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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur  yang 

terdaftar di Bursa Efek  Indonesia  (BEI) dengan periode pengamatan tahun 

2010-2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling. Adapun pemilihan sampel sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Pemilihan sampel penelitian 

No Uraian 

Jumlah 

2010 2011 
201

2 

1 Perusahaan manufaktur yang telah go public dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2012 dan tidak mengalami delisting. 

130 126 126 

2 Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan 

laporan keuangan atau laporan tahunan serta 

memiliki data yang lengkap selama periode 

2010-2012. 

126 123 121 

3 Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan 

atau tahunan dalam bentuk satuan Rupiah 

periode 2010-2012. 

119 123 121 
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4 Perusahaan yang memiliki laba bersih dan 

mengalami pertumbuhan perusahaan positif 

selama periode 2010-2012. 

77 71 66 

5 Data outlier 36 

  Jumlah perusahaan 54 57 64 

Sumber : Indonesian Capital Market Directory 

Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan maka perusahaan yang 

dijadikan sampel sebanyak 178 data perusahaan manufaktur. Penelitian ini 

menggunakan lima variabel independen yaitu profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan likuiditas sedangkan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah Struktur Modal. Deskriptif 

variabel atas data yang dilakukan selama 3 tahun penelitian 2010-2012,  

terdiri dari 178 data. Nama-nama perusahaan dapat dilihat pada lampiran 

tabel 4.2. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran pada 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan limavariabel independen yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

struktur aktiva dan likuiditas. Variabel dependen dalam penelitian ini 

menggunakan struktur modal. Deskriptif variabel diatas data dilakukan 

selama 3 tahun, sehingga jumlah data secara keseluruhan berjumlah 178 

sampel. 
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Tabel 4.2 

Descriptive 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std, 

Deviation 

der 178 0,09 3,41 0,8079 0,58109 

roe 178 0,00 1,37 0,1679 0,18597 

growth 178 0,00 ,85 0,1849 0,15286 

size 178 5,76 17,90 13,8128 2,15157 

far 178 0,04 554,70 3,5137 41,54911 

cr 178 0,45 11,74 2,7167 2,15168 

Valid  

N (listwise) 
178 

    

 

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai N berjumlah 178. Hal ini 

menunjukkan jumlah sampel 178 sampel dengan waktu pengamata 3 tahun, 

menunjukkan bahwa variabel Debt Equity Ratio mempunyai nilai minimum 

sebesar 0,09 nilai maksimum sebesar 3,41 dengan nilai rata-rata sebesar 

0,8079 dan standar deviasi 0,58109. 

Variabel Return On Equity mempunyai nilai minimum sebesar 0,00, 

nilai maksimum 1,37 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1679 dan standar 
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deviasi 0,18597. Variabel Growth mempunyai nilai minimum sebesar 0,00, 

nilai maksimum 0,85 dengan nilai rata-rata sebesar 0,1849 dan standar 

deviasi 0,15286. Variabel size mempunyai nilai minimum sebesar 5,76, nilai 

maksimum 17,90 dengan nilai rata-rata 13,8128 dan standar deviasi 

2,15157. Variabel FAR mempunyai nilai minimum sebesar  0,04, nilai 

maksimum 554,70 dengan nilai rata-rata sebesar 3,5137 dan standar deviasi 

41,54911. Variabel CR mempunyai nilai minimum sebesar 0,45, nilai 

maksimum 11,74 dengan nilai rata-rata 2,7167 dan standar deviasi 2,15168. 

1) Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-

asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linear terpenuhi. Uji 

asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolonearitas, uji 

autokolerasi, dan uji heterokedastisitas. 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

model regresi, variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya berdistribusi  normal  atau  tidak  normal  (Ghozali,  

2011).  Uji normalitas data residual dilakukan menggunakan uji 

statistic non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). Uji K-S 

untuk menguji normalitas data residual, apabila nilai signifikan 

uji K-S lebih besar 0,05 (α = 5%) berarti data berdistribusi 

normal (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil tabel 4.3 dapat 

diketahui variabel residual memiliki data yang berdistribusi 
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secara normal, tingkat signifikansinya berada lebih besar dari 

0,05. Dapat dilihat pada baris Asymp. Sig. yang menunjukkan 

nilai 0,490 

 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 204 

Normal Parametersa Mean 0,0000000 

Std. Deviation 0,18111572 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 0,058 

Positive 0,058 

Negative -0,044 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,834 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,490 

a. Test distribution is Normal. 

 

b) Uji Multikolonearitas 

Uji multikolenearitas digunakan untuk menguji  apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Terjadi dan tidaknya multikolenearitas  dapat  

dilihat  dari  besaran  nilai Tolerance dan Variance Inflation 

Factor  (VIF) dalam collinearity statistics. Nilai cut off  yang 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikoloneartitas adalah 
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VIF < 10 atau nilai tolerance> 0,1. Tabel 4.4 menunjukkan 

ringkasan hasil uji multikolonearitas. 

 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonearitas 

Variabel 
Nilai 

Tolerance 

Nilai 

VIF 
Keterangan 

ROE 0,944 1,060 
Bebas 

Multikolinearitas 

GROWTH 0,872 1,147 
Bebas 

Multikolinearitas 

SIZE 0,903 1,108 
Bebas 

Multikolinearitas 

FA 0,819 1,221 
Bebas 

Multikolinearitas 

CR 0,799 1,251 
Bebas 

Multikolinearitas 

c) Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

data mempunyai varian yang sama atau data mempunyai varian 

yang tidak sama. Hasil uji heterokedastisitas adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5 

Ringkasan Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Bebas Nilai Sig. Keterangan 

ROE 0,155 Bebas Heterokedastisitas 
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GROWTH 0,191 Bebas Heterokedastisitas 

SIZE 0,480 Bebas Heterokedastisitas 

FA 0,827 Bebas Heterokedastisitas 

CR 0,340 Bebas Heterokedastisitas 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dengan menggunakan uji glejserdapat  

diketahui  bahwa dari kelima variable independen tersebut memiliki 

nilai signifikan diatas 0,05 syarat agar lolos pada uji glejser nilai 

signifikan harus diatas 0,05 yang berarti bahwa tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 

d) Uji Autokolerasi 

Ujiautokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi linear ada kolerasi antara residual (kesalahan 

penganggu) pada periode t dengan residual pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada 

problem autokolerasi (Ghozali, 2011). 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokolerasi 

Uji Autokloresai dU DW-test 4-dU Keterangan 

Durbin Watson 1,800 1,322 2,200 
Tidak terdapat masalah 

autokolerasi 
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Hasil pengujian pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa 

data sebanyak 178 sampel dengan nilai DW yang diperoleh 

adalah 1,322, nilai tabel dU untuk k=5 dan 4-dU= 2,200. 

Nilai tabel dU < DW<4  dU = 1,800 < 1,322 < 2,200. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak 

terjadi autokolerasi. 

2) Uji Hipotesis 

Metode analisis data yang digunakan untuk melakukan 

pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 0,121 0,149  0,810 0,419 

roe 0,050 0,019 0,079 2,600 0,010 

growth -0,022 0,024 -0,029 -0,923 0,357 

size -0,004 0,126 0,000 -0,030 0,976 

far -0,156 0,029 -0,175 -5,388 0,000 

cr -1,132 0,038 -0,983 -29,898 0,000 

a. Dependent Variable: der 

 

Berdasarkan hasil pengujian regresi diatas diketahui dapat 

dibentuk sebuah persamaan sebagai berikut : 
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DER =  0,121 + 0,050ROE −  0,022GROWTH −  0,004SIZE − 0,156FA

− 1,132CR 

   Berdasarkan tabel 4.7 dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas mempunyai koefisien regresi dengan arah positif 

sebesar 0,050. Jika diasumsikan variabel independen lain konstan, 

hal ini berarti setiap kenaikan profitabilitas sebesar satu satuan maka 

struktur modal perusahaan akan mengalami kenaikan sebesar 

0,050% maka diartikan semakin besar profitabilitas perusahaan 

maka akan menyebabkan semakin tinggi struktur modal perusahaan. 

2. Pertumbuhan perusahaan mempunyai arah negatif sebesar -0,022. 

Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan pertumbuhan perusahaan 

sebesar satu satuan, maka akan menaikan rasio hutang sebesar 

0,022% artinya semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka 

semakin rendahnya struktur modal perusahaannya. 

3. Ukuran perusahaan mempunyai arah negatif sebesar -0,004. Hal ini 

berarti bahwa setiap kenaikan total asset sebesar satu satuan (dalam 

log), maka akanmenaikan rasio hutang sebesar 0,004% artinya 

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah struktur 

modal perusahaannya. 

4. Struktur aktiva mempunyai arah negatif sebesar -0,156. Hal ini 

berarti bahwa setiap kenaikan struktur aktiva sebesar satu satuan, 

maka akan menaikan rasio hutang sebesar 0,156 artinya semakin 
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tinggi struktur aktiva maka semakin rendah struktur modal 

perusahaannya. 

5. Likuiditas perusahaan mempunyai arah negatif sebesar -1,132. Hal 

ini berarti bahwa setiap kenaikan likuiditas perusahaan sebesar satu 

satuan, maka akan menaikan rasio hutang sebesar 1,132 artinya 

semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka semakin rendah 

struktur modal perusahaannya. 

a) Uji t 

Uji t pada dasaranya menunjukkan sebesar jauh 

pengaruh variabel independen secara individual yaitu 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

struktur aktiva, dan likuiditas dalam menerangkan pengaruh 

terhadap variabel dependen terhadap struktur modal. 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa diperoleh 

variabel profitabilitas mempunyai arah koefisien positif, 

sedangkan 4 variabel lainnya yaitu pertumbuhan perusahaan, 

ukuran perusahaan, struktur aktiva, dan likuiditas memiliki 

koefisien arah negatif. Untuk mendapatkan signifikansi 

pengaruh ke lima variabel tersebut terhadap struktur modal dapat 

diuji sebagai berikut: 

1.Pengujian hipotesis 1 

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. 
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Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil estimasi 

variabel profitabilitas sebesar nilai t = 2,600 dengan 

probabilitas sebesar 0,010. Nilai signifikansi tersebut di bawah 

0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Tetapi arah menunjukan kearah positif. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa Hipotesis 1 ditolak. 

 

2.Pengujian Hipotesis 2 

H2 : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal.  

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil estimasi 

variabel pertumbuhan perusahaan sebesar nilai t = -0,923 

dengan probabilitas sebesar 0,357. Nilai signifikan tersebut 

di atas 0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian 

dapat diartikan bahwa. Hipotesis 2 ditolak. 

3.Pengujian Hipotesis 3 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap struktur modal. 

Berdasarkan tebel 4.7 didapatkan hasil estimasi 

variabel ukuran perusahaan sebesar nilai t = -0,030 dengan 
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probabilitas sebesar 0,976. Nilai signifikan tersebut diatas 

0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

struktur modal. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

Hipotesis 3 ditolak. 

4.Pengujian Hipotesis 4 

H4 : Struktur aktiva berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap struktur modal. 

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil estimasi 

variabel struktur aktiva sebesar nilai t = -5,388 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut di 

bawah 0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa variabel struktur 

aktiva memiliki pengaruh signifikan. Arah koefisien regresi 

bertanda negatif, hal ini berarti bahwa peningkatan struktur 

aktiva akan menurunkan struktur modal atau hutang 

perusahaan, dengan demikian dapat diartikan bahawa 

Hipotesis 4 diterima. 

5.Pengujian Hipotesis 5 

H5 : Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

struktur modal. 

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan hasil estimasi 

variabel likuiditas sebesar nilai t = -29,898 dengan 

probabilitas sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut di 
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bawah 0,05 (5%) yang menunjukkan bahwa variabel 

likuiditas memiliki pengaruh signifikan. Arah koefisien 

regresi bertanda negatif, hal ini berarti bahwa peningkatan 

likuidtas akan menurunkan struktur modal atau hutang 

perusahaan, dengan demikian dapat diartikan bahawa 

Hipotesis 5 diterima. 

 

b) Uji F 

 

Tabel 4.8 

Uji F 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 17,030 5 3,406 197,479 ,000a 

Residual 2,967 172 ,017   

Total 19,996 177    

 a. Predictors: (Constant), cr, roe, size, growth, far 

 b. Dependent Variable: der 

 

Hasil uji F pada tabel 4.8 Menunjukkan bahwa nilai F 

hitung sebesar 197,479 bertanda positif dengan nilai sig 0,000 < 

0,05 (α = 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

struktur aktiva, dan likuiditas berpengaruh terhadap struktur 

modal. 
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c) Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (Uji R2) digunakan untuk 

mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  

menerangkan  variasi variabel  dependen  yang  dijelaskan  

dengan  variasi  variabel independen (Ghozali, 2011). Hasil nilai 

koefisien  determinasi pada tabel 4.9 

 

 

Tabel 4.9 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,904a ,818 ,813 ,12191 

a. Predictors: (Constant), cr, size, roe, growth, far 

b. Dependent Variable: der   

 

Dari hasil penelitian bahwa dalam model didapatkan 

nilai adjusted R square sebesa 0,813 atau 81%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu 

profitabilitas. Pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 

struktur aktiva, dan likuiditas perusahaan secara simultan 

memiliki pengaruh sebesar 81% terhadap struktur modal, 

sedangkan sisanya sebesar 19% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diamati dalam penelitian ini. 
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C. Pembahasan 

Penelitian  ini  menguji  pengaruh  profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, ukuran perusahaan,  struktur  aktiva, dan likuiditas terhadap 

struktur modal. 

1) Profitabilitas terhadap struktur modal 

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa profitabilitas 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Perusahaan dengan laba yang tinggi akan menggunakan dana internal 

perusahaan untuk membiayai kebutuhan perusahaannya dibandingkan 

untuk berhutang. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 

mempunyai laba ditahan yang tinggi yang merupakan sumber dana 

internal perusahaannya.  

Tingkat  profitabilitas  dapat  menunjukkan  kemampuan  

perusahaan untuk  mendanai  kegiatan  operasionalnya  sendiri. Semakin 

besar profitabilitas perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan 

semakin baik, karena return semakin besar. Peningkatan profitabilitas 

tentunya akan meningkatkan daya tarik pihak eskternal yaitu kreditor. 

Kreditor semakin tertarik untuk menanamkan dananya ke dalam 

perusahaan, sehingga dimungkinkan hutang semakin meningkat. Selain 

itu, profitabilitas juga  menunjukkan  kemampuan  perusahaan  untuk  

membayar  hutang jangka panjang dan bunganya.  

Profitabilitas yang tinggi juga merupakan daya tarik bagi 

penanam modal di perusahaan (Firnanti, 2011). Gitman (2003 : 61) 
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dalam penelitian Wijaya dan Handiyanto menyatakan tanpa adanya laba 

perusahaan tidak mungkin dapat menarik modal dari luar. Pendanaan 

secara eksternal hanya dimungkinkan jika kinerja perusahaan yang 

tercemin dari perolehan laba yang cukup baik. 

Dengan adanya laba yang memadai, pemberi pinjaman dapat 

diyakinkan bahwa perusahaan dapat membayar bunga secara teratur 

pada mereka. Hal ini mendukung trade off theory, karena profitabilitas 

diprediksikan memiliki pengaruh yang positif terhadap struktur modal. 

Perusahaan yang memiliki profit yang tinggi akan menggunkan lebih 

banyak hutang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Firnanti 2011 dan Rizal 2011. 

2) Pertumbuhan Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa pertumbuhan  

perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur 

modal. Tinggi rendahnya pertumbuhan perusahaan tidak akan 

mempengaruhi perusahaan dalam menggunkan struktur modal 

perusahaan. Kemungkinan hal ini  menunjukkan bahwa tinggi 

rendahnya tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

hutang karena perusahaan yang memiliki total asetnya yang lebih, telah 

mencukupi kebutuhan dananya, sehingga tidak membutuhkan hutang 

atau dana eksternal melainkan dari modal sendiri. 

Kemungkinan lain bahawa kreditor tidak melihat perusahaan 

tersebut bisa membayar kewajibannya atau tidak serta kreditor mungkin 
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tidak melihat perusahaan tersebut bisa meningkatkan prospek 

perusahaannya dengan aset yang dimiliki perusahaannya. Perusahaan 

yang tumbuh  tidak selalu menggunakan hutang untuk kegiatan ekspansi 

perusahaan. Perusahaan yang tumbuh akan  cenderung  menggunakan  

modal sendiri untuk kegiatan  operasional perusahaan  dari  hasil 

keuntungan  dari pada harus menggunakan hutang, sehingga 

pertumbuhan  perusahaan  tidak  berpengaruh terhadap  hutang 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zuliani (2014) 

dan Sari (2013). 

3) Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap struktur 

modal. Besar kecilnya suatu ukuran perusahaan tidak mempengaruhi 

perusahaan dalam menggunakan struktur modal perusahaan. 

Kemungkinan hal ini disebabkan bahwa ukuran perusahaan yang besar 

tidak ada hubungannya dengan hutang. Hal ini mungkin disebabkan 

oleh sumber pendanaan tidak berasal dari hutang melainkan modal 

sendiri. 

Kreditor beranggap bahwa perusahaan besar mempunyai aset 

yang besar dan mungkin kreditor beranggapan bahwa aset perusahaan 

yang banyak kenapa harus berhutang. Kemungkinan lain adalah bahwa 

perusahaan  besar yang  mempunyai  akses lebih mudah ke  pasar  modal 

seperti penerbitan surat berharga ataupun penerbitan saham perusahaan 
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dibandingkan dengan perusahaan kecil belum tentu dapat memperoleh 

dana dengan mudah di pasar modal.  

Hal ini disebabkan karena para kreditor akan memberikan 

pinjaman  tidak melihat dari besar-kecilnya  perusahaan,  tetapi  juga 

memperhatikan  faktor-faktor  lain. Dengan demikian , ukuran 

perusahaan tidak menjamin minat kreditor dalam menamkan dananya 

ke perusahaan. Hasil  penelitian ini  mendukung  penelitian  yang  

dilakukan Firnanti (2011) dan Haryanto (2012). 

4) Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal 

Hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh bahwa struktur 

aktiva berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur 

modal.Semakin besar struktur aset yang dimiliki perusahaan khusunya 

aset tetap maka semakin kecil manajemen perusahaan membutuhkan 

struktur modal berupa hutang. Hal tersebut disebabkan, perusahaan 

menggunakan aset tetapnya untuk memenuhi kegiatan operasional 

perusahaan dan kemungkinan sedikit menggunkan hutang dikarenakan 

perusahaan memiliki jumlah aset yang tinggi yang diyakini dapat 

memenuhi kebutuhan perusahaan. 

Hal ini dapat  terjadi karena ketika struktur aktiva meningkat, 

maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan juga ikut 

meningkat, sehingga mengakibatkan ketersediaan dana internalnya 

yang juga tinggi, maka dalam posisi ini perusahaan sedikit 

menggunakan dana eksternal untuk membiayai kegiatan perusahaan. 
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Hal ini mendukung Pecking Order Theory dimana perusahan akan lebih 

menggunakan dana internal dibanding menggunakan dana eksternal 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dialakukan oleh 

Khairin (2014) dan Hestuningrum (2012) yang menyatakan bahwa 

struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

5) Likuiditas Terhadap Struktur Modal 

Hasil pengujian hipotesis kelima diperoleh hasil bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. 

Hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang menggunakan aktiva 

lancarnya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dalam jangka 

pendeknya dari pada hutang jangka panjang, sehingga semakin besar 

tingkat likuiditas perusahaan yang berarti semakin kecil struktur 

modalnya perusahaan yang berarti semakin kecil penggunaan hutang 

(dana eksternal). Mengapa perusahaan harus berhutang , jika perusahaan 

mampu membayar kewajibannya. 

Tertutupnya hutang jangka pendek mengakibatkan menurunnya 

proporsi hutang secara keseluruhan dalam struktur modalnya. Hasil 

penelitian ini juga didukung teori pecking order yang menyatakan 

bahwa perusahan yang mempunyai kemampuan likuiditas tinggi 

cenderung menggunakan dana internal dari pada dana external 

(hutang). Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya oleh  

Indriani dan Widyarti (2013) serta Arini yang menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 


