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ABSTRAK 

Okta Saputra, 2016: effect of Company Size, Return on Equity, Current Ratio and 

Aset Growth on the Capital structure of Manufactures 

Company listed in Indonesia Stock Exchange period 2012-

2014. 

The purpose of this research was to examine the effect of Company Size, Return 

on Equity, Current Ratio and Aset Growth on the Capital structure. This research 

was using secondary data. The population of this research are manufacturing 

companies listed in Indonesia stock exchange period 2012-2014 consist of 131 

company. Sampling technique used was purposive sampling, from 131 companies, 

only 51 are selected. The analysis method used is multiple linear regression 

analysis, which previously tested with the classical assumption. The results of the 

regression analysis show that simultaneous company size, return on equity, 

current ratio and aset growth have effect to the capital structure. Meanwhile, 

partially showed that current ratio and aset growth have effect on capital 

structure, and  company size and aset growth have not effect on the capital 

structure. The value of coefficient of determination adjusted R square is shown 

from the value of the adjusted R2 of 0.532, it means that 53.2% variation of 

capital structure can be explained by company size, return on equity, current ratio 

and aset growth, while the remaining 46.8% of capital structure is described by 

other variables. 

Keywords: Capital structure, company size, return on equity, current ratio and 

aset growth. 

PENDAHULUAN 

Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan modal yang akan 

mendanai harta atau aset perusahaan untuk mendukung kegiatan/operasi 

perusahaan. Pada prinsipnya pemenuhan kebutuhan dana suatu perusahaan dapat 



berasal dari sumber internal maupun eksternal  (Sitanggang, 2013). Keberadaan 

para pemegang saham dan manajemennya sangat lah penting untuk menentukan 

besarnya keuntungan yang nantinya akan diperoleh. Dalam kondisi seperti ini, 

setiap perusahaan dianjurkan atau dituntut untuk mampu dan pintar melihat dan 

membaca situasi yang terjadi sehingga dapat melakukan pengelolaan dengan baik 

agar dapat menjadi lebih unggul dalam persaingan. Keputusan yang di ambil oleh 

manajer dalam suatu perusahaan harus di pertimbangkan secara teliti sumber dana 

yang akan di pilih agar menghasilkan struktur modal yang optimal. Struktur 

modal optimal adalah struktur modal yang meminimalkan biaya modal 

perusahaan dan karenanya memaksimalkan nilai perusahaan (Van Horne & 

Wachowicz, 2010). 

Keputusan pendanaan yang tidak cermat akan berpengaruh langsung terhadap 

penurunan profitabilitas perusahaan dan menimbulkan biaya tetap dalam bentuk 

biaya modal yang tinggi. suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal yang 

tidak baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban 

yang berat pada perusahaan yang bersangkutan. suatu perusahaan yang 

mempunyai struktur modal yang tidak baik, dimana mempunyai hutang yang 

sangat besar akan memberikan beban yang berat pada perusahaan yang 

bersangkutan. 

Menurut Raharjaputra (2009) struktur modal merupakan campuran atau proporsi 

antara utang jangka panjang dan ekuitas, dalam rangka mendanai investasinya. 

Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, 

karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap 



posisi finansialnya. Oleh karena itu perusahaan harus menghasilkan struktur 

modal yang optimal. Dengan adanya struktur modal yang optimal maka 

perusahaan tersebut akan menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal pula 

sehingga bukan hanya perusahaan yang memperoleh keuntungan, tetapi para 

pemegang saham pun ikut memperoleh keuntungan tersebut (Brigham & housten, 

2006) dalam (Dewi, 2014). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya, mengingat 

pentingnya informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Maka beberapa faktor yang akan dikaji 

pengaruhnya terhadap struktur modal dalam penelitian ini adalah “PENGARUH 

UKURAN PERUSAHAAN, RETURN ON EQUITY, CURRENT RATIO DAN 

PERTUMBUHAN ASET TERHADAP STRUKTUR  MODAL PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE 2012-2014”. 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah return on equity berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk mengetahui apakah current ratio berpengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur 

modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 



5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, return on equity, current ratio 

dan pertumbuhan aset secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kajian Pustaka 

Struktur Modal 

menurut Raharjaputra (2009) struktur modal merupakan campuran atau proporsi 

antara utang dan ekuitas, dalam rangka mendanai investasinya. Komposisi dari 

hutang dan ekuitas merupakan struktur modal perusahaan yang akan 

mempengaruhi biaya modal keseluruhan, karena itu akan menjadi perhatian utama 

dalam menentukan keputusan pendanaan. Pecking order theory menyatakan 

bahwa perusahaan akan menggunakan sumber dana internal terlebih dahulu, 

setelah itu baru kemudian preferensi adalah penggunaan utang dan terakhir adalah 

penerbitan ekuitas (Brigham & Houston, 2011). 

Komposisi dari hutang dan ekuitas merupakan struktur modal perusahaan yang 

akan mempengaruhi biaya modal keseluruhan, karena itu akan menjadi perhatian 

utama dalam menentukan keputusan pendanaan. Struktur modal dikatakan optimal 

yaitu saat risiko dan pengembalian seimbang dan memaksimumkan harga saham 

(Brigham & Houston, 2011). Menurut Van Horne dan Wachowicz (2010) struktur 

modal optimal adalah struktur modal yang meminimalkan biaya modal 

perusahaan dan karenanya memaksimalkan nilai perusahaan. 

Struktur modal dapat dihitung dengan menggunakan rasio utang terhadap modal 

(debt to equity ratio). Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal.  



Rasio ini dihitung dengan rumus: 

DER =
Total hutang

Total modal
 

 

Teori Struktur Modal 

Teori Modigliani dan Miller 

Modigliani dan miller menyatakan bahwa rasio hutang tidak relevan dan tidak ada 

struktur modal yang optimal. Nilai perusahaan bergantung pada arus kas yang 

akan di hasilkan dan bukan  pada rasio hutang dan ekuitas. Inti dari teori adalah 

tidak ada rasio hutang yang optimal dan rasio hutang tidak menjelaskan nilai 

perusahaan. asumsi yang di gunakan dalam teori ini adalah tidak ada pajak. Tidak 

ada asimetri informasi, dan tidak ada biaya transaksi Frensidy (2008) dalam (Joni 

& Lina, 2010). 

Pecking Order Theory 

pecking order theory di kemukakan oleh Stewart C.Myers. Teori ini disebut 

pecking order karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan 

hirarki sumber dana yang paling disukai. 

Trade-off Theory 

trade-off theory menjelaskan bahwa struktur modal optimal di temukan dengan 

menyeimbangkan keuntungan pajak dengan biaya tekanan financial dari 

penambahan hutang, sehingga biaya dan keuntungan dari penambahan hutang di 

trade-off (saling tukar) satu sama lain (Dewi, 2014). 

Ukuran Perusahaan 

Menurut Saidi (2004) dalam Dewi (2014) Ukuran Perusahaan adalah ukuran atau 

besarnya aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. selanjutnya dapat dikatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar dapat dikatakan 



perusahaan besar. Menurut Joni dan Lina (2010) ukuran perusahaan merupakan 

gambaran kemampuan financial perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ukuran 

perusahaan yang besar dianggap sebagai suatu indicator yang menggambarkan 

tingkat risiko bagi investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut, 

karena jika perusahaan memiliki kemampuan financial yang baik maka diyakini 

bahwa perusahaan tersebut juga mampu memenuhi segala kewajibannya serta 

memberikan tingkat pengembalian yang memadai bagi investor. 

Ukuran perusahaan diukur dengan rumus: 

Size = Total Aset 

Return On Equity  

return on equity merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi 

ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Return on equity merupakan faktor yang 

di pertimbangkan dalam menentukan struktur modal perusahaan. Hal ini di 

karenakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung 

menggunakan hutang yang relatif kecil karena laba di tahan sudah memadai untuk 

membiayai sebagaian besar kebutuhan pendanaan (Riasita, 2014). Semakin tinggi 

return atau pengembalian yang di peroleh perusahaan, maka semakin baik 

kedudukan perusahaan tersebut. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana 

perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif (Ayuningtyas, 2014). 

Rasio ini diukur dengan rumus: 

ROE =
Laba bersih

Total ekuitas
 

 

 

 



Current Ratio 

Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh 

tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Dengan kata lain rasio 

lancar ini menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang 

dimiliki perusahaan di bandingkan dengan total kewajiban lancar. Oleh sebab itu, 

rasio lancar di hitung sebagai hasil bagi antara total aset lancar dengan total 

kewajiban lancar (Hery, 2015). Dasar perbandingan tersebut di pergunakan 

sebagai alat petunjuk, apakah perusahaan yang mendapat kredit itu kira-kira akan 

mampu atau tidak untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran 

kembali atau pelunasan pada tanggal yang sudah di tentukan. 

Rasio ini dihitung dengan rumus: 

CR =
Aset lancar

 Kewajiban lancar
 

Pertumbuhan Aset 

Pertumbuhan aset pada dasarnya menggambarkan bagaimana perusahaan 

menginvestasikan dana yang ia miliki untuk kegiatan operasi dan investasi. 

Peningkatan jumlah aset, baik aset lancar maupun aset jangka panjang 

membutuhkan dana, dengan alterantif pendanaan internal atau dengan pendanaan 

eksternal (Joni & Lina, 2010). 

Aset merupakan aktiva yang di gunakan untuk operasional perusahaan. Semakin 

besar aset di harapkan semakin besar hasil operasional yang di hasilkan 

perusahaan. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan melakukan 

ekspansi dengan mengguanakan dana eksternal berupa hutang. Terjadinya 



Ukuran Perusahaan 

(X1) 

) 
Return On Equity 

(X2) 

Current Ratio 

(X3) 

Pertumbuhan Aset 

(X4) 

Struktur Modal 

(Y) 

peningkatan aset yang di ikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah 

kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan (Riasita, 2014). 

pertumbuhan aset =
TAt − TAt−1

TAt−1
 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan apa yang telah di uraikan sebelumnya, maka dibuat lah kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

   H1 

     

   H2 

    

              H3 

   H4 

                               H5 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang di pertimbangkan dalam menentukan 

seberapa besar kebijakan keputusan pendanaan (struktur modal) dalam memenuhi 

ukuran atau besarnya aset suatu perusahaan (Kartini & Tulus Arianto,2008) dalam 

(Dewi, 2014). Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki jumlah aktiva yang semakin tinggi pula. Perusahaan dengan 

penjualan yang besar menunjukkan prestasi perusahaan. Perusahaan yang besar 



akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana untuk memperoleh 

tambahan modal dengan hutang (Sitanggang, 2013). Perusahaan yang relatif besar 

akan cenderung menggunakan dana eksternal yang semakin besar. Menurut teori 

pecking order yang menyatakan bahwa, jika penggunaan dana tidak mencukupi 

maka digunakan alternative kedua menggunakan hutang. Ketika ukuran 

perusahaan di kaitkan kan dengan total aset yang dimiliki semakin besar maka 

perusahaan dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari pemberi pinjaman 

bahwa perusahaan mempunyai tingkat likuiditas yang cukup. Demikian halnya 

dengan penelitian yang di lakukan oleh Palupi (2010) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur 

modal. 

Pengaruh Return On Equity terhadap Struktur Modal 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi ternyata menggunakan 

hutang dalam jumlah yang relative sedikit. Tingkat pengembalian yang tinggi 

memungkinkan perusahaan tersebut melakukan sebagian besar pendanaannya 

melalui dana yang di hasilkan secara internal (Brigham & Houston, 2011). 

Peningkatan profitabilitas (return on equity) akan meningkatkan laba di tahan, 

sesuai dengan teori pecking order yang mempunyai preferensi pendanaan pertama 

dengan dana internal berupa laba di tahan, sehingga komponen modal sendiri 

semakin meningkat. Dengan meningkatnya modal sendiri, maka rasio hutang 

menjadi menurun (dengan asumsi hutang relatif tetap) (Sari & Haryanto, 2013). 

Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Haryanto (2013) 

hasil penelitian menunjukkan bahwa return on equity berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. 



Pengaruh Current Ratio terhadap Struktur Modal 

Current ratio biasanya di pergunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan 

likuiditas suatu perusahaan dengan aset lancarnya (Tunggal, 2000). Menurut 

pecking order theory, perusahaan yang mempunyai likuiditas (current ratio) yang 

tinggi akan cenderung tidak menggunakan pembiayaan dari hutang. Hal ini 

disebabkan perusahaan dengan likuiditas yang tinggi mempunyai dana internal 

yang besar, sehingga perusahaan tersebut akan lebih menggunakan dana 

internalnya terlebih dahulu untuk membiayai investasinya sebelum menggunakan 

pembiayaan eksternal melalui hutang. oleh karena itu diduga terdapat hubungan 

antara current ratio terhadap struktur modal. Demikian halnya dengan penelitian 

yang di lakukan oleh Novianti (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa 

current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal. 

Pengaruh Pertumbuhan Aset terhadap Struktur Modal 

Pertumbuhan aset menunjukkan besarnya dana yang di alokasikan oleh 

perusahaan ke dalam asetnya. Pertumbuhan aset akan menuntut perusahaan untuk 

menyediakan dana yang memadai (Joni & Lina, 2010). Terjadinya peningkatan 

aset yang di ikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan 

pihak luar terhahap perusahaan. dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar 

(kreditor) terhadap perusahaan, maka proporsi hutang akan semakin lebih besar 

dari pada modal sendiri. Hal ini didasarkan pada keyakinan kreditor atas dana 

yang di tanamkan kedalam perusahaan di jamin oleh besarnya aset yang dimiliki 

oleh perusahaan Robert Ang (1997) dalam (Sari & Haryanto, 2013). Teori  

Pecking order menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi akan melakukan ekspansi dengan cara menggunakan dana eksternal berupa 



hutang. Demikian halnya dengan penelitian yang di lakukan oleh (Riasita, 2014) 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif 

terhadap struktur modal. 

Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu 

dianggap benar. Selain itu juga, hipotesis dapat diartiakan sebagai pernyataan 

yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan 

rumusan masalah, tujuan, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. 

H2: Diduga return on equity berpengaruh terhadap struktur modal. 

H3: Diduga current ratio berpengaruh terhadap struktur modal. 

H4: Diduga Pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal. 

H5: Diduga ukuran perusahaan, return on equity, current ratio dan pertumbuhan 

aset secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah variable independen 

mempengaruhi variable dependen. Jenis data yamg digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan periode 2012-

2014. Data penelitian ini didapati dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012–

2014 sebanyak 131 perusahaan. Sampel perusahaan yang akan dilakukan 

penelitian berjumlah 51 perusahaan. Variabel–variabel dalam penelitian ini 



menggunakan empat variabel bebas/indenpenden (X) yaitu, Ukuran Perusahaan, 

Return On Equity, Current Ratio dan Pertumbuhan Aset. satu variabel 

terikat/dependent yaitu Struktur Modal (Y). Metode analisis data dalam penelitian 

ini adalah menggunakan bantuan program komputer yaitu program SPSS versi 21. 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Uji 

Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik terdiri dari (Uji Normallitas,Uji 

Multikolonieritas,Uji Heteroskedastisitas,Uji Autokorelasi), Analisis Regresi 

Berganda, Uji Hipotesis yang terdiri ( Koefisien Determinasi (R²), Uji Parsial (Uji 

T) dan Uji Simultan (Uji F) ). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai mean, standar defiasi, maksimum, serta minimum. 

Table 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 153 .07929 5.15242 .8689790 .83230833 

SIZE 153 132.27884 236029.00000 11474.8346172 31625.04417508 

ROE 153 .00005 .76429 .1669951 .12674551 

CR 153 .30277 13.87127 2.6900035 2.23266743 

GROWTH 153 .00011 3.77996 .2030658 .32313176 

Valid N (listwise) 153     

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. 



Table 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 153 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.73828098 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .181 

Positive .181 

Negative -.169 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.242 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Dari hasil output tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. 

Sig 2-tailed) 0.000 lebih kecil dari 0,05 maka H0 tidak diterima, yang berarti data 

residual tidak terdistribusi normal. Agar data residual terdistribusi normal maka 

diperlukan transformasi, tranformasi ini menggunakan logaritma natural (Ln). 

Model regresi diubah dalam bentuk semi-log yaitu sebelah kanan persamaan yaitu 

variable dependen diubah menjadi bentuk logaritma natural (Ln) dan sebelah kiri 

persamaan tetap (Ghozali, 2013). Dengan persamaan seperti dibawah ini: 

Ln(Y) = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Hasil uji normalitas yang telah di transformasi disajikan pada table 4.3. 

 

 

 

 



Table 4.3 

Hasil Uji Normalitas Setelah Ditransformasi 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 153 

Normal Parametersa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.55603623 

Most Extreme Differences 

Absolute .091 

Positive .091 

Negative -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.120 

Asymp. Sig. (2-tailed) .163 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari hasil output tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. 

Sig 2-tailed) 0.163. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 dapat 

diterima, yang berarti data residual terdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas 

data residual juga ditampilkan dalam uji grafik histogram dan normal plot. 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram 

              Sumber : Output SPSS 21 (2016) 



Dilihat dari grafik diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa data distribusi data 

normal karena histogram menunjukkan distribusi data mengikuti garis diagonal 

yang tidak menceng (skeweness) ke kiri maupun menceng ke kanan. Metode yang 

lebih andal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal.  

Hasilnya adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot 

                                 Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

 

Pada grafik normal plot terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal dan 

penyebarannya mendekati garis diagonal. Maka dapat disimpulkan menunjukkan 

bahwa data dalam distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). 

 

 

 



Table 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

 

 

 

 

 

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinearitas 

menunjukkan hasil tidak ada variabel independen yang terdapat nilai tolerance 

kurang dari 0.10 dan hasil perhitungan Variance Inflation Factor (VIF), 

menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang terdapat nilai VIF 

lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak 

adanya multikolinearitas. 

Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013:110), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). 

Table 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Mod

el 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .737a .544 .532 .56350 1.796 

a. Predictors: (Constant), GROWTH, SIZE, ROE, CR 

b. Dependent Variable: LN_DER 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 SIZE .969 1.032 

ROE .981 1.020 

CR .952 1.051 

GROWTH .967 1.034 

a. Dependent Variable: LN_DER 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 



Hasil uji Durbin-Watson menunjukkan sebesar 1.796 nilai ini akan dibandingkan 

dengan nilai table dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 

(n) 153 dan jumlah variabel independen 4 (k=4). Dari table Durbin-Watson dapat 

diketahui bahwa nilai Durbin-Watson berada di antara batas bawah (dl) 1.6824 

dan batas atas (du) 1.7896. Nilai Durbin-Watson 1.796 berada diatas nilai du = 

1.7896 dan kurang dari 4-1.7896 (4-du), 1.7896<1.796<2.2104 maka dapat 

disimpulkan hipotesis nol diterima, yang berarti tidak terjadinya autokorelasi 

dalam model regresi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013:139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksmaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lai Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji grafik scatterplot dan uji 

Glejser. Pada uji grafik scatterplot dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar 4.3 Scatterplot (Hasil Uji Heteroskedatisitas) 

           Sumber : Output SPSS 21 (2016) 



Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara ajak serta 

tersebar baik di atas mauoun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

Table 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .477 .061  7.790 .000 

SIZE -1.560E-006 .000 -.145 -1.780 .077 

ROE -.297 .217 -.111 -1.364 .175 

CR .004 .013 .025 .300 .765 

GROWTH .094 .086 .089 1.090 .277 

a. Dependent Variable: ABSUT 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Dari hasil uji diatas, menunjukkan korelasi nilai residual (Unstandardized 

residual) dengan masing-masing variabel independen signifikansi korelasi lebih 

dari 0,05 maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini digunakan metode statistik analisis liniear berganda, Karena 

variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari satu variabel dependen dan 

empat variabel independen. Untuk mengetahui arah hubungan apakah positif dan 

negatif dalam penelitian ini bisa dilihat table analisisi regresi dibahwah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



Table 4.7 

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .448 .103  4.366 .000 

SIZE 1.526E-007 .000 .006 .104 .917 

ROE -.564 .364 -.087 -1.550 .123 

CR -.271 .021 -.735 -12.915 .000 

GROWTH -.506 .144 -.199 -3.518 .001 

a. Dependent Variable: LN_DER 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dianalisis model regresi regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

Ln(DER) = 0.448 + 0.0000001526 SIZE  ̶  0.564 ROE  ̶  0.271 CR  ̶  0.506    

GROWTH + e 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa : 

a. Konstanta (a) 

Nilai konstanta (a) sebesar 0.448 menunjukkan bahwa jika variabel independen 

yaitu ukuran perusahaan, return on equity, current ratio dan pertumbuhan asset 

bernilai 0, maka nilai struktur modal (DER) adalah sebesar 0.448. 

b. Koefisien regresi (β1) variabel ukuran perusahaan 

Besarnya koefisien regresi (β1) sebesar 0.000001526 nilai β1 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel struktur modal (DER) 

dengan variabel ukuran perusahaan, yang artinya jika ukuran perusahaan 

meningkat sebesar 1 satuan maka struktur modal (DER) akan meningkat sebesar 

0.000001526 satuan. 



c. Koefisien regresi (β2) variabel return on equity (ROE) 

Besarnya koefisien regresi (β2) sebesar -0.564 nilai β2 yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel struktur modal (DER) 

dengan variabel return on equity (ROE), yang artinya jika return on equity (ROE)  

meningkat sebesar 1 satuan maka  struktur modal (DER) akan menurun sebesar 

0.564 satuan. 

d. Koefisien regresi (β3) variabel current ratio (CR) 

Besarnya koefisien regresi (β3) sebesar -0.271 nilai β3 yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel struktur modal (DER) 

dengan variabel current ratio (CR), yang artinya jika current ratio (CR)  

meningkat sebesar 1 satuan maka  struktur modal (DER) akan menurun sebesar 

0.271 satuan. 

e. Koefisien regresi (β4) variabel pertumbuhan aset (GROWTH) 

Besarnya koefisien regresi (β4) sebesar -0.506 nilai β4 yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel struktur modal (DER) 

dengan variabel pertumbuhan aset (GROWTH), yang artinya jika pertumbuhan 

aset (GROWTH)  meningkat sebesar 1 satuan maka  struktur modal (DER) akan 

menurun sebesar 0.506 satuan. 

Uji Hipotesis  

Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2013:97), koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

 

 

 



Table 4.8 

Hasil Uji Adjusted R Square 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .737a .544 .532 .56350 

a. Predictors: (Constant), GROWTH, SIZE, ROE, CR 

f. Dependent Variable: LN_DER 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 

Berdasarkan table 4.8 diatas nilai Adjusted R Square, diperoleh nilai koefisien 

determinasi sebesar 0.532. Hal ini berarti bahwa variabel independen (ukuran 

perusahaan, return on equity, current ratio dan pertumbuhan aset), mampu 

menjelaskan struktur modal sebesar 53.2%. sedangkan sisanya sebesar 46.8% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali  (2013),  menyatakan bahwa uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat. 

Table 4.9 

Hasil Uji F atau Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 56.034 4 14.009 44.117 .000b 

Residual 46.995 148 .318   

Total 103.029 152    

a. Dependent Variable: LN_DER 

g. Predictors: (Constant), GROWTH, SIZE, ROE, CR 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 



Berdasarkan hasil uji F pada table di atas, dapat dilihat Fhitungsebesar 44.117 dan 

Ftablesebesar 2.43 dengan signifikansi 0.000.dengan demikian dapat diketahui 

bahwa Fhitung> Ftable (44.117 >2.43) dengan signifikansi 0.000< 0.05 yang 

menunjukkan secara bersama-sama ukuran perusahaan, return on equity, current 

ratio dan pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal. 

Uji Parsial (Uji satistik t) 

Menurut Ghozali (2013:98), menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Patokan yang 

digunakan adalah dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel, tingkat 

signifikansi menggunakan 0.05 (α=0.05). Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 

= 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 153-4-1= 148 (n 

adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan 

pengujian 2 sisi (signifikansi = 0.025) hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 

1.977, maka dapat dilihat pengaruh antar variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: 

Table 4.10 

Hasil Uji t atau Uji Parsial 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .448 .103  4.366 .000 

SIZE 1.526E-007 .000 .006 .104 .917 

ROE -.564 .364 -.087 -1.550 .123 

CR -.271 .021 -.735 -12.915 .000 

GROWTH -.506 .144 -.199 -3.518 .001 

a. Dependent Variable: LN_DER 

Sumber : Output SPSS 21 (2016) 



Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Dari tabel tingkat signifikansi hasil pengolahan data diketahui bahwa ukuran 

perusahaan (SIZE) mempunyai hasil koefisien regresi yang positif 

menunjukkan hubungan bersifat positif, tingkat signifikansi sebesar 0.917 > 

0.05 dan nilai thitung < ttabel yaitu 0.104 < 1.977. Hal ini berarti H0 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Dengan demikian hipotesis pertama 

(H1) ditolak. 

2. Dari tabel tingkat signifikansi hasil pengolahan data diketahui bahwa return 

on equity (ROE) mempunyai hasil koefisien regresi yang negatif 

menunjukkan hubungan bersifat negative, tingkat signifikansi sebesar 0.123 > 

0.05 dan nilai -thitung > -ttabel yaitu -1.550 > -1.977. Hal ini berarti H0 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa return on equity (ROE) tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak. 

3. Dari tabel tingkat signifikansi hasil pengolahan data diketahui bahwa current 

ratio (CR) mempunyai hasil koefisien regresi yang negatif menunjukkan 

hubungan bersifat negatif, tingkat signifikansi sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai -

thitung < -ttabel yaitu -12.915 < -1.977. Hal ini berarti H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa current ratio (CR) berpengaruh  signifikan terhadap 

struktur modal. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima. 

4. Dari tabel tingkat signifikansi hasil pengolahan data diketahui bahwa 

pertumbuhan aset (GROWTH) mempunyai hasil koefisien regresi yang 



negatif menunjukkan hubungan bersifat negatif, tingkat signifikansi sebesar 

0.001< 0.05 dan nilai -thitung < -ttabel yaitu -3.518 < -1.977. Hal ini berarti H0 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan aset (GROWTH) 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian hipotesis 

keempat (H4) diterima. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal (DER) 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal (DER). Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian 

Nofriani (2015) dan Hakim (2013) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal (DER).  

Hasil ini tidak sesuai dengan landasan teori yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan yang lebih besar akan lebih menjamin memiliki akses yang lebih 

mudah untuk mendapatkan sumber modalnya. Kemungkinan yang dapat terjadi 

dari hasil penelitian ini adalah bahwa perusahaan lebih cenderung menyukai 

pendanaan yang berasal dari internal dibandingkan dari hutang, sehingga ukuran 

perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penggunaan sumber dana eksternal. 

Kemungkinan lain adalah bahwa perusahaan besar yang mempunyai akses lebih 

mudah ke pasar modal dibandingkan dengan perusahaan kecil belum tentu dapat 

memperoleh dana dengan mudah di pasar modal. Hal ini disebabkan karena para 

investor akan membeli saham atau menanamkan modalnya tidak hanya 

mempertimbangkan besar-kecilnya perusahaan, tetapi juga memperhatikan faktor-

faktor lain, seperti prospek perusahaan dan lain sebagainya (Hakim, 2013). 



Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Palupi 

(2010), Riasita (2014), Novianti (2015, Sari dan Hariyanto (2013), Marshella 

(2014), Aprillia (2015), yang menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

2. Pengaruh return on equity terhadap struktur modal (DER) 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa return on equity tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal (DER). Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian 

Infantri (2015) bahwa return on equity tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Brigham dan Houston (2006:42) dalam Infantri (2015) menyatakan bahwa 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi pada umumnya akan 

menggunakan hutang dalam jumlah yang relative sedikit. Hal ini disebabkan 

dengan profitabilitas yang tinggi tersebut memungkinkan bagi perusahaan 

melakukan permodalan dengan laba ditahan saja. 

Tidak berpengaruhnya return on equity terhadap struktur modal (DER) dimungkin 

karena laba perusahaan yang rendah sehingga perusahaan tidak dapat mendanai 

sebagian besar modalnya dengan laba yang dihasilkan perusahaan.  

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari 

dan Haryanto (2013), yang menunjukkan hasil bahwa return on equty 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

3. Pengaruh current ratio terhadap struktur modal (DER) 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh terhadap 

struktur modal (DER). Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Sari dan 



Hariyanto (2013), Riasita (2014), Hakim (2013), Novianti (2015), Nofriani (2015) 

dan Aprillia (2015) bahwa current ratio berpengaruh terhadap struktur modal 

(DER). Yang artinya semakin tinggi current ratio perusahaan maka struktur modal 

(DER) akan semakin rendah, begitupun sebaliknya semakin rendah current ratio 

perusahaan maka struktur modal (DER) akan semakin semakin tinggi. 

Perusahaan yang memiliki current ratio yang tinggi, maka akan memilih 

menggunakan pendanaan dari sumber internal dahulu yaitu menggunakan aset 

lancar yang dimilikinya daripada harus menggunakan pendanaan melalui utang. 

Hasil temuan ini mendukung Pecking Order Theory yang menyatakan bahwa 

perusahaan akan lebih memilih menggunakan pendanaan dari internal yaitu 

dengan menggunakan aset lancarnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. 

Semakin tinggi tingkat current ratio perusahaan akan menurunkan tingkat 

penggunaan dana eksternalnya (Aprillia, 2015). 

Hal lain yang dapat dijelaskan menurunnnya struktur modal sebagai akibat dari 

berukurangnya hutang perusahaan yang bisa dilunasi dengan aset lancarnya.  

maka current ratio berpengaruh negatif terhadap struktur modal (DER). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Palupi 

(2010) dan Infantri (2015), yang menunjukkan hasil bahwa current ratio tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

4. Pengaruh pertumbuhan aset terhadap struktur modal (DER) 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh terhadap 

struktur modal. Hasil penelitian ini didukung oleh Fauzi dan Suhadak (2015). 



Bahwa pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal. Yang artinya 

semakin tinggi pertumbuhan aset perusahaan maka struktur modal (DER) akan 

semakin menurun. Begitupun sebaliknya semakin munurun pertumbuhan aset 

perusahaan maka struktur modal (DER) akan semakin tinggi. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan asset yang tinggi menunjukkan asset 

perusahaan yang terus bertambah. Dengan asset perusahaan yang terus bertambah 

maka perusahaan memiliki keampuan untuk mendanai perusahaan dengan modal 

sendiri, sehingga penggunaan hutang perusahaan akan semakin berkurang. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nofriani (2015), Novianti (2015), Sari dan Haryanto (2013), yang menunjukkan 

hasil bahwa pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

5. Pengaruh ukuran perusahaan, return on equity, current ratio dan pertumbuhan 

aset terhadap struktur modal (DER). 

Berdasarkan uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 44.107 dengan signifikansi 

0.000. Yang berarti bahwa ukuran perusahaan, return om equity, current ratio dan 

pertumbuhan aset secara simultan berpengarruh terhadap struktur modal. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima dapat diterima dan model dapat 

digunakan untuk memprediksi struktur modal (DER). 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitiaan pada bab sebelumnya, sehingga dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 



1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2014. 

2. Return on equity  tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

3. Current ratio berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

4. Pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 

5. Secara simultan ukuran perusahaan, return on equity, current ratio dan 

pertumbuhan aset berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. 
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