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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum dan Analisis Statistik Deskriptif 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

                  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari struktur modal 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang bersumber dari situs resmi BEI, www.idx.co.id. 

        Data sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling dilakukan dengan memberikan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan. Kriteria tersebut dikategorikan sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang menggunakan nilai mata uang rupiah (Rp) 

2. Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai laba yang positif tahun 2013-

2017. 

3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan informasi laporan keuangan 

tahunan yang lengkap dengan menyertakan informasi hutang atau Annual 

Report tahun 2013-2017. 

4. Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai penjualan yang positif 

Berdasarkan kriteria-kriteria penelitian diatas, maka hasil sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah berjumlah 199 data sampel laporan keuangan tahunan 

yang perolehan data dapat disajikan dalam tabel 4.1 berikut: 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 4.1 Perolehan Sampel Penelitian 

 Tahun 

Total 

Kriteria 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Data 137 132 142 146 114 671 

Data perusahaan yang 

menggunakan mata uang 

USD 

(28) (28) (28) (28) (28) (140) 

Data perusahaan yang 

memiliki nilai laba  negatif 

(25) (24) (34) (24) (22) 129 

Data perusahaan yang 

memiliki pertumbuhan 

penjualan negative 

(28) (38) (29) (38) (25) (158) 

 

Sub Total (67) (59) (35) (62) (44) (242) 

 

Data Outlier      (43) 

Total Sampel yang 

digunakan      199 

 

B. Uji Kualitas Instrumen Dan Data Penelitian 

 Analisis Statistik Deskriptif 

        Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran atau 

deskripsi suatu data (Ghozali, 2011). Analisis statistik deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan 

nilai minimum.
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Pengolahan data menggunakan program Eviews 7 dengan hasil statistik sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 

 

Sumber: Lampiran 3 

 

        Berdasarkan dari tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa sampel yang digunakan 

pada penelitian ini berjumlah 199 data sampel. Nilai minimum pada variabel Return 

On Equity (ROE) sebesar 0.0020 dan nilai maksimum sebesar 0.3998 dengan nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0.1271 pada standar deviasi 0.088.  

Pada variabel hutang jangka panjang (LTD) nilai minimum sebesar 0.0063 dan nilai 

maksimum sebesar 0.4549 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.1309 pada 

standar deviasi 0.1157.  

Nilai minimum dari variabel hutang jangka pendek (STD) adalah sebesar 0.0449 

dan nilai maksimum sebesar 0.7378 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.2907 

pada standar deviasi 0.1486.  

Variabel total hutang menunjukkan nilai minimum sebesar 0.0738 dan nilai 

maksimum sebesar 1.2535 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.8406 yang 

terbagi atas nilai (mean) hutang jangka panjang sebesar 0.1309 dan nilai (mean) 

hutang jangka pendek sebesar 0.2907 pada standar deviasi total hutangnya-nya 

sebesar 0.1763. 

 ROE LTD STD TD Growth 

 Mean  0.127116  0.130952  0.290703  0.421655  0.148103 

 Maximum  0.399800  0.454900  0.737800  0.840600  1.253500 

 Minimum  0.002000  0.006300  0.044900  0.073800  0.001900 

 Std. Dev.  0.088106  0.115785  0.148603  0.176363  0.159456 

 Observations  199  199  199  199  199 
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Pada variabel pertumbuhan penjualan (Sales Growth) nilai minimum sebesar 

0.0019 dan nilai maksimum sebesar 1.2535 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 

0.1481 pada standar deviasi 0.1594. 

2. Uji Asumsi Klasik 

        Uji asumsi klasik merupakan pengujian untuk melihat apakah data yang 

digunakan dalam penelitian mengalami masalah data tidak berdistribusi normal 

(uji normalitas) dengan menggunakan uji  Jarque – Bera, uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser, uji autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin Watson, dan uji multikolinearitas dengan melihat 

nilai VIF (Variance Inflation Factor). Hasil dari pengujian asumsi klasik 

dengan menggunakan program Eviews 7 dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

        Menurut Ghozali (2011), uji normalitas memiliki tujuan untuk 

menguji dalam model regresi apakah variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Analisis grafik dan uji statistik adalah dua 

cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. 

Dilakukannya pengujian dengan statistik Jarque - Bera adalah untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Residual 

berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi > 0,05. 
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Gambar 4.1 Uji Normalitas Model I 

 

            Sumber: Lampiran 4 

        Berdasarkan gambar 4.1, uji normalitas pada model regresi I menunjukkan 

nilai Jarque – Bera sebesar 2459.454 dengan nilai probability sebesar 0.00000. Hal 

ini menjelaskan bahwa data tidak berdistribusi normal karena probability pada 

model regresi I < 0.05.  

        Menurut Ghozali dan Ratmono (2013), pengujian normalitas perlu 

diperhatikan untuk ukuran sampel yang kecil sedangkan bagi ukuran sampel yang 

besar uji normalitas bisa diabaikan dan lebih memperhatikan uji heteroskedastisitas 

dan uji autokorelasi. Sampel dapat dikatakan kecil apabila jumah sampel kurang 

dari 80 (Hair dalam Ghozali, 2016). Pada penelitian ini jumlah sampel yang 

digunakan adalah 199 data. 
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Gambar 4.2 Uji Normalitas Model II 

 

            Sumber: Lampiran 8 

        Berdasarkan gambar 4.2, uji normalitas pada model regresi II menunjukkan 

nilai Jarque – Bera sebesar 1994.953 dengan nilai probability sebesar 0.00000. Hal 

ini menjelaskan bahwa data tidak berdistribusi normal karena probability pada 

model regresi II < 0.05.  

        Menurut Ghozali dan Ratmono (2013), pengujian normalitas perlu 

diperhatikan untuk ukuran sampel yang kecil sedangkan bagi ukuran sampel yang 

besar uji normalitas bisa diabaikan dan lebih memperhatikan uji heteroskedastisitas 

dan uji autokorelasi. Sampel dapat dikatakan kecil apabila jumah sampel kurang 

dari 80 (Hair dalam Ghozali, 2016). Pada penelitian ini jumlah sampel yang 

digunakan adalah 199 data. 
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Gambar 4.3 Uji Normalitas Pada Model III 

 

            Sumber: Lampiran 12 

         Berdasarkan gambar 4.3, uji normalitas pada model regresi III menunjukkan 

nilai Jarque – Bera sebesar 2372.112 dengan nilai probability sebesar 0.00000 Hal 

ini menjelaskan bahwa data tidak berdistribusi normal karena probability pada 

model regresi III < 0.05.  

        Menurut Ghozali dan Ratmono (2013), pengujian normalitas perlu 

diperhatikan untuk ukuran sampel yang kecil sedangkan bagi ukuran sampel yang 

besar uji normalitas bisa diabaikan dan lebih memperhatikan uji heteroskedastisitas 

dan uji autokorelasi. Sampel dapat dikatakan kecil apabila jumah sampel kurang 

dari 80 (Hair dalam Ghozali, 2016). Pada penelitian ini jumlah sampel yang 

digunakan adalah 199 data. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011), uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji 

dalam model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Beberapa cara untuk melakukan 

pengujian heteroskedastisitas, adalah satunya dengan Uji Gletser. Uji Gletser ini 
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mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y dan signifikansi diatas tingkat kepercayaan 5%, 

maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas Model I 

 

Sumber: Lampiran 5 

         Berdasarkan tabel 4.3, pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

Gletser  pada model regresi I menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai  

probabilitas Obs* R-Squared > 0.05 yang artinya bahwa model regresi I tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas Model II 

 

Sumber: Lampiran 9 

         Berdasarkan tabel 4.4, pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

Gletser  pada model regresi II menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai  

probabilitas Obs* R-Squared > 0.05 yang artinya bahwa model regresi I tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

 

 

     
     F-statistic 0.063609     Prob. F(2,196) 0.9384 

Obs*R-squared 0.129082     Prob. Chi-Square(2) 0.9375 

Scaled explained SS 0.126517     Prob. Chi-Square(2) 0.9387 
     
     

  
     
     F-statistic 1.029748     Prob. F(2,196) 0.3590 

Obs*R-squared 2.069276     Prob. Chi-Square(2) 0.3554 

Scaled explained SS 1.916650     Prob. Chi-Square(2) 0.3835 
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Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas Model III 

 

 

 Sumber:Lampiran 13 

         Berdasarkan tabel 4.5, pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji 

Gletser  pada model regresi II menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai  

probabilitas Obs* R-Squared > 0.05 yang artinya bahwa model regresi I tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

a. Uji Autokorelasi 

        Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji 

dalam regresi linier apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).  Apabila 

terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi yang menyebabkan 

model regresinya tidak dapat menaksir nilai variabel dependen dan variabel 

independen tertentu.  

        Ada tidaknya gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson 

(DW Test).Pengujian ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first 

order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam 

model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. 

        Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson (DW 

Test).Yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang 

menjelaskan. 

 

     
     F-statistic 2.915921     Prob. F(2,196) 0.0565 

Obs*R-squared 5.750017     Prob. Chi-Square(2) 0.0564 

Scaled explained SS 5.380732     Prob. Chi-Square(2) 0.0679 
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Tabel 4.6 Uji Autokorelasi Model I 

                                

  

 Sumber: Lampiran 7 

        Tabel 4.6 menunjukkan nilai Durbin-Watson pada model regresi I sebesar 

1.9124. pada penelitian ini jumlah sampel sebanyak 199, k (jumlah variabel 

bebas) =3 dengan nilai dL sebesar 1.7477 dan nilai dU sebesar 1.7882 serta 

tingkat signifikansi 0.05. Maka nilai 4-dU adalah 2.2118. Data yang terbebas 

dari masalah uji autokorelasi ditentukan oleh syarat dU < d < 4-dU (1.7882 < 

1.9124 <  4-1.7882) sehingga diperoleh hasil 1.7882 < 1.9124 <  2.2118 yang 

menjelaskan bahwa uji Durbin-Watson pada model regres I tidak terjadi 

autokorelasi. 

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi Model II 

 

 

                               Sumber: Lampiran 11 

        Tabel 4.7 menunjukkan nilai Durbin-Watson pada model regresi II sebesar 

1.9581. pada penelitian ini jumlah sampel sebanyak 199, k (jumlah variabel 

bebas) =3 dengan nilai dL sebesar 1.7477 dan nilai dU sebesar 1.7882 serta 

tingkat signifikansi 0.05. Maka nilai 4-dU adalah 2.2118. Data yang terbebas 

dari masalah uji autokorelasi ditentukan oleh syarat dU < d < 4-dU (1.7882 < 

1.9581 <  4-1.7882) sehingga diperoleh hasil 1.7882 < 1.9581 <  2.2118 yang 

menjelaskan bahwa uji Durbin-Watson pada model regres II tidak terjadi 

autokorelasi. 

 
Durbin-Watson stat 

1.912404 

Durbin-Watson stat 1.958100 



53 
 

 
 

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi Model III 

                             

                     

  Sumber: Lampiran 15 

        Tabel 4.8 menunjukkan nilai Durbin-Watson pada model regresi III 

sebesar 1.9371. pada penelitian ini jumlah sampel sebanyak 199, k (jumlah 

variabel bebas) =3 dengan nilai dL sebesar 1.7477 dan nilai dU sebesar 1.7882 

serta tingkat signifikansi 0.05. Maka nilai 4-dU adalah 2.2118. Data yang 

terbebas dari masalah uji autokorelasi ditentukan oleh syarat dU < d < 4-dU 

(1.7882 < 1.9371 <  4-1.7882) sehingga diperoleh hasil 1.7882 < 1.9371 <  

2.2118 yang menjelaskan bahwa uji Durbin-Watson pada model regres III tidak 

terjadi autokorelasi. 

b. Uji Multikolinearitas  

        Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji dalam model 

regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharunya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nilai 

Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), pada masing-masing variabel 

independen. dengan dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1) Jika nilai tolerance diatas 0,01 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak 

terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.  

Durbin-Watson stat 1.937135 
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2) Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,01 dan nilai VIF diatas 10, maka 

terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak 

baik.  

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas Model I 

 

 

   

  

Sumber:Lampiran 6    

        Pada tabel 4.9, semua variabel bebas nilai centered VIF < 10, sehingga dapat 

dijelaskan bahwa model regresi I terbebas dari masalah multikolinearitas. 

Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas Model II 

 

 

  

 Sumber:Lampiran 10 

        Pada tabel 4.10, semua variabel bebas nilai centered VIF < 10, sehingga dapat 

dijelaskan bahwa model regresi II terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 

 

 

 

 

Variable 
Centered 

VIF 
Kesimpulan 

C NA 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

LTD 1.002805 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Growth 1.002805 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Variable 
Centered 

VIF 
Kesimpulan 

C NA 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

STD 1.032407 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Growth 1.032407 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 
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Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas Model III 

      

 Sumber:Lampiran 14 

        Pada tabel 4.11, semua variabel bebas nilai centered VIF < 10, sehingga dapat 

dijelaskan bahwa model regresi III terbebas dari masalah multikolinearitas. 

3. Analisis Regresi Berganda 

             Menurut Ghozali (2006), analisis regresi linier berganda bertujuan agar 

penelitian ini mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang pengaruh dari 

variabel-variabel yang digunakan terhadap kinerja keuangan (ROE) sehingga 

dapat diketahui arah hubungan antara variabel independen yaitu struktur modal 

meliputi hutang jangka panjang (LTD), hutang jangka pendek (STD), dan total 

hutang (TD), variable kontrol yaitu pertumbuhan penjualan (Sales Growth) 

dengan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan (ROE) apakah akan 

berhubungan positif atau negatif. Berikut tabel ringkasan hasil analisis linear 

berganda pada model I,II,dan III dengan menggunakan program Eviews 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variable 

Centered 
VIF 

Kesimpulan 

C NA 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

TD 1.013296 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Growth 1.013296 
Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 



56 
 

 
 

Tabel 4.12  

Analisis Linear Berganda 

 

 

 

Sumber:Lampiran 7, 11, dan 15 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, persamaan regresi pada model I,II, dan III dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Persamaan regresi pada model I 

𝐑𝐎𝐄 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟕𝟕 − 𝟎. 𝟏𝟑𝟒𝟖 𝐋𝐓𝐃 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟖 𝐒𝐆 + 𝐞 

Persamaan regresi pada model II 

𝐑𝐎𝐄 = 𝟎. 𝟏𝟓𝟕𝟑 − 𝟎. 𝟏𝟎𝟓𝟒 𝐒𝐓𝐃 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟕 𝐒𝐆 + 𝐞 

 

Persamaan regresi pada model III 

𝐑𝐎𝐄 = 𝟎. 𝟏𝟖𝟐𝟓 − 𝟎. 𝟏𝟑𝟐𝟏 𝐓𝐃 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟏 𝐒𝐆 + 𝐞 

Keterangan : 

ROEit    = Profitabilitas diukur dengan ROE 

LTDit    = Hutang jangka panjang 

 Model I 

  
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.147709 0.01117 13.22422 0.0000 

LTD -0.13484 0.053551 -2.51788 0.0126 

 Growth -0.01982 0.038885 -0.50978 0.6108 

Model II 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.157352 0.014086 11.1708 0.0000 

 STD -0.10542 0.042351 -2.48911 0.0136 

 Growth 0.002761 0.039469 0.06996 0.9443 

Model III 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.182533 0.016225 11.24982 0.0000 

 TD -0.13217 0.034644 -3.81488 0.0002 

 Growth 0.0021 0.038318 0.05481 0.9563 
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STDit    =Hutang jangka pendek 

TDit      =Total hutang 

SGit      = Pertumbuhan Penjualan 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

 Uji Anova (Uji f) 

               Uji f merupakan uji kelayakan model yaitu untuk menguji apakah model 

regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Signifikan 

atau tidak signifikan model yang di gunakan bisa di lihat dengan 

membandingkan f hitung dengan f tabel atau dengan cara melihat nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas dari hasil olah data dengan taraf signifikansi. 

Taraf signifikansi yang di tetapkan dalam penelitian ini adalah 5% (α = 0,05). 

Berikut adalah hasil pengujian uji F pada penelitian ini: 

Tabel 4.13 Uji Anova (uji f) 

Sumber: Lampiran 7, 11, dan 15 

Berdasarkan pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa semua model baik model 

I, II, dan model III memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.041232, 

0.044213, dan 0.000835. 

 

 

 Keterangan 

  

Model I Model II Model III 

LTD STD TD 

F-statistic 3.240986 3.168889 7.350663 

Prob(F-statistic) 0.041232 0.044213 0.000835 
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 Uji Hipotesis (Uji t) 

           Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda pada 

penelitian ini menggunakan uji statistik t. Menurut Ghozali (2011), uji 

Statistik t menunjukkan masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Uji statistik t ini menguji pengaruh signifikan dari 

masing-masing variabel independen secara individual atau parsial dengan 

menggunakan taraf signifikansi 5% (α=0,05). Berikut tabel ringkasan uji 

hipotesis pada model regresi I,II,dan III: 

Tabel 4.14 Uji Statistik t 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Lampiran 7, 11, dan 15 

 

        Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa tidak semua variabel 

independen dapat memengaruhi variabel dependen secara signifikan. Pada model I 

Model I 

  
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Keterangan 

C 0.147709 0.01117 13.22422 0.0000  

LTD -0.13484 0.053551 -2.51788 0.0126 Signifikan 

 Growth -0.01982 0.038885 -0.50978 0.6108 
Tidak 

Signifikan 

Model II 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Keterangan 

C 0.157352 0.014086 11.1708 0.0000  

 STD -0.10542 0.042351 -2.48911 0.0136 Signifikan 

 Growth 0.002761 0.039469 0.06996 0.9443 
Tidak 

Signifikan 

Model III 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Keterangan 

C 0.182533 0.016225 11.24982 0.0000  

 TD -0.13217 0.034644 -3.81488 0.0002 Signifikan 

 Growth 0.0021 0.038318 0.05481 0.9563 
Tidak 

Signifikan 
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diketahui variabel LTD memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0126 < 0.05 dengan 

nilai coefficient – 0.13484. Maka dapat disimpulkan variabel LTD berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Pada model II diketahui 

variabel STD memiliki nilai signifikansi sebesar 0.0139 < 0.05 dengan nilai 

coefficient – 0.10542. Maka dapat disimpulkan variabel STD berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap profitabilitas (ROE). Pada model III diketahui variabel TD 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.002 < 0.05 dengan nilai coefficient – 0.13217. 

Maka dapat disimpulkan variabel TD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

profitabilitas (ROE).  

        Sementara nilai signifikansi untuk variabel control  Growth pada model I,II 

maupun III adalah 0.6168, 0,9443, dan 0.9563 > 0.05 dengan nilai coefficient 

sebesar -0.01982, 0.002761, 0.0021. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa tidak ada pengaruh Growth pada hubungan antara LTD, STD, dan TD 

dengan ROE perusahaan. Dengan kata lain LTD, STD, dan TD berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap ROE baik pada Growth perusahaan yang tinggi maupun 

pada Growth perusahaan yang rendah sekalipun. Berikut penjabaran hasil hipotesis-

nya: 
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Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis (Model I) 

Hipotesis Keterangan Kesimpulan 

LTD berpengaruh negatif terhadap ROE 

Nilai sig 0.0126 < 0.05, 

Nilai Koefisien -0.13484 

Diterima 

 

a. Uji Hipotesis Pertama (LTD) 

        Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel 4.15, dapat dilihat nilai probabilitas LTD 

0.0126 < 0.05, dan nilai koefisien -0.13484, menjelaskan bahwa hutang jangka 

panjang (LTD) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena 

itu, hasil diatas menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, sehingga hutang 

jangka panjang (LTD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan.  

Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis (Model II) 

Hipotesis Keterangan Kesimpulan 

STD berpengaruh positif terhadap ROE 

Nilai sig 0.0136 < 0.05, 

Nilai Koefisien -0.10542 

Ditolak 

 

b. Uji Hipotesis Kedua (STD) 

        Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel 4.16, dapat dilihat nilai probabilitas STD 

0.0136 < 0.05, dan nilai koefisien -0.10542, menjelaskan bahwa hutang jangka 

pendek (STD) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena 

itu, hasil diatas menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak, sehingga hutang 
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jangka pendek (STD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan.  

Tabel 4.17 Hasil Uji Hipotesis (Model III) 

Hipotesis Keterangan Kesimpulan 

TD berpengaruh negatif terhadap ROE 

Nilai sig 0.0002 < 0.05, 

Nilai Koefisien -0.13217 

Diterima 

 

c. Uji Hipotesis Ketiga (TD) 

        Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel 4.17, dapat dilihat nilai probabilitas TD 

0.0002 < 0.05, dan nilai koefisien -0.13217, menjelaskan bahwa total hutang (TD) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, hasil diatas 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima, sehingga total hutang (TD) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

        Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (X). 

Besarnya nilai R2 menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat 

dijelaskan variabel independen, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Berikut 

adalah hasil uji Koefisien Determinasi yang telah dilakukan pada penelitian ini:  
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Tabel 4.18 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 

 

 

 
Sumber: Lampiran 7, 11, dan 15 

Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square pada 

model I adalah 0.022135 atau 2.21% artinya variabel LTD hanya mampu 

menjelaskan ROE sebesar 2.21%. Pada model II diketahui bahwa nilai Adjusted R 

Square adalah 0.021438 atau 2.14% artinya variabel STD hanya mampu 

menjelaskan ROE sebesar 2.14%. Pada model III diketahui bahwa nilai Adjusted R 

Square adalah 0.06028 atau 6.02% artinya variabel TD hanya mampu menjelaskan 

ROE sebesar 6.02%. 

 Pembahasan (Interpretasi) 

a. Pengaruh Hutang Jangka Panjang terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

        Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hutang jangka panjang 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil 

tersebut sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa hutang jangka panjang 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan 

demikian hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. 

        Hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan pada pihak lain, 

dalam hal ini pihak eksternal yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. 

Hutang jangka panjang sendiri timbul karena perusahaan memerlukan pendanaan 

Keterangan 
Model I Model II Model III 

LTD STD TD 

R-squared 0.032013 0.031323 0.069773 

Adjusted R-

squared 
0.022135 0.021438 0.060281 
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besar untuk aktivitas investasi seperti perluasan pabrik, tambahan perlengkapan, 

modal kerja, tanah dan beberapa investasi jangka panjang lainnya. 

        Alasan penambahan modal pada hutang jangka panjang tidak berbeda seperti 

penambahan hutang pada akun hutang jangka pendek, karena kegunaan hutang 

jangka pendek dan jangka panjang sama-sama digunakan untuk kepentingan 

pertumbuhan perusahaan. Bedanya adalah hutang jangka pendek digunakan untuk 

kepentingan menambahakan modal operasional yang hasilnya bisa langsung 

dirasakan dalam jangka pendek karena kurun waktu penggunaanya kurang dari satu 

tahun, sedangkan hutang jangka panjang digunakan untuk aktivitas investasi yang 

sifatnya jangka panjang.  

        Kasmir (2016) juga menjelaskan hal yang serupa yaitu perusahaan yang 

sedang bertumbuh akan membutuhkan hutang untuk membiayai pertumbuhanya. 

Namun hutang jangka panjang yang dilakukan untuk investasi jangka panjang 

memiliki kemungkinan yang kecil menghasilkan laba dalam jangka waktu pendek 

(pada tahun saat transaksi hutang atau pembiayaan dilakukan), sebaliknya 

kewajiban perusahaan berupa bunga hutang harus langsung dibayarkan oleh 

perusahaan. Berdasarkan fakta tersebut tingginya hutang jangka panjang 

perusahaan akan menyebabkan turunnya profitabilitas perusahaan dan berdampak 

pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan pada tahun tersebut karena 

tambahan beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan kepada kreditor, 

Sehingga hutang jangka panjang berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 
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        Pendapat diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Addae et 

All (2011) dan Ediningsih, dkk (2014) yang menyatakan hutang jangka panjang 

berpegaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan berupa profitabilitas 

yang diukur dengan ROE. 

b. Pengaruh Hutang Jangka Pendek terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan  

        Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hutang jangka pendek berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil tersebut tidak 

sejalan dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa hutang jangka pendek 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan 

demikian hipotesis kedua ditolak. 

        Hutang jangka pendek menurut Hanafi (2010) merupakan pengorbanan 

ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang akibat transaksi atau aktivitas 

masa lalu. Hutang jangka pendek muncul karena penundaan pembayaran untuk 

barang dan jasa (hutang dagang) yang telah diterima perusahaan. Menurut Munawir 

(2005) hutang jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang pembayarannya 

dilakukan dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Riyanto 

(2008) menjelaskan penggunaan hutang lancar digunakan untuk menambah aktiva 

lancar, sebaliknya semakin besar aktiva lancar akan memudahkan perusahaan 

dalam melunasi hutang jangka pendeknya (rasio likuiditas). Hutang jangka pendek 

sebagian besar terdiri dari akun-akun yang tidak menimbulkan beban bunga seperti 

hutang dagang, beban gaji, dan beban-beban tanpa bunga lainya. Namun karena 

keriteria akun yang dapat masuk kedalam akun hutang lancar juga adalah semua 

hutang perusahaan yang waktu jatuh temponya adalah kurang dari 1 tahun maka 
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akun-akun berbunga seperti hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo, hutang 

bank, dll yang jatuh temponya adalah pada tahun tersebut, juga akan masuk 

kedalam akun hutang lancar. Oleh karena itu semakin tinggi hutang lancar 

perusahaan maka akan menurunkan profitabilitas perusahaan dan berdampak pada 

menurunnya kinerja keuangan perusahaan. 

        Hasil penelitian yang tidak sejalan dengan hipotesis, kemungkinan 

dikarenakan hutang jangka pendek yang tinggi mengindikasikan banyaknya 

penundaan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan, sebagaimana yang 

dikatakan Hanafi (2010) bahwa hutang jangka pendek muncul karena penundaan 

pembayaran untuk barang dan jasa. Penundaan pembayaran mengindikasikan 

rendahnya turn over persediaan perusahaan. Rendahnya tingkat turn over 

persediaan berdampak pada minimnya laba karena penjualan yang menurun. Selain 

itu semakin besar penundaan pembayaran barang dan jasa kepada pemasok akan 

menurunkan kepercayaan pemasok kepada perusahaan. Penurunan kepercayaan 

yang terjadi pada pemasok akan menurunkan laba perusahaan dan citra perusahaan. 

Pemasok akan memberikan harga yang relatif berbeda pada perusahaan yang 

memiliki historikal pembayaran yang baik dengan perusahaan yang memiliki 

historikal pembayaran yang buruk.  

        Tingginya hutang jangka pendek perusahaan juga dimungkinkan karena 

banyaknya hutang jangka panjang perusahaan yang jatuh tempo pada tahun 

penelitian yang dilakukan. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang jangka 

pendek yang besar karena masa jatuh tempo perusahaan akan menimbulkan 
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penurunan laba karena pada saat yang bersamaan perusahaan harus melunasi pokok 

penjualan dan bunga pinjaman sekaligus. 

        Kemungkinan lainnya hutang jangka pendek yang besar timbul akibat 

perusahaan memiliki banyak penggunaan hutang jangka panjang dimana hal itu 

akan berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Penggunaan hutang jangka 

panjang yang terlalu banyak meskipun jumlahnya hutangnya kecil tentu akan 

berdampak pada meningkatnya beban hutang jangka pendek dikarenakan 

perusahaan harus membayar tanggungan cicilan setiap periode-nya, Sehingga 

hutang jangka pendek berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

        Pendapat diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Purwitasari dan 

Septiani (2013) didukung penelitian Quang dan Xin (2014) yang juga menemukan 

bahwa hutang jangka pendek ada pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan berupa profitabilitas yang juga diukur dengan menggunakan 

ROE. 

c. Pengaruh Total Hutang terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan  

        Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan total hutang berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas. Hasil tersebut sejalan dengan 

hipotesis yang menyatakan bahwa total hutang berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas, dengan demikian hipotesis ketiga pada penelitian ini 

diterima. 

        Peningkatan total hutang disebabkan oleh meningkatnya baik salah satu 

item total hutang antara lain hutang jangka panjang ataupun hutang jangka 



67 
 

 
 

pendek, dapat juga disebabkan oleh peningkatan kedua elemen tersebut secara 

bersamaan, Penggunaan hutang yang terlalu tinggi dirasa akan terlalu beresiko 

bagi perusahaan. Karena semakian tinggi hutang perusahaan berbanding lurus 

dengan tingginya bunga hutang tanpa mempertimbangkan pendapatan 

perusahaan. 

        Selain itu Sheikh dan Wang (2013) dalam penelitianya juga mengutarakan 

tingginya hutang perusahaan akan membatasi ruang gerak manajemen 

perusahaan. Keterbatasan ini akan mempengaruhi kineja karyawan dan 

manajemen sehingga bukanya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan justru 

menurunkan profitabilitas perusahaan. Prosentase hutang yang lebih besar dari 

ekuitas perusahaan juga akan menyebabkan laba yang dapat diterima pemegang 

ekuitas semakin kecil meskipun penjualan perusahaan ataupun laba kotor 

perusahaan meningkat. Hal ini karena beban bunga yang terlalu besar sehingga 

akan memotong sebagian besar laba operasi perusahaan.  

 Kasmir (2010) juga menyatakan hal yang sama dimana ia menyebutkan 

semakin besar hutang akan menyebabkan semakin besar kewajiban perusahaan 

sehingga dapat memotong laba perusahaan itu sendiri. Selain itu seperti hal nya 

hutang jangka panjang, total hutang merupakan sejumlah dana perusahaan yang 

digunakan untuk menambah modal perusahaan dan akan digunakan untuk 

aktivitas opersional maupun investasi dan akan dikembalikan dengan syarat-

syarat tertentu. Semakin tinggi modal perusahaan yang bersumber dari hutang 

diharapkan akan meningkatkan laba perusahaan, namun peningkatan laba ini 

tidak akan dirasakan dalam jangka pendek melainkan dalam jangka panjang 
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mengingat salah satu komponen dari total hutang adalah hutang jangka panjang 

yang cenderung menghasilkan (laba) dalam jangka waktu panjang sementara 

kewajiban perusahaan berupa bunga harus mulai dibayarkan pada tahun ataupun 

bulan saat hutang dilakukan. Kondisi ini membuat semakin tinggi total hutang 

perusahaan akan menimbulkan semakin rendahnya laba perusahaan dan 

berdampak pada menurunnya kinerja keuangan perusahaan pada tahun tersebut. 

Sehingga total hutang berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan berupa profitabilitas yang diukur ROE. 

        Pendapat-pendapat diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Purwitasari dan Septiani (2013), didukung oleh Rosalinawati dan Syafruddin 

(2015) yang menyatakan total hutang berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


