorlal y'ang
dimiliki oleh perusahaan. Ilari kondisi inrlah
dituntut peran dan kemarnpuan nie na.jenlen
dalam menyeimbangkan rujuan-tujuan y&ns
bertolak belai<ang terseblir agar pen-rs;rh;,an
tetap bertahan dan menualami pertumbuhan
secara tenrs-rrrenertls 

"

Tujuan manajernen stnlktulr nroilal arialah i;1o

madukan sunrber-sunrt'rer clnna perrilant:n yang

digunakan perusahaan untuk operasionalnva

),ang akan memaksin'lumkan nilai perusahaan

itu sendiri. Fencarian str,.lktr,u nrorjai yzurg opti
mal merupakan pekerjaan yang sangat s'ulit.

karena adanya konflik y,ang rn.:ngarah kepada

biaya agensi. fionftrik laina a'rttara perncsailg

saham dan penlegang obligasi daliun penetapen

stmktur modal r-lprimal suatu tr'renusah*i,-n. L;ntuk
nrengurangi kernr:ilgkinan n:lanajemen ffienalig
gung resiko herlebih"an a[a-* nanla pemegaiill

saham, per:lu rnemasukan hehera.gla har-asan

protektif dalan: kontak cbligasl -t'-ang bertuju;in
meml:atasi 1:engambilan keputrisan rnanejr:tnen.

Dalanr kebijakan pembelanf aan. manaier ]{c
uangan dihadapkan pada sejurrriah alternatit'
pemL;iayaan penrsahaannya" Dalam penelitian
ini, penulis mencoha mencari dan menganalisis

faktor-faktor apa saja -vang mempengaruhi

struktur rnodai perusahaan yang nLa.suk Cal;im

kelompok industri malianan dan niinurnail yang

telah listed di Bursa ffbk Inels.)ilesia untuk
periocle wakm raie*rara dari teiuur 2006" 2AA7,
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2008, dan 2009. Dasar pembatasan waktu ini
adalah periode dimana hampir semua per

usahaan dan juga industri makanan dan

minuman masuk dalam pemulihan atau bangkit
dari krisis global yang melanda ekonomi dunia.

Perusahaan yang masih bertahan tersebut dinilai
memiliki stnrktur modal yang cukup kuat untuk
mengatasi krisis global dan perdagangan bebas.

Perbedaan kondisi perusahaan makanan dan

minuman tersebut di atas dipengaruhi faktor-
faktor sumber pendanaan perusahaan yang tidak

stuna, tergantung pada kondisi dan jenis
perusahaan. Keputusan dalam penentuan

struktur modal sangat dipengaruhi oleh

karakteristik dimana perusahaan tersebut berada

dan keunikan dari perusahaan secara individu
perusahaan. Apapun keputusan yang diambil
akan sangat berpengaruh terhadap nilai keu

angan perusahaan, yang terefleksi pada harga

saham perusahaan yang diperdagangkan di

bursa. Dengan adanya reaksi harga saham

terhadap pemberitahuan perubahan struktur
modal menunjukkan bahwa perusahaan-per

usahaan bergerak sedikit atau lebih jauh ke arah

struktur modal yang lebih optimal atau seperti

yang telah ditargetkan. Perusahaan makanan

dan minuman pada periode tahun 2006-2009

menghadapi berbagai macam kondisi ekonomi
yang sangat berpengaruh terhadap kineda dan

struktur modal perusahaan. Tahun 2006 diawali
dengan keadaan yang kurang menguntungkan.

Kurang menguntungkan ini disebabkan karena

kenaikan harga BBM yang pada Oktober 2005

yang telah menggerus daya beli masyarakat

Indonesia dan menimbulkan tekanan inflasi
yang tinggi. Bagaimanapun kebijakan tidak
populis ini adalah bagai buah simalakama bagi
pemerintah karena komitmen untuk mengurangi

subsidi BBM adalah salah satu agenda penting

yang tidak mudah untuk diterima oleh

masyarakat. Walau pada akhirnya bentuk

subsidi ini dialihkan ke sektor lain, namun

dalam aktivitas sehari-harinya masyarakat

merasa diberatkan dengan harga BBM yang
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terkait dengan pengeluaran rutin rnereka. 1,4ju

inflasi mencapai 17,la/a pada akhir 2005. -fahrm

2007 terjadi kenaikkan harga minyak dr.ilria c.li

atas 93 dollar AS perbarel, kenaikan harga

minyak dunia dapat mempengaruhi liarga hahan

bakar minyak bagi industri dalam rregeri yang

dipastikan menaikkan harga bahan baku. mesin-

mesin, biaya produksi, dan jasa transpcrtasi.

Tahun 2008 terjadi krisis global yang ber

pontensi membekukan sektor rill, baik diakibat

kan oleh masalah dari sisi supply (terkait itahan

baku) maupun demand (terkait pemintaan

barang). Perlambatan pertumbuhan ekonomi

global yang berdampak pada berkurarlgnya

tingkat konsumsi baik domestik maupun luar

negeri dikhawatirkan menyebabkan keiesuan

industri makanan dan minuman di Indonesia"

Industri makanan dan minuman yang terkena

imbas dari krisis tersebut bukan hanya karena

produk ekspornya yang terganggu oleh pere

butan pasar international, namun juga menjamui

nya kompetitor lain yang mengancam pangsa

pasar domestik. Kompetitor yang dimaksud

berasal dari negara-negara eksportir lain yang

mengalihkan pasar mereka ke Indonesia setel;ih

penjualan di negara tujuan ekspornya tidak

mampu menyerap seluruh hasil produksi. Jenis

komuditas yang diperkirakan akan dialihkan ke

Indonesia salah satunya adalah inclustri

makanan dan minuman. Kondisi ini diperparah

oleh melemahnya nilai tukar rupiah yang,

menyebabkan harga barang mentah impr',r

menjadi cukup mahal. Tahun 2009 krisis global

masih berjalan ditambah adanya pemilu yang

membuat dunia usaha jadi lesu karena harnpir

tidak ada proyek perekonomian yang berjalan

karena pemerintah terfokus pada pemiiu se

mentara belanja negara semua tersedot pada

kampanye pemilu. Krisis ekonomi di Amerika

Serikat rnenyebabkan permintaan pasar rli iuar

negeri menurun drastis sehingga banyak

industri yang pasarnya di luar negeri permintaan

nya menurun. Adanya PIIK sekita"r 40%-5A% di

sektor industri, kebiiakan ekonomi untuk
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meningkatkan pendapatan devisa dengan cara

mengexspor manusia sebagai I'KI dan TKW
bukan ekspor barang ini kebijakan ekonomi

yang dibuat oleh presiden Indonesia. Fenomena

ekonomi antara periode tahun 2A06-20A9

seperti di atas serta faktor-faktor yang mempeng

Jurnal Bisnis d** llkonrnri

aruhi struktur modal menyebabkair penrbahan

komposisi stmktur modal perusahaan mal.:anarl

dan minumzur. Perubahan stuktur ruodal per

usahaan malianan dan minuman pada periode

2006-2009 dapat dilihat pacla tabel.l

.Tabel .l Debt to Equty Ratio (DER)
Industri Makanan dan Minuaman yang terdaftar di Bursa Efek lndonesia

Periode tahun 2007 -2009

No Nama Perusahaan

2006 2007

Tahun

2008 2409
1. PT. Ades Water Indonesia

Tbk
2. PT. Aqua Golden Missisipi

Tbk
3. PT. Cahaya Kalbar Tbk
4. PT. Delta Jakarta Tbk
6. PT. Mayora Indah Tbk
5. PT. Multi Bintang Indonesia

Tbk
7. PT. Parashida Aneka Niaga

Tbk
8. PT. Siantar Top Tbk
9. PT. Sekar Laut Tbk
10. PT. UltraJaya Milk Ind. Tbk
Rata-Rata

-2,08

0,77
0,43
0,31

0,58
2,08

1,79

3,03
0,36
0,53
0,78

-l,60

0,74

0,89
0,29
4,73
2,14

2,12

0,44
0,89
a,64
-0,77

2,56

0,71

1,45

0,34
1,32

1,73

1,62

0,72
1,00

0,53

1,61

0,73

0,89
0,27
I,03
8,44

I,43

0,36
4,73
0,45

t.20 1.s9

Sumber: Data Sekunder diolah

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan
bahwa besarnya rata-rata debt to equity ratio
(DER) pertahun dari tahun 2A06-2A09 per
usahaan makanan dan minuman pada sektor
Industri Consumer Goods yang terdaftar di BEI.
Debt to equity ratio tahun 2006 adalah sebesar
0,78 menunjukkan bahwah debt to equity ratio
(DER) tahun 2A06 dibawah I, berarti per
usahaan lebih banyak menggunakan modal
sendiri untuk aktivitas investasinya. Debt to
equity ratio (DER) untuk tahun 2A07 adalah
sebesar -0.77 menunjukkan bahwa debt to
equity ratio (DER) tahun 2006 dibawah 1,

berarti perusahaan lebih banyak menggunakan
modal sendiri untuk aktivitas investasinya. Dan
debt to equity ratio (DER) untuk tahun 2008
sebesar 1,20. Selanjutnya debt to equity ratio
(DER) tahun 2009 sebesar 1,59, sehingga
ditahun 2008 dan 2009 perusahaan lebih banyak

menggunakan dana dari hutang untuk aktivitas
investasinya dari pada modal sendiri.

Dengan demikian selama peridoile
2006 sampai dengan 2009 terdapat 17% lebih
perusahaan makanan dan minuman yanil
terdaftar di BEI pada sektor industri consumer
goods yang mempunyai debt to equity ratio
(DER) lebih dari l, yang artinya proporsi
hutang lebih besar dari pada modal sendirinya.
Dengan adanya proporsi hutang yal'lg lebih
besar, maka perusahaan yang mempunyai debt
to equiryn ratio (DER) lebih dari I akan memiliki
resiko bisnis yang lebih tinggi dibandingkan
dengan perusahaan yang memiliki debt to equity
ratio (DER) kurang dari 1.

Dengan nilai deht lo equity ratio
(DER) yang berada di atas I berarti perusahaan

memiliki jumlah hutang yang lebih besar dari
pada jumlah modal sendiri dan hal ini tidak
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sesuai dengan teori struktur rnodal yang optimal
dimana seharusnya jurnlah lrutang perusahaan

tidak boleh lebih besar dari pada modal sendiri.
Sementara itu kebanyakeur irrvestor lebih
tertarik menanamkan modalnya kedalarn bentuk
investasi pada perusahaan yang mempunyai
debt to equity ratio (DER) tertentu yang
besarnya kurang dari l. Karena jika debt to
equity ratio (DER) lebih dari 1 berarti resiko
yang ditanggung oleh investor menjadi me
ningkat. Bila kita membahas sumber-sumber
dana yang digunakan untuk membiayai
investasi perusah aan, berarti kita membahas
mengenai struktur modal perusahaan. Kebutuh
an modal perusahaan dapat dipenuhi baik dari
sumber intern maupun sumber ekstern. Sumber
dana intern adalah sumber dana yang berasal
dari dalam perusahaan, dimana pemenuhan
kebutuhan modal tidak diambilkan dari luar
perusahaan melainkan dari sumber dana yang
dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam
perusahaan, yaitu dalam bentuk laba yang tidak
dibagi atau laba ditahan (retained earning).
Laba ditahan adalah bagian dari laba neto
sesudah pajak yang tidak dibagikan kepada
pemilik perusahaan atau bagian dari laba neto
yang ditanamkan kembali di dalam perusahaan.
Sumber intern sering di pandang sebagai
sumber utama dalam perusahaan untuk mem
biayai investasi dalam aktiva tetap atau
pengeluaran modal, terutama bagi perusahaan
yang mempunyai resiko usaha besar. Sumber
dana ekstern adalah sumber dana yang
diambilkan dari sumber modal yang berasal dari
luar perusahaan. Sumber dana ekstern meliputi:
(1) hutang dan (2) modal dari pemilik per
usahaan. Modal dari pemilik perusahaan didapat
keur dengan menjual surat berharga (go public)
kepada masyarakat umum melalui pasar modal.
Melalui surat berharga maka masyaraliat dapat
ikut menjadi pemilik perusahaan dengan m
enanarnkan modal dalam perusahaan. f)alam
perkembangannya, perusahaan lebih meng
utamakan kebutuhan dananya dengan meng
utamakan pemenuhan dengan sumber dari
dalam perusahaan. Tetapi seiring kebutuhan
perusahaan yang semakin banyak, perusahaan

harus menjalankan aktivitasnya dengan bantuan
dana dari luar, baik berupa hutang (debt

financing) atau dengan mengeluarkan saham
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baru (eksternai equillt ./inancinil. Kalau
kebutuhan dana hanya depenuhi dengirn hutang
saja, maka ketergantungan dengar: pihak luar
akan semakin besar dan resiko finansialiiya
semakin besar pula. Sebaliknya trila kebutuhair
dana dipenuhi dengan sahan-l saja, biava akan
sangat mahal. Pebandingan hutang dan lnoclal
sendiri dalam struktur linansial perusahaan
disebut struktur modal. Dalarn menenfirkarr
sumber dana rnana yang alian dipilih, per
usahaan harus memperhitungkan dengarr
nratang agff diperoleh kombinasi struktur
modal yang optimal. Perusahaan yang rllern
punyai struktur modal yang optimal, sesuai
dengan target dan karakter perusahaan, akan
menghasilkan tingkat pengembalian -yang
optimal pula.

Penelitian tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi struktur modal telah banyak
dilakukan. Penelitian yang dilakukan Yuhasril
(2006) faktor-faktor yang mernpengaruhi
struktur modal perusahaan farmasi yang telah
go public di Bursa Efek Jakarta. Dari hasii
analisis, faktor yang mempengaruhi struktur
modal pada industri farmasi,ternyata variabei
ROI, dan struktur aktiva yang nrempengaruiri
dan mernpunyai hubungan dengan struktnr
modalnya, sedangkan variabel deviden PCR.

tidak signifikan mempengaruhi strukur rnoclal
perusahaan pada industri farmasi. Berdasarkan
uraian di atas, penelitian bermaksud untuk
meneliti dengan judul Kty Succes FsctCIrs
Struktur Modal Pada Perusahaan ilIakanan
dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

Adapun rumusan masalahnya adalah
terdapatnya ketidaktrionsistenan arah kenaikarr
atau penurunan dari data-data penelitiar.
Berdasarkan hasil-hasil penelitian (researc'lt
gap) juga terlihat adanya kontradiksi sehingga
perlu dilakukan penelitian lanjutan. Kontradiksi
tersebut adalah risikr: bisnis (business riskl.
profi tabilitas (pr oJi t ab il i ty), pertumbuharr aktiva
(asse t growth), likuiditas (liquidity), dan
pertumbuhan penjualan (grawth saf es) yang

dinyatakan beberapa peneliti berhubr"rngan

positif dengan debt to equity rotio (DER)
sedangkan beberapa peneliti lain menyatakan
tidak berhubungan. Berdasarkan penelitian
sebelumnya terdapat beberapa f aktor yang
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memperlgeruhi srrl:ktui lrt(]{j':i dan yang
menjadi pert;i"n)'aan dalarsl penslitiail {:'ese ist'clx

qltestion) aclalair Bagaimzura pefigaruh resiko
bisnis (bu,riness risft; terhaciap struktrir rriociai

{deht equity ratio), Bagarmanii pengamh prufi
tabilitas (prolitability) terhadap stnrktru modal
(debt equity ratio); Bagaimana pengiutrh per
tumbuhan aktiva (asset growth) terhadap
struktur modal (debt equity ratio) untuk periode
2006-2009 ?; bagaimana pengaruh iikuiditss
(iquidityt terhadap struktur modal q*leht equity,
ratio); bagaimana pengamh pertumbuhan pen
jualan (sales growth) terhadap struktur nrodal
(debt equity ratio); bagainranakah pengaruh
risiko bisnis (business rfsfr). profitabilitas (prrtfi
tability), pertumbuhan aktiva (as,set growth),
likuiditas (liquidity), dan pertumbuhan pen
jualan (sales growth). Secara bersama*sama
terhadap struktur modal ldebt equiQ ratio.).

LANDASAN TEORI DAI\
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penentuan struktur rnodal banyak dipeng
aruhi oleh berbagai macam faktor. Konsep teori
berkaitan dengan pembahasan dan penelitian
masalah tersebut sangat banyak dan bermaca.rn-
macam cara pandangannya terhadap masalah
dan cara pemecahannya. Teori-teori tersebut
perlu diimplementasikan ke dalaln praktek
maupun kasus-kasus tertentu yang berkaitan.
Bertolak dari hal inilatr mulai diteiiti apakah ada
penyimpangan-penyimpangan di dalam ukuran
yang wajar ataukah tirlak wa.iar.

Struktur Modal

Salah satu keputusan penting yeng di
hadapi oleh manajer keuangan dalam kaitannya
dengan kelangsungan operasi perusahaan adalah
keputusan pendanaan atau keputusan str-uktur
modal, yaitu suatu keputusan keuangarl yang
berkaitan dengan komposisi utang, saham
preferen dan saham biasa yang digunakan oleh
perusahaan (Prabansari dan Kusuma, 2005).
Berdasarkan Modigliani dan fuIiller mengem
bangkan teori trade-olJ'dari struktur modal.
Mereka menunjukkan bahwa utang bermanfaat
karena bunga dapat dikurangkan rialam merlg
hitung pajak, tetapi utang juga menirnbulkan
biaya yang berhubungan dengan kehangkrutan

)'a[18 attiiri:i iii:tr i..,r:i..r:nSial. ]rfftti"li't-tt {djfirr tv'tlf,t.

stiuktrr;ni;,:l;*i i'llng c;1:tiniril irr:r-,ida pa,Ja

keseirnl:angiir1, u-n"l;ii"n rilanlett i,-ajnk dal"i irtitrlI
dau i:ia.r'n heri':lium dcrr;:nii kci:*ngklutan
(Hrigl:arn elan i{orisrr::rr, ":t-i0l:a5i l'*rlri alter
natif' untuk strukrrrr' ;ncdr.i h*rliubrii:ii;ril r"i*rgnru

isyarat )ang diherikan kepada invesirrr r:r*iahii
keputusan suatu pcrusairaan uniuk menggr-rna

kan ritang atau sailam daia-m memi:erl,lch r,:lcdal

baru. Penilgunaan salram merupakan is'n,ar^t

negatif" seclaiigka.n llengliurltian rttang nierupa
kan isyarat poriitit'alau paling ticiuk n:*rupakair
is-varat yang treti'al. Akihatnya, pei'usaiuran trer
usaha mengtrindari penerbitan sahanr densan
mernperl"ahankan sllatu kap;rsiLlls catlar:ga:r

untuk rneminjam. dan ini bsrrrtr rtenggunakarr
lebih sedikit utang lrada saat-saat "rrxriai"' .lari
pada yang disarankan oleh te"lri *ur{e -rsff'

Ivlodigliani dan iVtefion. Pendanaan a.tas dasar
pecking oriler lhertrl,. penisaitaan lehih cer:cie

rung memilih pendanaa.n -!/ang ber"asai <lari

internal daripada eksternal. Apabria ciigulrakar,
dana )'ang berasal dari ekstemal mu.ka irrurftrr

pendanaan yang disaranl.:art a,lalah periamft d,ii'i
utarrg, tliikuti penerbitan el<uitas trarr.t Can yang
teralrlrir dar"i laba ditahan ([3reale1,. NIyerr. darr

Marcus, 2007:-{6-X)" Stmktur modal brrhr,,er,
dengan sumber dana. haik ynng berasal ilii;^;

dalarn maupun dari luar perusahaan. S;ur:r[r:r

dana internai tierasal dari ilarra yaug [*rkumpu!
dali la.ba yanil ditahan :yan[1 herasitl da,r'i

kegiatan perusahaan. Seilairgl';arr sulnher dar.',
ekstemal Lrerasai dari perniiik )'ang tterupakrt.,
komponen mocli:i senciiri ,lan dana yang be irl:.;,,

dari para kre<!itrir yang nrerupakan uror,.i,
pinjamarl atfi.u lnttang. h{ocial Calanr suai.u irisiri::'

merupakan saiah sd,tlt sunrbcr kekltltlan uht.-i,
dapat rnelaksanalr*.ll akti', i1;r:cn\4. Setiap pct'

usahaan dalanr melaksaneka-rr kegi*tannya li,.:

lalu berupa,va untuk mtn-iaga kesn*ir:rhaftliall
f"rnansialflya. Striiktur nr*rjal berasostasi rienga*
profitabilitas. Strr:krur rrrudal perusahaan fir{.:

rupakan kompcsisi hutmg clengan ekuitas. Derir
yang berasal cia.ri irutang rteittpunya.i biaya
modal datram trentuk biaya hunga" Darra yang
berasal ciari e klritas mempunvai biaya rnodai
benrpa der;iden" fterusaltaatt aLan nremilih
sumber clana yang paiing rendah biayanva di
antara berbagei aliernatif sumber dana ,vanfI
tersedia. I."ompusisi hutang dfn E:ki"litls tidak
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optirnal akan mengurangi proi-ltalrilitas per
usahaan dan sehaliknya.

Brigham rJan f']austan (2001 :39-41]
menunjukkan ada h:ebe rapa [aktor ]rrng perln
dipertimbangkan dalanl struktur modill. pa[gr:r-

faktor tersebut antara lain adelah:

a. Stahilitas penjualan. Perusahaan dengan pen
jualan y'ang relatif stabii dapat letrih aman
mernperoleh lebih banyak pirrjaman dan
menanggung beban tetap yang lelrih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan yang pen
jualannya tidak stabil. Perusahaan umum,
karena permintaan atas procluk atau jasanya
stabil, secara historis mampu nlenggunakan
lebih banyak leverage keuan_{an daripada
perusahaan industri.

b. Struktur aktiva. Perusahaan yang aktivanya
sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cende
rlrng lebih banyak menggunakan banyak
utang. Aktiva multiguna yang dapat diguna
kan oleh banyak perusahaan merupakan
jaminan yang baik, sedangkan aktiva yang
hanya digunakan untuk tujuan tertentu tidak
begitu baik untuk dijadikan jaminan.

c. Leverage operasi. Jika hal-hal lain tetap
sama, perusahaan dengan let,eruge operasi
yang lebih kecil cenderung lebih mampu
untuk memperbesar leveroge keuangan
karena ia akan mempunyai risiko bisnis yang
lebih kecil.

d. Tingkat pertumbuhan. Jika hal-hal lain tetap
s€una, perusahaan yang turnbuh dengan pesat

harus lebih banyak mengandalkan modal
eksternal.

e. Profitabilitas. Seringkali pengamatan me
nunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi atas investasi
menggunakan utang yang relatif kecil.

f. Pajak Bunga merupakan beban yang dapat
dikurangkan untuk tujuan perpajakan. dan
penglirangan tersebut sangat bernilai bagi
perusahaan yang terkena tarif pajak yarlg
tinggi. Karena itu, makin tinggi tarif' pajak
perusahaan. makin besar maufaat peng
gunaan utang.

.iur*il} {lisnis rtr;i* F-i'ir-ll-lsrrr.i 4;

g. Fengenclalian, Perrganrir rn;rng iawan strharrr
tcrhad"ap posisi petgendaiian n:ana.jemen
d apat rneilrpcn ;-tar ulr i stlu k ll r r m o,iil,r 1 .

h. Sikap inal:a.jcn:elr. Ka,*en:r riilak s*c'rarg fi{tn
dapat menlbul*tikan L:,r[n,,'ii sirukilrr lnr:derl
yang satil akarr rrrernbu;.rt hiir:grr s;rlrani lchiil
tinggi dari pada srrukf ur macia] lainnl,a"
manajemen dapat nrelakukan pemirnbangan
sendiri terhaelap struktur nlodal vaflg lepat.

i. Sikap pemberi pinjaman dan lernbaga penilai
peringkat. fanpa memperharikan analisis
para manajer atas faktor-traktol' leveyoge
yang tepat bagi perusahaan rnereka, sikap
para pemberi pinjanra.n clan perusahaan
penilai peringkat (rating ugency;i seringkali
mempengaruhi kepuiusan struktur lieuangan.

j Kondisi pasar. Kondisi di pasar saham dan
obligasi mengaiami pe ruhatian jang,ka
panjang dan penclek yang dapat sangat lrcr
pengaruh terhadap stmktur rnodal per
usahaan yang optimal.

k. Kondisi internal perusahaan. Konciisr internal
perusahaan jugu berpengari:h terhaelap
struktug modal yang ditargetkan"

l. Fleksibilitas keuangan" Seorang nranaier
pendanaan yang pintar adalah seialu ciapat

menyediakan modai yang diperlukan untuli
rnendukung operasi.

Merton Miller @{M-T'h eo ry)

Pada ta"huri 1958" Franco Ntr:ciigliani d;n
N{erton Milier menertritkan tulisannya pit,'Ja

.iournal of' .fiwnctt, yang nremrl:ahas firenger ,i

struktur modal. l'eori stru.ktur ms:dal ysng
dikernukakan oleh Franco Moeligiiani dart

Merton Miller ini ketnudian rjikenal cleug;n
nama''l,Ih,{-Th€ar.1t'.'feori ini rnernpuu.vai
asumsi sebagai berikut:

a. Perusahaan dengan kelas yilng sama mf,lll
puny'ai resiko bisnis yeffig sarna ditnana
resiko bisnis tersebut diukur riengan standar
deviasi dari laba sebelutn bunga dan pajak
(Srerr)'
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b. Investor mempunyai harapan yang sanla
atau homogeny terhadap laba dan resiko
perusahaan serta memiliki ekspektasi yang
sama terhadap EBIT di masa mendatang.

c. Surat hutang seperti obligasi dan pe
nyertaan dalam bentuk saham diperdagang
kan pada pasar yang sempurna (perfect
capital market) dengan kriteria sebagai
berikut:

l. Tidak adanya pajak pribadi dan pajak
perusahaan.

2. Adanya informasi yang merata dan dapat
diakses dengan tanpa biaya.

3. Tidak adanya biaya tansaksi.
4. Adanya tingkat bunga pinjaman dan

meminjamkan yang sama besarnya yaitu
tingkat bunga bebas resiko (risk.free rate).

5. Semua hutang perusahaan tidak mengan
dung resiko (risk frru rate), sehingga
berapapun jumlah hutang perusahaan
tingkat bunga dari hutang tersebut sama.

6. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan
hutang.

Tahun 1958 Franco Modigliani dan
Merton Miller menyatakan pemikirannya bahwa
dengan asumsi kondisi pasar sempurna (tidak
ada pajak), struktur modal dari suatu per
usahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan
tersebut. Karena dari beberapa asumsi tersebut
tidak realistik, maka pendapat Franco Modig
liani dan Merton Miller hanya dipandang se

bagai permulaan munculnya teori struktur
modal.

Teori Trade-Off

Argumen-argumen terdahulu mengarah
pada perkembangan yang disebut dengan "teori
trade-off dari leveroge", dimana perusahaan me
nyeimbangkan manfaat dari pendanaan dengan
utang (perlakuan pajak per seroan yang me
nguntungkan) dengan suku bunga dan biaya
kebangkrutan yang lebih tinggi (Brigham &,

Houston, 2001 :33-34). Asumsi dasar yang di
gunakan dalam teori trade off adalah adanya
informasi asimetris yang menjelaskan keputus
an struktur modal yang diambil oleh suatu per
usahaan, yaitu adanya informasi yarrg dimiliki
oleh pihak manajemen suatu perusahaan dimana
perusahaan dapat menyampaikan informasi ke

,$ul"tral SisraiE rlntu $',!q*a;*ilx i

pada publik. Mudei ini secara i;rrplisit lrre
nyatakan bahwa perusahaan yaflg tidak mer)g
gunakan pinjamarl si$na seliali dan punmal*earr

yang menggunakan pembiayaan in,;estnsinya
dengan pinjaman seluruhnya adalah hurr:k.
Keputusan terhaik adalah keputus:ru1 vang
moderat dengan nlempertirnbzulgkan keciua
intrumen pembiayaan.

Teori Pengisyaratan

Modigliani dan Miller mengasurnsikan
bahwa investor memiliki infornrasi yang sama

mengenai prospek perusahaan sepedi yalrg
dimiliki manajer ini disebut kesamaan infor
masi (symmefric infarmation). Akan tetapi.
dalam kenyataannya manajer rnempunyai
infbrmasi yang lebih baik dari pada investor
luar. Hal ini disebut ketidaksamaan infonnasi
(asymmetric information) dan ini sangai her
pengaruh terhadap keputusan struktur rr:o,JaL

yang optimal (Brigham & Houston. 2001:35)
Model asymmetric information signaling ini
menyatakan bahwa tingkat inforrnasi y-ang

berbeda antara insiders atau pihali manajemc;,
dan outsiders atau pihak pemodal (pihak
manajemen mempunyai informasi yang lebih
banyak dari pada pihak pernodal), sedtmikian
rupa hingga insiders bertindak sebagai pe

nyampai informasi mengenai nilai perusatraan
pada outsiders. Model tersebut menlprediksi
bahwa perubahan bauran antara hutang tlan

modal sendiri suatu perusahaan rnemuat

informasi mengenai nilai saham.

Debt to Equity Ratio (DER)

Struktur modal dalam penelitian irri
diukur dari Debt to Equity ratio (DER1 di
karenakan DER rnencerminkan besarnya
proporsi antara total debt (total hr.rtang) dan

total shareholder's equity (total modal sendiri).
Deht to equity ratio rnenunjukkan jtunlah aktivr.r

yang disediakan oleh kreditor untuk setiap dolar
aktiva yang disediakan oleh pernilik perusahaan
(Budisantoso. 2001 :798). Total tlebt merupakan
total liabilities (baik utang jangka pendek nlau
pun jangka panjang); sedangkan lotal ,share

holders'equily merupakan total modal sendiri
(total modal saham yang disetor dan latra yang
ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini
menunjukkan perbandingan utang dan modal.
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Rasio ini merupakan salah satu rasio yang
penting karena berkaitan dengan masalah
tratling an equitll, yntrg dapat memberikan peng
aruh positif dan negatif terhadap rentabilitas
modal sendiri dari perusahaan tersebut.
(Sugiono. 2009:71)

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi
Struktur Modal

Salah satu fungsi manajer keuangan
adalah memenuhi kebutuhan dana. Didalam
melakukan tugas tersebut manajer keuangan
dihadapkan adanya suatu variasi dalam pem
belanjaan, dalam arti kadang-kadang perusaha
an lebih baik menggunakan dana yang ber
sumber dari hutang (debr), tetapi terkadang per
usahaan lebih baik jika menggunakan dana yang
berasal dari modal sendiri (equity). Oleh karena
itu manajer keuangan didalam operasinya perlu
berusaha untuk memenuhi suatu sasaran
tertentu mengenai perimbangan antara besarnya
hutang dan jumlah modal sendiri yang
tercermin dalam struktur modal perusahaan.
Struktur modal dalam penelitian ini diukur dari
Debt to Equity ratio (DER) dikarenakan DER
mencerrninkan besarnya proporsi antara total
debt (total hutang) dan total shareholder's
equitlt (total modal sendiri). Total debt merupa
kan total liabilities (baik utang jangka pendek
maupun jangka panjang, sedangkan total share
holders'equity merupakan total modal sendiri
(total modal saham yang disetor dan laba yang
ditahan) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini
menunjukkan perbandingan utang dan modal.
Dalam menentukan perimbangan antara besar
nya utang dan jumlah modal sendiri yang ter
cermin pada struktur modal perusahaan, maka
perlu memperhitungkan adanya berbagai faktor
yang mempengaruhi debt to equity ratio (DER).
Faktor-faktor yang mempengaruhi DER adalah
sebagai berikut:

Risiko Bisnis (Business Risk)

Menurut Brigham dan Houston (2001:7-
9), resiko bisnis didefinisikan sebagai "the risk
associated u,ith projection of a -fir* .future
returns on assets (ROA), or return on equity
(ROE) f the .fir* uses no debt ". Artinya risiko
bisnis adalah suatu proyeksi tingkat pe

ngembalian atas ekuitas (ROE) jika perusahaan

Jurmal Bisnis dan Ekon*rsli +3

tidak menggunakan lrutang,, Brigharn dan
Houston juga mengatakan bahwa perubalian itu
dipengaruhi oleh beberapa faktor. dianraran-\a:
a)variabilitas perniinta an irdenrilnd v**r i ahil ity).
b)variabilitas harga jual (sales prke vrtriahility),
c)kemampllan untuk menyesuaikan irarga
output terhadap perubahan harga input t.ahilitl,
to adjust outpul pric:es /br changes in input
prices), dan d) proporsi biaya tetap Lfixecl cost
proportion). Prabansari dar: Kusuma (2005) dan
Susetyo (2006) menuniuklian dalarn penelitian
nya bahwa variabel risiko bisnis berpengaruh
negatif terhadap struktur modal secara signi
fikan. Penelitian ini tidak didukung oleh
penelitian yang dilakrikan oleh Rachmeiwardarri

QA}T yang rnenyatakan bahrna risiko bisnis
dinyatakan signifikan positif terhadap struktur
modal.

Profitab ilita s (P r atit a b i I ity)

Rasio ini bertujuan untuk mengukilr
efektivitas manajemen yang tercermin pada
imbalan atas hasil investasi melahii kegiatan
perusahaan atau dengan kata lain mengukur
kinerja perusahaan secara keseiuruhan dan
efesiensi dalam pengelolaan kewajiban elan

modal (Sugiono, 2009:78). Brigham dan
Houston (2001 :40) mengatakan bahwa per
usahaan dengan tingkat pengembalian yang
tinggi atas investasi akan menggunakan utang
relatif kecil. Tingkat pengembaiian yang tinggi
memungkinkan untuk membiayai sebagaian
besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang
dihasilkan secara internal. Perusahaan _yanS
mempunyai profit tinggi, akan menggunakan
hutang dalam jumlah rendah, dan sebaliknya.
F'enomena ini didukung oleh hasil penelitian
Prabansari dan Kusuma (2005) faktor-faktor
yang mempengaruhi struktur rnc'dal perusahaan

manufaktur go public di Bursa Efek Jakarta
yang menyatakan bahwa profitabilitas herpeng
aruh positif terhadap struktur rnodal" Penelitian
diatas didukung pula oleh penelitian dari
Wrjaya dan Hadianto (2008) dan Nurrohim
(2008) yang menuniukkan bahwa profitabilitas
mempengaruhi struktur modal perusahaan"

Penelitian yang dilakukan oleh Mas'ud (2009)
juga mendukung hasii penelitian kedua
penelitian tersebut. Tetapi bertolak belakang
dengan penelitian yang dilakukan olell Susetyo
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(200{r) dan Anriri";ar^ri iiirii* t iriunu}Uitklce*r

bahwa protitabilitas rr:empunyai pengaruh
ne gatif si gnitikan terh adap sti"u kt ur ric ciai "

Pertumbuhan Aktiva (Hssel Gr*tvth}

Perusahaan dengzur tingkat pertu;nl:uhan
yang tinggi, dalam hubungannya denga:i
let,erage. sebaiknya menggunakan ekuitas se
bagai sumber pernbiayaannya agar tidak teriadi
biaya keagenan ('agenc'.y cG.s{,l antara pernegang
sahanr dengan manajemen perusahaan. sebalik
nya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan
yang rendah sebaiknya menggunakan hutang
sebagai sumber pernbiavaannya karena peng
gunaan hutang akan nrengharuskan perusahaan
tersebut membayar bunga secara teratur.
Pertumbuhan perusahaan _yang cepat malia
semakin besar kebutuhan dana untuk ekspansi.
Semakin besar kebutuhan untuk pembiayazur
mendatang maka semakin besar keinginan per
usahaan untuk menahan laba, Jadi. perusahaan
yang sedang tumbuh sebaiknya tidak mem
bagikan laba sebagai deviden tetapi lebih baik
digunakan untuk ekspansi. Potensi perturnbuhan
ini dapat diukur dari besarnya biaya penelitian
dan pengembangan. Perusahaan yang struktur
aktivanya fleksibel, cenderung menggunakan
leverage yang fleksibel dimana adanya ke
cenderungan menggunakan leverage yang lebih
besar dari pada perusahaan yang struktur
aktivanya tidak fleksibel. Perusahaan dengan
tingkat pertumbuhan yang cepat harus lebih
banyak mengandalkan pada modal eksternal.
Floating cost pada emisi saham biasa adalah
lebih tinggi dibanding pada emisi obligasi.
Dengan demikian perusahaan dengan tingkat
pertumbuhan aktiva yarlg tinggi cenderung
lebih banyak menggunakan liutang lobligasi)
dibanding perusahaan yang lambat per
tumbuhannya. Pertumbuhan perusahaan sangal
diharapkan oleh pihak internal maupun ekster
nal perusahaano karena perrumbuhan yang baik
m*mberi tanda bagi perkembangan perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Prabansari dan
Kusuma (2005), menyatakan bahwa pertumbu
han aktiva mempunyai pengaruh yang signi
fikan positif terhadap struktur modal. Tetapi
hasil penelitian ini tidak konsisten dengan
Sa'diyah (2007) yang menyimpulkan bahr,va per

tuilrDiiiiarr i:Ltir, ;r iliir;, .iUrl_eii"r

terhadap skukrur ln*dai"

L ikrs ir$ i f a s 6fl rEl,trCdJl.,,l

Rasio ini b*rt*jlliur uiiti.rk ;rr*i:il;tlilri 1.,,*

menrpr.rtul perusairazui,;i;:iai-ri rr*rn*n*i:i k*
waj i ban j angka penCeknya ( Sugi*r o, lJ{ii;v : ti U ;.
Rasio likuiditas yang digurrakari r,iaiarrr
peneiitian ini ar.ialei: t'ut'i,i":ytt r"utitt" id;i:;iri ini
digunakari unruk rnengetahui i;rbei.;ii.)i,r ir:uh
aktiva lancar" 1:cnrsa}iaan clig,uiiaki:r r iitrtllk
rnelunasi utang ([iew,aiit_ranl Ianear ,\ia]lg ;lkuri
jatuh tempo atau segera dibaivar. Ileneiitian irii
pernah diiakukan oleh Wijava ,jan []iidianto
i2008) Cengan periga.ruir struktri::. aktn.a. ukriran.
iikuiditas" dan profirabilit;,rs terhadan stnikiur
modal emiten sektr:r rirel di Bursa Flfek
Indotlesia, rnettyritakan hahv,,a varialreI hkui
ditas berpengaruh negatif terhadap sffuktru
modal, tetapi lil<uiditas dinyatakzur mernpun'n,ai
pengaruh positif oieh Cahyaeii (2009).

Pertumbuhan Fenjualan {Sc/es Gr*w{fu)

Suatu pcrusahaan yrnlg heriiLle Calanr
industri yeng lriempunyai laju p$llLffirbulian
tinggi, harus rnen.vediakan mr:clal Jiang cukup
untuk membelzu:jai perusah*an. Pcriisailaeur
yang bertumbuh pesat cenderung lebiir banyai<
menggunakan hutang daripada perusah;ran ) ang
tumbuh secara lambat. tsagi perusahaan dalain
tingkat perturmbuhan penjualan dsn iai:a ),arig
tinggi kecenderungan perusahaan mengg'unakan
hutang sebagai sumber dana eksternil lebih
besar dibandingkan dengan perusahaan ),eng
pertumbuhan penjualannya rendah (Brigharr
dan l{ouston, 2001:39}. Studi rentang variabcl
pertumbuhan penjualan (sales growth) dalzu-,r
perusahaan telah tti:.iji se*ar*. er*uniris *leir
peneliti tsrdahulu yang s-itr&ra iail^, rclai:
dilakukeur oleh R.achmarvardani (2ilLl7) ilarr
Rahmayani (2008). Penelirlan Rachmarvar.clani
(2007) dan Rahmayani (2C08) menunjukkan
pertumbuhan penjuaian {sules growth) ridak
berpengauh si gnifrkan tertrad ap strttur rnoclal "

Hipotesis Pemeiitiam

1. Risiko Bisnis {Brusdraess &ds#} dengan frebt ts
Eiquity Rstio (DER)
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Prabansari dan Kusunta (2005), risiko
bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi
perusahaan dalarn me njalankan kegiatan
bisnisnya. Selanjutnya, menurut Brigham dan
Houston (2001:7-9), resiko bisnis didefinisikan
sebagai "the risk associated with projection o-f a

,fir* future returns on assets (ROA), or return
on equity (ROE) if the .firm uses no debt".
Artinya risiko bisnis adalah suatu proyeksi
tingkat pengembalian atas ekuitas (ROE) jika
perusahaan tidak menggunakan hutang.
Prabansari dan Kusuma (2005), menyatakan
bahwa risko bisnis berpengaruh negatif terhadap
struktur modal. Tetapi penelitian yang dilakukan
oleh Rachmawardani (2007) menyatakan bahwa
risiko bisnis berpengaruh positif terhadap
struktur modal. Berdasarkan dari penelitian
sebelumnya yang telah disebutkan di atas dapat

disimpulkan bahwa resiko bisnis mempunyai
pengaruh terhadap struktur modal.

Ha 1: Risiko bisnis (business rrsfr)
berpengaruh terhadap struktur modal.

Profitabilitas (Profttability) dengan Debt to
Equity Ratio (DER)

Brigham dan Houston (2001:40) me
ngatakan bahwa perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi atas investasi akan

menggunakan utang relatif kecil. Tingkat
pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk
membiayai sebagaian besar kebutuhan pen

danaan dengan dana yang dihasilkan secara

internal. Menurut Rozikin (2008), model-model
berbasis pajak menyatakan bahwa perusahaan-
perusahaan yang profitable harus meminjam
lebih banyak, karena mereka memiliki ke

butuhan yang lebih besar untuk melindungi
(shield) pendapatan dari pajak korporasi.
Namun, teori pecking order menyatakan
perusahaan-perusahaan akan menggunakan laba
ditahan terlebih dahulu sebagai dana investasi
dan baru kemudian menggunakan obligasi serta

equity baru jika diperlukan. Penelitian yang

dilakukan oleh Prabansari dan Kusuma (2005),

Wijaya dan Hadianto (2008), dan Nurrohim
(2008) menyimpulkan bahwa profitabilitas
mempunyai pengaruh positif terhadap struktur

modal. Tetapi tidak konsisten dengan penelitian

yang dilakukan oleh Medina (2007) yang
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menunjukkan bahwa profitabilitas memihlii
pengaruh negatif terhadap struktur modal,

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang

telah disebutkan di atas dapat disimputkan
bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh
terhadap struktur modal.

Ha 2'" Profi tabilitas (pr ofit abil ity)
berpengaruh terhadap struktur modal "

Pertumbuhan Aktiva (Asset Growth) dengan
Deht to Equity Ratio (DER)

Perusahaan dengan tingkat pertumbrihan
yang tinggi, dalam hubungannya dengan

leverage, sebaiknya menggunakan ekuitas se

bagat sumber pembiayaannya agar tidak terjadi
biaya keagenan (agency cost) antara pemegang

saham dengan manajemen perusaha.an, sebalik
nya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan
yang rendah sebaiknya menggunakan hutang
sebagai sumber pernbiayaannya karena peng

gunaan hutang akan mengharuskan perusahaan

tersebut membayar bunga secara teratur.
Menurut Prabansari dan Kusuma (2005)"

perusahaan dengan tingkat pertumhuhan yang

tinggi cenderung lebih banyak menggunakan
hutang (obligasi) dibanding perusahaan yang

lambat pertumbuhannya. Penelitian yang dilaku
kan oleh Sa'diyah (2007) menyatakan bahwa
pertumbuhan asset mempunyai pengaruii

negatif terhadap struktur rnodal. Tetapi

Prabansari dan Kusuma (2005). menyimpulkan
bahwa pertumbuhan asset berpengaruh positif'
terhadap struktur modal. Berdasarkan dari
penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di
atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhait

aktiva mempunyai pengaruh terhadap struktur'

modal.

Ha3: Pertumbuhan Aktiva (asset grov'th)
berpengaruh terhadap struktur modal.

Likuiditas (Liquidity) dengan Debt to Equity
Ratio (DER)

Wrjaya dan Hadianto (2008)' Per
usahaan yang terdapat dalam industri retail

biasanya lebih banyak menggunakan utang
jangka pendek dari pada utang jangka paniang.

t{al ini disebabkan, karena aktiva lancar berupa

piutang clan persediaan cenderung mendominasi
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keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Meng
ingal besamya proporsi utafig jangka pendek
dalam stnrktur modalnya, maka likuiditas
merupakan faktor memiliki pengaruh terhadap
struktur modal perusahaan. Penelitian yang
dilakukan oleh Wrjaya dan Hadianto (2008),
menunjukkan bahwa likuiditas mernpunyai
pengaruh negatif terhadap struktur modal.
Tetapi penelitian yang telah dilakukan oleh
Cahyadi (2009), hasil penelitiannya menunjuk
kan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan
signifikan terhadap struktru modal. Berdasarkan
dari penelitian sebelumnya yang telah disebut
kan di atas dapat disimpulkan likuiditas mem
punyai pengamh terhadap struktur modal.

Ha 4: Likuiditas (iquidity) berpengaruh
terhadap stnrktur modal.

Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth)
dengan Debt to Equity Rotio (DER)

Menurut Yuniningsih (2002), untuk me
ningkatkan nilai perusahaan, disamping mem
buat kebdakan deviden, perusahaan juga di
tuntut untuk tumbuh. Pertumbuhan dapat di
wujudkan dengan menggunakan kesempatan
investasi sebaik-baiknya. Pertumbuhan per
usahaan merupakan tolak ukur keberhasilan
suatu perusahaan dalam melalnrkan kegiatan
nya. Proksi dari pertumbuhan penjualan adalah
penjualan tatrur ke t dikurangi penjualan tahun
t-l dibagi penjualan t-1. Variabel pertumbuhan
penjualan dalam perusahaan telatr diuji secara
empiris oleh peneliti terdatrulu antara lain telah
dilaknkan oleh Rachmawardani (2007) dan
Rahmayani (2008) yang menunjukkan per
tumbuhan penjualan (sales growth) tidak ber
pengauh signifikan terhadap stnrktur modal.
Sedangkan peneilitian yang dilalcukan oleh
Sujoko dan Soebiantoro (2007) menujukkan
bahwa perhrmbuhan penjualan berpengaruh
signifikan postif terhadap nilai perusahaan.
Tetapi penelitian yang dialakukan oleh Ali
Kesuma (2009) menunjukkan bahwa per
tumbuhan penjualan berpengaruh negatif ter
adap struktur modal.Berdasarkan dari penelitian
sebelumnya yang telah disebutkan di atas dapat
disimpulkan pertumbuhan penjualan mem
punyai pengaruh terhadap struktur modal.

Jurnal Bisnis dam Ekgner;nf

lla 5; Pertumbuhan peniualan (sales grrrr,rrrh_r

berpengaruh terhadap struktur modal.

Penelitian Terdahulu

Prabansari dan Kusuma (2005) menfi
analisis lima faktor yang mernpengaruhi lie
milihan struktur modal perusahaan" ,l,rtitu
ukuran perusahaan (size), risiko bisnis (htisines's
risk), pertumbuhan aktiva (osser/s g;"ou'ilt),
profi tabilitas 1profability), dan struktur kepenr i Ii
kan (ownership structure). Hasil penetitian ini
adaiah ukuran perusahaan (siee), pertumbuhan
aktiva (.assets growth), kernampulabaan {pro.ftr
bility), dan struktur kepemilikan (ownership
structure) terbukti berpengaruh positif secat'a
signifikan terhadap struktur modatr perusahaan.
Sedangkan risiko bisnis (business rusk) terbukti
berpengaruh negatif terhadap struktur mod:rl
perusahaan secara signifikan. Yuhasril {20U6'i
menguji hubungan karakteristik khusus
perusahaan yang mempengaruhi struktur merdal
perusalraan. Variabel yang digunalian adalair
ROI, rasio aktiva tetap, dan deviden POR. Hasil
penelitian menyatakan bahwa ROI dan rasio
aktiva tetap yang mempengaruhi dan mern
punyai hubungan dengan struktur rnodalnya.
Sedangkan variabel deviden POR ticlak
signifikan mempengaruhi struktur modal pL'r

usahaan. Susetyo Q}Aq menggunakan resiko
bisnis, struktur aktiva, profitabilitas, dan ulcuran
perusahaan sebagai variabel independen untuk
menguji pengaruh variabel-variabel tersebut
terhadap stuktur modal. Kesimpulan yang
didapat adalah variabel risiko bisnis drt"'

variabel profitabilitas berpengaruh secara sigi-,i

fikan terhadap strukflr modal dan peog&ri ',r
tersebut adalah negatif, sedangkan variabei
struktur aktiva dan ukuran perusahaan mem
punyai pengaruh positif secara signifikarr
terhadap struktur modal. Dalam kaitann;, a

dengan struktur modal, penelitian yang dilakr
kan oleh Andriyani (2006) dengan menggulla
kan variabel ukuran perusahaan, struknrr aktiva"
dan profitabilitas sebagai variabel bebes

terhadap struktur modal sebagai variabel terikat.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan tidak mempunyai pengarutr signl
fikan terhadap struktur modal, sedangkan
struktur aktiva dan profitabilitas mempunyiri
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pengaruh negatif terhadap struktur rnodai.
Rozikin (2008) menguji determinan-

detenninan struktur modal. Dalarn penelitian

nya mengukur determinan-determinan dengan

menggunakan faktor-faktor profitabilitas, tangi

bility, pajak, ukuran perusahaan, tax shield non

hut ang, peluang-peluang pertumbuhan, dan vola

tilitas. Kesimpulan dari penelitian tersebut me

nunjukkan bahwa hanya profitabilitas yang

mempunyai pengaruh signifikan terhadap

struktur modal, sedangkan variabel yang

lainnya tidak ditemukan dampak signifikan
terhadap struktur modal. Penelitian yang

dilakukan oleh Wrjaya dan Hadianto (2008)

dalam pengaruh struktur aktiva, ukuran,

likuiditas, dan profitabilitas terhadap struktur
modal emiten sektor ritel di bursa efek

Indonesia: sebuah pengujian hipotesis pecking

order. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

struktur aktiva dan ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap struktur modal, sedang

kan profitabilitas berpengaruh positif terhadap

struktur modal. Dan variabel likuiditas merupa

kan variabel yang mempunyai pengaruh ter

besar terhadap struktur modal. Nurrohim (2008)

1. Metode Penelitian
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dalam penelitiannya pengaruh prolitabilitas*

.fixed asset ratio, kontrol kepemilikan dan

struktur aktiva terhadap struktur modal patla

perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil dari
penelitiannya menyimpulkan bahrva profita
bilitas dan kontrol kepemilikan mempunvai
pengaruh signifikan terhadap struktur modal.

sedangkan.fixed asset ratio dan struktur aktiva
tidak signifikan terhadap struktur modal.

Mas' ud(2 0 O9)dalam Penelitiannya faktor-faktor
penentu struktur modal serta dampaknya
terhadap nilai perusahaan (studi pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa

efek Indonesia dan bursa efek Malaysia) dengan

menggunakan profita bility, size, growth

opportunity, asset structure, cost o.f .financictl
distress, dan tax shield fficts sebagai variabel

independen. Dan hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa profitability, asse t

structure, cost of financial distress. dan t{tx
shield effects berpengaruh signifikan terhadap

struktur modal. Sedangkan size dan growtlt
opportunity tidak signifikan terhadap struktur
modal
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HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Resiko Bisnis (RB) terhadap
Struktur Modal

Resiko bisnis, dari hasil estimasi
regresi diperoleh nilai t hitung = 6.631 dengan
probabilitas sebesar 0.000 < 0.05. Karena nilai
signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka diperoleh
adanya pengaruh yang signifikan positif dari
variabel resiko bisnis terhadap struktur modal
(DER). Hal ini berarti bahwa Hal diterima.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Rachmawardani (2007) yang
menunjukkan pengaruh yang positif antara
risiko bisnis terhadap stmktur modal (DER).
Namun tidak konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Prabansari dan Kusuma (2005)
yang menunjukkan adanya hubungan negatif
antara resiko bisnis terhadap struktur modal
(DER) Artinya jika resiko bisnis semakin besar,
maka perusahaan akan memiliki rasio hutang
yang semakin besar pula. Risiko bisnis
perusahaan makanan dan minuman di Indonesia
cukup mempengaruhi penggunaan hutang,
besarnya biaya bunga akan menambah
penggunaan hutang, dalam arti bahwa besarnya
biaya bunga perusahaan makanan dan minuman
di Indonesia ditutup dengan hutang, sehingga
akan memperbesar risiko keuangan perusahaan.
Resiko bisnis yang tinggi juga bisa membuat
investor berhati-hati dalam menanamkan
modalnya pada perusahaan tersebut.

Pengaruh Profitabilitas (PF) Terhadap
Struktur Modal

Profitabilitas, dari hasil estimasi diperoleh
nilai t hitung : -3.448 dengan probabilitas
sebesar 0.002 < 0.05. Karena nilai signifikansi
lebih kecil dari 0.05 maka diperoleh adanya
penganrh yang signifikan negatif dari variabel
profitabilitas terhadap struktur modal (DER).
Hal ini berarti bahwa Hal diterima. Hasil ini
tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Prabansari dan Kusuma (2005) yang
menunjukkan signifikan positif pengaruh
profitabilitas terhadap struktur modal (DER).
Namun tidak konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Medina (2007) yang
menyatakan tidak signifikan pengaruh
profitabilitas terhadap struktur modal (DER).
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teoritis

.Iurmai Eisnis dnm F,konouri

yang mengatakan hahrva perusalraur dengu'r
tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi
menggunakan hutang yang relatif kccil. 'l'ingkat

pengembalian atau profitabilitas yang tinggi
memungkinkan penrsahaan untuk urembiayai
sebagian besar kebutuhan pendanaan me rek;r

dengan dana yang dihasilkan seuara internal
(Brigham dan Houston, 2001:40),

Pengaruh Perturnbuhan Aktiva
terhadap Struktur Modal

(PA)

Pertumbuhan aktiva, dari hasil estirnasi
diperoleh nilai t hitung = -3.035 dengan

signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka diperoleh
adanya pengaruh yang signifikan negatif dari
variabel pertumbuhan aktiva terhadap struktur
modal (DER). Hal ini berarti bahwa FIal
diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Sa'diyah (2007) yang
menunjukkan signifikan negatif pengaruh per
tumbuhan aktiva terhadap struktur modal
(DER). Namun tidak konsisten dengan
penelitian Prabansari dan Kusuma (2005) yang
menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan
positif pengaruh pertumbuhan aktiva terhadap
stmktur modal (DER). Hasil penelitian ini juga
sesuai dengan teoritis yang mengatakan
perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus
lebih banyak mengandalkan modal eksternal.
Diperoleh dari penjualan saham biasa bukan
dari penerbitan surat hutang. Perusahaan yang
tumbuh dengan pesat jtrga sering menghadapi
ketidakpastian yang lebih besar, yang
cenderung mengurangi keinginannya mengguna
kan utang (Brigham dan Houston,2CI0l :40)"

Pengaruh Likuiditas (LK) Terhadap
Struktur Modal

Likuiditas, dari hasil estimasi diperoleir
nilai t hitung : -4.388 dengan probabilitas 0.000
< 0.05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari
0.05 malra diperoleh adanya pengar:uh yallg
signifikan negatif dari variabel likuiditas
terhadap struktur modal (DER). Hal ini berarti
Hal diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan

Hadianto (2008) yang menunjukkan signifikan
negatif pengaruh likuiditas terhadap struktur
modal (DER). Namun tidak konsisten denga.n

penelitian yffig dilakukan oleh Cahyadi (2009)
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yang rnetrurtiukkan signilikan positit' pengaruh gr,:u.th), lit<udlras f lu1uidinrl, Can pr:*urrrtlri"lal:
likuiditas terhadap struktur ntcdal (DI1R). Flasil penjualan (sule.s growtit) ierhatlap strukfi.u,
penelitian ini Jugii sesuai dengan teoritis yang modal {d*ht to ratiu equitj:). dengan mengguna
mengatakan likuclitas dengan cara melihat kan data yeng terdistyibusi llognai" tietak
aktiva lancar meningkat rnampu meiunasi terdspat multikoiinearitas., hebas autrrkcrei*si
hutang jangka pendek perusahaan (Sugiono, dan tidak aelanya he.terrikedastisita:;. inaka
2009:68). dihasilkan kesirnpulan sebalrai herikut .

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan (PP)
Terhadap Struktur Modal

Fertumtruhan pernjualan. dari hasil
estimasi diperoleh nilai t hitung : 2.44A dengan

signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka diperoleh
adanya pengaruh yang signifikan positif dari
variabel pertumbuhan penjualan terhadap
struktur modal (DER). Hal ini berarti Hal
diterima. Hasil penelitian ini tidak sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rahmayani (2008) dan Rachrnawardani QAAT)
yang menunjukkan tidak signifikan pengaruh
pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal
(DER). Hasil penelitian ini sesuai dengan
teoritis, menurut Brigham dan Houston

QA01:39) perusahaan dengan penjualan yang
relatif stabil atau tinggi lebih arnan memperoleh
lebih banyak pinjaman (hutang) dibandingkan
dengan perusahaan yang penjualannya tidak
stabil atau rendah.

Variabel Yang Dominan Mempengaruhi
Struktur Modal

Berdasarkan dari tabel 4.\0 lima varia
bel bebas yang paling dominan mempengarutri
struktur modal. Variabel resiko bisnis dengan
nilai Beta _ 0.57 | " variabel profitabilitas
dengan nilai Beta * -A.291 , variabel
pertumbuhan aktiva dengan nilai Beta : -0.177.
Variabel likuiditas dengan nilai Beta : -0.355.
I)an variabel pertumbuhan penjualan dengan
nilai Beta _ 0. 148. Pengaruh resiko bisnis
ternyata lebih dominan mempengaruhi struktur
moclal dengan nilai Beta:0.571,

PENUTUP

Berclasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan
data, pengolahan data. analisis data dan yang
teralihir interpretasi hasil analisis mengenai
pengaruh resiko bisnis ftusiness riskl, profita
bilitas (profitability). pertumbuhan aktiva (as,ret

1. Hasil analisis data secara parsial bahu,a
variabel resiko bisnis {husine,ss risk) ber
pengaruh signifikan positif riengan nilai r
hitung : 6.631 dan nilai probahilitas 0.000 .:
0.05. Penelitian ini sesuai denptan penelitian
yang diiakukan oleh Rachmanardani (20C7)
yang menunjukkan signifikan pcsiti{ peng
aruh resiko bisnis (business risk) terhadatr:
struktur modal (debt to eqwity'ratio)" Itramun
tidak konsisten dengan peneiitian )rang
dilakukrur oleh Frabansari dan tr(usurna
(2005) yang menunjuklian singnifiki:n
negatif pengaruh resiko bisnis (business, risks
terhadap struktur modal (dcbt tts equttj'
ratio).

2. Hasil analisis data secara parsial trahwa
variabel profitabilitas (profitahiliti,) berpeng
aruh signifikan negatif dengan nilai t hitung
- -3 .448 dan nilai probabilitas 0.0t)2 < 0.05.
Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Frabansari dan Kusuma
(2005) yang menunjukkan sigr:ifik,irrr positil
pengaruh profitahilitas (ltroJitabiliA) rer
hadap struktur modal (deht to equity rutir.r).
Namun tidak konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Medina QAAT) ,vans
menunjukkan tidak singniflrkan pengaruh
profi tabilitas (pr ofi t ab il iry) terhadap srrukri:r
modal (debt to equity ratio.).

3. Hasil analisis data secara parsial bah'*,.r,a

var"iabel pertumbuhan aktiva ('asset growlks

berpengaruh signifikan negatif dengan nilai t
hitung : -3.035 dan nilai probabilitas C"005

penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyalr
QA07) yang menunjukkan signifikan negatif
pertr.rmbuhan aktiva (asset growth) terhadap
struktur modal (debt to equity rcttio). Nantun
tidak konsisten dengan penelrtian yang
dilakukan oleh Prabansari dan Kusuma
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(2005) yang menurjukkan signifikan positif
pengaruh pertumbuhan aktiva (asset growth)
terhadap struktur modal (deht to equity
ratio).

4. Hasil analisis data secara parsial bahwa
variabel likuiditas (ikuidity) berpengaruh
signifikan negatif dengan nilai t hitung : -

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Wrjaya dan Hadianto (2008)
yang menunjukkan signifikan negatif likui
ditas (likuidity) terhadap struktur modal (debt
to equity ratio). Namun tidak konsisten
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Cahyadi (2009) yang menunjukkan singnifi
kan positif pengaruh likuiditas (ilaidity)
terhadap struktur modal (debt to equity
ratio).

5. Hasil analisis data secara parsial bahwa
variabel pertumbuhan penjualan (sales
growth) berpengaruh signifikan positif
dengan nilai t hitung : 2.440 dan nilai
probabilitas 0.020 < 0.05. Penelitian ini tidak
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rahmayani (2008) dan Rachmawardani
Q0A7\ yang menunjukkan tidak signifikan
pengaruh pertumbuhan penjualan (sales
growth) terhadap struktur modal (debt to
equity ratio).

6. Hasil analisis data secara simultan menunjuk
kan bahwa variabel resiko bisnis (business
r is k), profitabilitas Qtr ofi t ab il i ty), perrumbuh
an aktiva (asset growth), likuiditas (iquidity)
dan pertumbuhan pernjualan (sales growth)
secara bersama-sama mempengaruhi struktur
modal (debt to equiy ratio) dengan nilai
probabilitas 0.000 < 0.05.

7. Hasil penelitian ini menunjukkan bahw'a
variabel risiko bisnis (bttsiness risk), per
tumbuhan aktiva (asset growth), profitabilitas
(profitability), likuiditas (likuidity) dan per
tumbuhan penjualan (sales growth) mem
pengaruhi struktur modal secara bersama-sama
hanya terbatas sebesar 64.9% sisanya 35.1%
dijelaskan oleh variabel lain.
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