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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambar Umum Obyek/Subjek Penelitian 

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI padatahun 2012-2015.Data diperoleh dari laporan keuangan yang 

bersumber dari Laporan Keuangan Tahunan (LKT). Pengambilan sempel dalam 

penelitian ini dilakukan menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel dengan criteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel dapat dilihat dalam 

tabel 4.1  berikut ini : 

Tabel 4.1 

Proses Pemilihan Sample 

Keterangan  2012 2013 2014 2015 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-

2015 

126 126 126 126 

Perusahaan yang mendapatkan 

laba negative pada tahun 

penelitian 

(25) (26) (25) (24) 

Perusahaan yang tidak 

melaporkan laporan keuangan. 
(20) (19) (27) (23) 

Perusaaan yang mengeluarkan 

laporan  keuangan dalam 

bentuk dollar 

(18) (21) (22) (22) 

Jumlah  63 60 52 57 

Total sampel 232 

Data outlier (23) 
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Total sampel bebas outlier 209 

Sumber : lampiran 7 

B. Statistic Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai maksimum, 

nilai minimum, nilai rata-rata (mean),dan standar deviation dari  setiap variable 

penelitian.  

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu setiap variable penelitian. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu struktur aktiva, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, likuiditas dan struktur modal. Statistik deskriptif yang digunakan 

merupakan hasil dari data yang sudah di outliernya. Outlier adalah data yang memiliki 

karakteristik unik terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi 

Lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variable 

tunggal atau variable kombinasi (Ghozali, 2011). Adapun hasil analisis statistic 

deskriptif dari variabel-variabel penelitian ditunjukkan oleh tabel 4.2 berikut : 

 Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Persamaan 

 

 SA ROA UP RL DER 

Mean 0.342143 0.092285 12.34880 2.433348 0.407721 

Maximum 0.842955 0.352881 14.38994 9.344585 0.927273 

Minimum 0.000613 0.000339 11.10906 0.097362 0.050621 

Std.Dev 0.189460 0.073146 0.758458 1.654090 0.188330 

Observations 209 209 209 209 209 

Sumber : lampiran 2 
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Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka dapat di lihat bahwa Observations berjumlah 

209 Variabel DER memiliki mean sebesar  0.407721, nilai maximum sebesar 

 0.927273, nilai minimum sebesar  0.050621, dan nilai standar deviasi sebesar 

 0.188330 

Variabel SA memiliki mean sebesar  0.342143, nilai maximum sebesar 

 0.842955, nilai minimum sebesar  0.000613 dan nilai standard deviasi 0.189460. 

Variabel ROA memiliki mean sebesar 0.092285, nilai maximum sebesar 0.352881, nilai 

minimum sebesar  0.000339, dan nilai standar deviasi sebesar 0.073146. Variabel UP 

memiliki mean sebesar  12.34880, nilai maximum sebesar  14.38994, nilai minimum 

sebasar  11.10906, dan nilai standar deviasi sebesar  0.758458. Variabel RL  memiliki 

mean sebasar   2.433348, nilai maximum sebesar  9.344585, nilai minimum 

sebesar   0.097362, dan nilai standar deviasi sebesar  1.654090 

a. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan satu ke yang lain. Jika 

variance residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap di sebut 

homokedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas 

< 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi heteroskesdatisitas, dan apa bila nilai 

probabilitas > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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Dalam penelitian ini menggunakan uji harvey untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel 4.3 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 

   Sumber : lampiran 3 

Berdasarkan table 4.3  dengan menggunakan uji harvey dapat diketahui bahwa 

nilai probabilitas sebesar 0.6484 atau lebih dari taraf signifikan yaitu sebesar 0,05 atau 

5% maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variable bebas atau tidak, model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Hasil uji 

multikolonieritas di dalam model regresi dapat diketahui melihatnilai Variance 

Ingflation Factor (VIF) dan tolerance (T) . Apabila nilai VIF < 10 dan nilai (T) 

tolerance > 0,01 dan kurang atau sama dengan 1, berarti tidak terjadi multikolienaritas. 

Sebaliknya jika di ketahui nilai VIF >10 terjadi multikolienaritas. Hasil uji 

multikoleniaritas ditunjukan pada tabel 4.4 

Obs*R-Square Prob. Chi-square Keterangan 

 

2.478941 0.6484 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 
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Tabel 4.4 

  Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber : lampiran 4 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas bahwa nilai variance inflation faktor (VIF) dari 

penelitian ini menunjukan kurang dari 10 yaitu dengan nilai VIF dari variabel SA 

mendapatkan nilai     1.199905, variabel ROA mendapatkan nilai      1.203895, 

variabel UP dengan nilai     1.069028, dan variabel RL mendapatkan nilai 

   1.415430.  Maka dapat di simpulkan bahwa uji multikolienaritas dari model regresi 

tidak terjadi multikolienaritas. 

 

3. Uji Autokelerasi 

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin Watson (DW-

Test). Uji autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan melihat nilai Durbin 

Watson dalam tabel pengambilan keputusan Hasil uji autokolerasi dapat di lihat pada 

tabel 4.5 

 

Variabel VIF 

SA (Struktur Aktiva) 

 1.199905 

ROA  (Profitabilitas) 

 1.203895 

UP ( Ukuran Perusahaan) 

  1.069028 

RL ( likuiditas ) 

 1.415430 
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Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi Persamaan 

 

Model Summary 

Dl Du Dw 4-du 4-dl 

1,74513 1,80305 1,972741 2,19695 2,25487 

Sumber : lampiran 5 

Berdasarkan tabel 4.5, hasil pengujian diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,972741. 

Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai dU dan 4 – dU. Diperoleh dU 

sebesar 1,8087. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan dengan ketentuan dU < 

dw< 4 – dU (1,8087< 1,972741< 2,19695). Hal ini dapat  

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen sehingga 

model layak digunakan. 

C. Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan Struktur aktiva, Profitabilitas, Ukuran perusahaan dan 

likuiditas. Adapun Regresi linear berganda di gunakan untuk menguji pengaruh  

Struktur aktiva, Profitabilitas, Ukuran perusahaan dan likuidita terhadap Struktur 

Modal. 
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 Dalam model analisis regresi linear berganda akan di uji secara simultan (Uji 

F) maupun secara parsial (Uji t) Ketentuan uji signifikasi uji F dan uji t adalah sebagai 

berikut : 

Menerima Ha: Jika probabilitas (p) ≤ 0,05 artinya pengaruh Struktur aktiva, 

Profitabilitas, Ukuran perusahaan dan likuiditas simultan maupun parsial memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Struktur Modal. Ringkasan hasil analisis regresi linear 

berganda yang telah di lakukan sebagai berikut: 

 Tabel 4.6 

Hasil Regresi Linear Berganda 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.504583 0.160952 3.134981 0.0020 

SA -0.046346 0.053886 -0.860064 0.3908 

ROA -0.560406 0.139806 -4.008456 0.0001 

UP 0.011218 0.012705 0.882922 0.3783 

RL -0.068964 0.006704 -10.28770 0.0000 

Sumber: Lampiran 6 

Dari tabel 4.6 di atas dapat di rumuskan persamaan regresi sebagai berikut: 

DER= 0.504583-0.046346SA -0.560406ROA+0.011218UP -0.068964RL + e 

Keterangan : 

X1 : Struktur Aktiva  

X2 : Profitabilitas 

X3 : Ukuran perusahaan 

X4 : Likuiditas 
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e    : Variabel Ressidual ( tingkat kesalahan ) 

 

2.  Hipotesis 

a. Uji Statistik  t (Uji Parsial) 

Uji parsial atau uji t merupakan uji secara masing-masing variable independen. 

Dalam penelitian ini variable independen nya yaitu sruktur aktiva, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, likuiditas. Apabila nilai probabilitasnya < 0,05 berarti ada 

pengaruh signifikan secara masing –masing antar variable independen terhadap 

variable dependen. Sebaliknya apabila nilai probabilitasnya > 0,05 maka tidak 

terdapat pengaruh signifikan secara masing-masing. Berdasarkan table 4.6 diperoleh 

hipotesis parsial untuk setiap variable independen dalam penelitian ini dapat di 

interpretasikan sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesisi Pertama 

Berdasarkan 4.6 SA  memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3908 > 0,05 

dengan nilai koefisien regresi bernilai negative sebesar -0.046346. Hasil ini 

menunjukan bawa SA mempunyai arah yang negative  dan tidak signifikan 

terhadap struktur modal yang berarti hipotesis 1 yang menyatakan struktur 

aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal di tolak. 

2. Pengujian Hipotesis kedua 

        Berdasarkan table 4.6 ROA memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0001< 

0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai negative sebesar -0.560406.  



45 
 

Hasil ini menunjukan bawa ROA mempunyai arah yang negative  dan 

signifikan terhadap struktur modal yang berarti hipotesis 2 yang menyatakan 

profitabilitas berpengaruh negative terhadap struktur modal di terima. 

3. Pengujian Hipotesis ketiga 

  Berdasarkan table 4.6 UP memiliki nilai probabilitas sebesar 0.3783 > 

0,05 dengan nilai koefisien regresi bernilai positive sebesar 0.011218. Hasil ini 

menunjukan bahwa UP  mempunyai arah yang positive  dan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap struktur modal yang berarti hipotesis 3 yang  

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal di 

terima. 

4. Pengujian Hipotesis ke empat 

Berdasarkan table 4.6 RL memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000< 0,05 

dengan nilai koefisien regresi bernilai negative sebesar -0.068964. Hasil ini 

menunjukan bahwa RL  mempunyai arah yang negative dan signifikan terhadap 

struktur modal yang berarti hipotesis 4 yang menyatakan likuiditas berpengaruh 

positive  terhadap struktur modal di tolak. 

b. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F ini di lakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variable 

independen secara bersama – sama terhadap variable dependen. Hasil uji F dapat 

dilihat pada table 4.7 
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Tabel 4.7  

Hasil UjiStatistik F  

 

F-Statistic Prob (F-Statistic) 

51.07930 0.000000 

Sumber : lampiran 6 

Berdasarkan table 4.7 diperoleh F-Statistic sebesar 51.07930 dengan 

probabilitas F-Statistic sebesar 0.000000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel SA, ROA, UP dan RL  berpengaruh secara bersama-sama terhadap variable 

dependen yaitu Struktur Modal. 

c. Koefisien Determinasi (R2)  

 

Uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah uji yang bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi penelitian ini mampu dalam 

menerangkan variasi variable terikat atau variable dependen. 

 Apabila diketahui semakin besarnilai Adjusted yang berarti model 

regresi tersebut  baik, karena semakin besar nilai tersebut maka akan semakin 

dapat menjelaskan hubungan antara variable dependen dan independen. Hasil uji 

koefisien determinasi model dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.8 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Adjusted R Square 

Keterangan Tingkat Penjelasan Model  

Adjusted R Square  0.490592 

Sumber : Lampiran 6 
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Berdasarkan hasil table 4.8 diatas menunjukan nilai Adjusted R Square 

menjelaskan bahwa tingkat penjelasaan model terhadap variable Dependen sebesar 

0.490592 atau sebesar 49% hal ini menyatakan bahwa variasi perubahan nilai 

tersebut di sebabkan oleh ke empat variabel independen SA, ROA, UP dan RL. 

Sedangkan sisanya 51% di jelaskan oleh faktor faktor lain yang tidak di ikut sertakan 

dalam model regresi. 

 

D. Pembahasan 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini telah dinyatakan lolos 

ujiasumsi klasik, dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

struktur modal dapat lebih diperjelas oleh struktur aktiva, profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan likuiditas. 

1. Pengaruh struktur aktiva(SA) terhadap struktur modal 

Hasil penelitian diperoleh bahwa koefisien regresi variable sebesar -

0.046346 dan nilai probabilitas sebesar 0.3908 > 0,05 sehingga struktur aktiva 

berpengaruh secara negative dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Maka 

ndapat di simpulkan bahwa Struktur aktiva tidak berpegaruh secara signifikan 

terhadap Struktur modal, sehingga hipotesis yang pertama yang di ajukan di tolak. 

Hasil penelitian ini sejalan  dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan 

olehh Hasa Nurohim KP﴾2008) yang menyatakan bahwa struktur aktiva tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 
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Pada penelitian ini struktur aktiva memiliki hasil yang tidak signifikan 

terhadap struktur modal berarti struktur aktiva tidak memiliki pengaruh terhadap 

struktur modal, hal ini di karenakan perusahaan lebih mengutamakan 

menggunakan dana internal dibandingkan dengan dana eksternal, perusahaan akan 

melihat kecukupan dana internalnya terlebih dahulu dan kebutuhan dananya 

sebelum menentukan perusahaan akan menggunakan hutang atau tidaknya.  

Hal ini dikarenakan penjaminan aset tetap yang terlalu tinggi akan terlalu 

berisiko bagi perusahaan. Sehingga besarnya aktiva tetap yang tinggi tidak bisa 

dijadikan penjamin suatu perusahaan akan menggunakan hutang dalam jumlah 

yang tinggi pula dan begitu pula sebaliknya. 

  Sedangkan dari sisi kreditur, menurut S Munawir (2008) menyatakan 

dalam melakukan analisis pemberian kredit lebih lanjut, maka untuk menghindari 

atau memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, selain analisis laporan 

keuangan, pihak bank memberikan pinjaman akan menilai  calon peminjam secara 

umum dan menyeluruh berdasarkan teknis dengan menggunakan formula 5C 

yaitu Character, Capacity, Capital,Collateral, dan Condition. Jaminan 

(collateral) yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-

benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jaminan yang cukup bukanlah sebagai 

penentu bank bisa memberikan pinjamannya ada banyak aspek yang 

dipertimbangkan bank terhadap calon peminjam. 
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 Hal ini sesuai dengan theory packing order yang menyatakan bahwa 

perusahaan akan lebih mengutamakan pendanaan operasional perusahaan dengan 

menggunakan modal sendiri atau dana internal di bandingkan dengan 

menggunakan hutang. 

Hasil penelitian ini bertentangan  dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Yunita Widyaningrum﴾2015) yang menyatakan bahwa struktur aktiva 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. 

 

2. Pengaruh Profitabilitas (ROA)  terhadap struktu rmodal 

Hasil penelitian diperoleh bahwa koefisien regresi variable sebesar 

-0,560406 dan nilai probabilitas sebesar 0.0001 < 0,05 sehingga dapat di 

simpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

struktur modal, Sehinggga hipotesis kedua yang di ajukan di terima. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh yuke 

dan handri ﴾2005) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. 

Suatu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka akan 

memiliki laba di tahan dalam jumlah yang besar pula. Perusahaan biasanya akan 

menggunakan profitabilitas yang telah di ubah ke laba di tahan perusahaan guna 

membiayai biaya operasional perusahaan dan di harapkan laba di tahan yang di 

miliki oleh perusahaan mampu membiayai operasional perusahaan.  
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Dengan begitu maka dapat di simpulkan bahwa perusahaan dengan 

profitabilitas yang tinggi akan dapat menurunkan proporsi dalam penggunaan 

hutang dan begitu pula dengan sebaliknya. Perusahaan cenderung memilih 

pendanaan dengan menggunakan dana internal yang di miliki oleh perusahaan di 

karenakan laba di tahan yang di miiki oleh perusahaan sudah mampu memenuhi 

kebutuhan perusahaan.  

Hal tersebut sesuai dengan theory packing order yang menyatakan bahwa 

perusahaan akan cenderung memilih pendanaan menggunaan dana internal 

terlebih dahulu, apabila dana internal sudah tidak mampu memenuhi kewajiban 

yang harus di penuhi maka baru kemudian pendanaan dapat di peroleh dengan 

menggunakan hutang dan yang terahir menggunakan sumber dana yang berasal 

dari penerbitan ekuitas. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang di 

lakukan oleh Yunita Widyaningrum  ﴾ 2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

3. Pengaruh ukuran perusahaan(UP) terhadap struktur modal 

Hasil penelitian diperoleh bahwa koefisien regresi variable sebesar 

0.011218 dan nilai probabilitas sebesar 0.3783 > 0,05 sehingga ukuran perusahaan  

memiliki arah yang positive dan tidak signifikan. Maka dapat di simpulkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur  modal, sehingga hipotesis 

yang ke tiga yang di ajukan di tolak. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang di lakukan oleh Ni 

putu yuliana dan putu vivi lestari (2015) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap strktur modal. Perusahaan yang 

memiliki ukuran perusahaan yang besar akan lebih mudah dalam mencari 

pendanaan dengan berhutang, namun suatu perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan yang besar belum tentu perusahaan tersebut memiliki pengelolaan 

asset yang baik, setiap perusahan memiliki penganggaran-penganggaran  

tersendiri dan hal itulah yang di jadikan sebagai patokan perusahaan untuk 

menggunakan hutang atau tidaknya tetapi hal itu dapat di simpulkan ketika 

perusahaan sudah melihat dari kecukupan dana internal yang di miliki perusahaan 

dan kebutuhan dana yang akan di gunakan perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan perusahaan. Selain itu perusahaan dengan ukuran perusahaan yang 

kecil belum tentu juga memiliki pengelolaan asset yang tidak baik dan bisa jadi 

perusahaan dengan ukuraan perusahaan yang kecillah yang memiliki pengelolaan 

asset yang lebih baik sehingga lebih di percaya dalam berhutang. Jadi besar 

kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi penggunaan  hutang. 

 Hal ini sesuai dengan theory packing order yang menyatakan bahwa 

perusahaan akan memilih menggunakan dana internal nya terlebih dahulu di 

bandingkan dengan menggunakan dana exsternal atau hutang. 

Hasil penelitian ini bertentangan  dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Nia Febriyani﴾2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap struktur modal 
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4. Pengaruh likuiditas(RL)  terhadap struktur modal 

Hasil penelitian diperoleh bahwa koefisien regresi variable sebesar 

-0.068964 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0,05 sehingga likuiditas 

mempunyai arah yang negative dan signifikan terhadap struktur modal. Maka 

dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpenggaruh negative dan signifikan 

terhadap struktur modal. Sehinggga hipotesis ke empat yang di ajukan di terima. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang di lakukan oleh Anita 

Dwilestari (2010) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh secara negative 

signifikan terhadap strktur modal. Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek nya dengan menggunakan asset lancer 

yang di miliki oleh perusahaan. Perusahaaan dengan likuiditas yang tinggi maka 

perusahaan tersebut memiliki aset lancar yang lebih tinggi pula.  sehingga sisa 

dari aset lancar yang di gunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek 

perusahaan bisa di ubah ke laba di tahan perusahaan dengan begitu perusahaan 

akan lebih memilih menggunakan dana internalnya terlebih dahulu dan apabila 

dana internalnya  tidak dapat memenuhi semua kebutuhan perusahaan maka 

barulah sisa dari kebutuhan akan di penuhi dengan cara berhutang. Oleh karena itu 

likuiditas yang tinggi dapat menurunkan proporsi dalam penggunaan hutang. Hal 

tersebut sesuai dengan theory packing order yang menyatakan bahwa perusahaan 

akan menggunakan pendanaan dengan dana internal terlebih dahulu sebelum 

menggunakan opsi pendanaan dengan menggunakan hutang. 
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Hasil penelitian ini bertentangan  dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Dwi Retno Wulandari﴾2013) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak  

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


