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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan  untuk menguji pengaruh Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus 

Kas Pendanaan dan Perputaran Modal Kerja terhadap Struktur Modal/ Debt to Equity Ratio 

(DER). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI ) periode 2010-2014. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling. Diperoleh jumlah sempel sebanyak 8 perusahaan dari 

10 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. 

 

 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Secara parsial Arus Kas Operasi, Arus Kas 

Investasi dan  Arus Kas Pendanaan  tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal/ 

Debt to Equity Ratio (DER) sedangkan Perputaran Modal Kerja berpengaruh signifikan 

terhadap Struktur Modal/ Debt to Equity Ratio (DER). Secara simultan Arus Kas Operasi, 

Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan dan Perputaran Modal Kerja berpengaruh  terhadap 

Struktur Modal/ Debt to Equity Ratio (DER) di BEI periode 2010-2014 pada levelof 

significance kurang dari 5% (sebesar 0,42%). Kemampuan prediksi dari variabel tersebut 

terhadap DER sebesar 15,4% sebagaimana ditunjukkan oleh nilai adjusted R square sebesar 

15,4%, sedangkan sisanya 84,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke 

dalam model penelitian ini. 
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PENDAHULUAN 

 

Pada umumnya seetiap perusahaan menginginkan suatu kondisi yang ideal agar dapat 

bersaing dan bertahan dalam jangka waktu yang lama Perusahaan  dapat  dikatakan  dalam  

kondisi ideal, apabila perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Likuid) dan 

juga dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Solvable). Masalah modal kerja adalah 

masalah yang tiada akhir, selama perusahaan masih beropersi, modal sangat dibutuhkan 

untuk melakukan pembiayaan kegiatan perusahaan.  Adanya modal kerja yang cukup untuk 

memungkinkan suatu perusahaan untuk melaksanakan aktivitasnya tidak mengalami 

kesulitan dan hambatan yang mungkin akan timbul. Adanya modal kerja yang berlebihan 

menujukkan adanya dana yang tidak dan produktif dan hal ini memberikan kerugian karena 

dana yang tersedia tidak digunakan untuk kegiatan perusahaan. Sebaliknya, kekurangan 

modal kerja merupakan sebab utama kegagalan perusahaan dalan menjalankan 

perusahaannya (Julkarnain :2011) 

Bagi sebuah perusahaan yang berifat profit oriented, keputusan pencarian sumber 

pendanaan dalam rangka memperkuat struktur modal menjadi keputusan penting yang harus 

dikaji. Secara umum terdapat dua sumber modal, yaitu modal yang bersumber dari modal 

sendiri atau dari eksternal seperti pinjaman/utang. Pendanaan dari modal sendiri dapat 

dilakukan dengan menebitkan saham, sedangkan pendanaan dari utang dapat dilakukan 

dengan menerbitkan obligasi dan right issue. Struktur modal  bertujuan memasukan sumber 

dana permanen yang digunakan perusahaan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. 

keadaan struktu modal akan berakibat langsung pada posisi keuangan perusahaan sehingga 

mempengaruhi kinerja perusahaan.  

Berdasarkan uraian pertimbangan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul : “PENGARUH ARUS KAS INVESTASI, ARUS KAS OPERASI , ARUS KAS 

PENDANAAN DAN  PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP STRUKTUR 

MODAL /DER ( Studi Empiris pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa efek 

Indonesia Periode 2010-2014)”. 

 

 

 

 

 



KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

STRUKTUR MODAL 

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara hutang (Debt) dengan 

modal sendiri (equity) yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivanya. Hutang dan 

modal sendiri mempunyai konsekuensi financial yang berbeda. Weston and Copeland  

(2012:12) menyatakan bahwa “Struktur modal adalah pencerminan cara suatu perusahaan  

untuk membiayai aktivanya yang merupakan komposisi dari sumber modal yang terdiri dari 

hutang jangka pendek, hutang jangka panjang dan modal pemegang saham”. 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Horne dan Wachowicz dalam Edith (2012) Debt to equity ratio merupakan 

perhitungan sederhana yang membandingkan total utang perusahaan dengan modal 

pemegang saham. Dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio merupakan rasio yang 

membandingkan total hutang dengan total ekuitas dari pemegang saham.  

Jika rasio DER tinggi , hal ini berarti bahwa perusaahaan menggunakan utang yang 

tinggi dibandingkan dengan modal sendiri. Hal tersebut akan meningkatkan risiko dan 

investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi (Agus sartono : 2012). 

Debt to Equity Ratio  dapat dihitung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 Debt to Equity Ratio   =   
          

            
 x 100%         

 

Laporan Arus Kas 

Skousen,dkk (2009:284) menyatakan bahwa “laporan Arus kas (statement of cash 

flow) adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh 

suatu perusahaan selama periode tertentu”.  

Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi pemakai laporan keuangan 

sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dan menilai kebutuhan perusahaan 

untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para 

pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas 

serta keputusan perolehannya.  



Kegunaan Laporan Arus Kas 

 Menurut PSAK No.2 paragraf 4 (IAI:2009), laporan arus kas disusun dengan tujuan 

untuk memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi 

perubahan dalam asset bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka 

adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Informasi arus kas berguna untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para 

pengguna mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari 

laporan arus kas masa depan dari berbagai perusahaan. informasi tersebut meningkatkan daya 

banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh 

penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama 

Arus Kas Operasi 

Menurut Libby ( 2008 : 651), arus kas dari aktivitas operasi merupakan kas masuk dan kas 

keluar  terkait langsung dengan pembelian dan penghentian asset produktif jangka panjang 

dan investasi dalam surat berharga di perusahaan lain. 

Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indicator yang menentukan 

apakah operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunaasi 

pinjaman, menjalankan operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi 

tanpa menggunakan pendanaan dari luar. 

Arus Kas Investasi 

Menurut Libby (2008:652) Arus kas dari aktivitas investasi merupakan kas masuk dan 

kas keluar  terkait dengan pembelian dan penghentian asset produktif jangka panjang dan 

investasi dalam surat berharga di perusahaan lain. 

Aktivitas investasi yang utama adalah pembelian dan penjualan tanah, bangunan, 

peralatan, dan aktiva lainnya yang tidak dibeli untuk dijual kembali. Aktivitas investasi juga 

termasuk pembelian dan penjualan instrument keuangan yang tidak ditujukan untuk 

diperdagangkan, seperti halnya memberi dan menagih pinjaman.  

 

Arus Kas Pendanaan 

  Menurut (Syakur, 2009 :4) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan 

perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. pengungkapan 



arus kas yang timbul dari transaksi ini berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas 

masa depan oleh para pemasok modal perusahaan.  

  Yang termasuk dalam aktivitas pendanaan adalah transaksi dan kejadian dimana kas 

diperoleh dari dan dibayarkan kembali kepada para pemilik dan kreditor. Contohnya kas yang 

dihasilkan dari penerbitan saham dan obligasi akan diklasifikasikan sebagai aktivitas 

pendanaan.  

 

Perputaran Modal Kerja 

  Perputaran Modal Kerja  atau working capital turn over merupakan salah satu rasio 

untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. 

Artinya seberapa banyak modal kerja berputar selalma suatu periode atau dalam suatu 

periode (Kasmir,2011:182). 

  Jika perputaran modal kerja semakin tinggi maka semakin cepat dana atau kas yang 

diinvestasikan dalam modal kerja yang kembali menjadi kas, hal itu menunjukkan 

keuntungan perussahaan dapat lebih cepat diterima (Nugroho: 2011). 

   

Pengembangan Hipotesis  

 

Pengaruh arus kas operasi terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

Aktivitas operasi merupakan indicator yang menentukan apakah operasinya 

perusahaan dapat menghasilkan arus kas yag cukup untuk melunasi pinjaman, menjalankan 

operasi perusahaan, membayar deviden dan melakukan investasi tanpa menggunakan 

pendanaan dari luar. 

 Penelitian yang dilakukan oleh M.P. Odit dan H.B. Chitto (2008) menyatakan bahwa 

arus kas operasi (operating cash flow) berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. 

Berdasarkan teori dan hipotesis diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut : 

H1 : Diduga Arus Kas Operasi berpengaruh terhadap Debt to Equity Ratio (DER) Pada 

Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI. 

 

Pengaruh arus kas Investasi terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

 Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta 

investasi lain yang tidak termasuk setara kas (Syakur, 2009 : 40).  Kenaikan invetasi 

memungkinkan timbulnya arus kas masa depan yang lebih tinggi apabila kinerja perusahaan  



baik. Sebaliknya, apabila kinerja perusahaan rendah kenaikan investasi menyebabkan 

kenaikan resiko investasi yang berakibat pada penurunan arus kas masa depan. 

 Perusahaan yang memiliki komposisi aktiva tetap yang jumlahnya besar, mempunyai 

peluang untuk memperoleh tambahan modal dengan utang karena aktiva tersebut dapat 

dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh utang (J.P Sitanggang, 2013:75). Dengan 

demikian diharapkan adanya hubungan antara Arus kas investasi dengan struktur modal. 

Berdasarkan teori dan hipotesis diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut : 

H2 : Diduga Arus Kas Investasi berpengaruh terhadap Debt to Equity Ratio (DER) Pada   

Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI 

 

Pengaruh arus kas Pendanaan terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

  Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. pengungkapan arus kas yang timbul dari 

transaksi ini berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para 

pemasok modal perusahaan. Pendanaan perusahaan dapat berasal dari modal sendiri (ekuitas) 

atau hutang.  Modal sendiri berasal dari internal berupa retained earnings maupun ekternal 

berupa saham (Syakur, 2009 :4). 

Menurut Warsono (2003:204) dalam Anna dan lailatul (2013), leverage adalah setiap 

penggunaan dana yang membawa konsekuensi biaya dan beban tetap. Jika perusahaan 

menggunakan hutang, berarti memiliki kewajiban tetap untuk membayar bunga atas utang 

yang diambil dalam rangka pendanaan perusahaan. 

Berdasarkan teori dan hipotesis diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut : 

H3 : Diduga Arus Kas Pendanaan  berpengaruh  terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

Pada  Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI. 

 

Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

Perputaran modal kerja menggambarkan apabila perputaran modal kerja semakin 

tinggi maka semakin cepat dana atau kas yang diinvestasikan dalam modal kerja kembali 

menjadi kas, hal itu berarti keuntungan dapat lebih cepat diterima oleh perusahaan dan juga 

akan mempengaruhi struktur modal.  



Indri (2011) mengemukakan bahwa perputaran modal kerja tidak mampu dalam 

mempengaruhi struktur modal. Dalam hal ini dikarenakan memiliki perputaran modal kerja 

yang tinggi, namun memiliki stuktur modal yang rendah. 

Berdasarkan teori dan hipotesis diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut : 

H4 :  Diduga Perputaran Modal Kerja berpengaruh terhadap Debt to Equity  Ratio(DER) 

Pada  Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI. 

 

Pengaruh Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan dan Perputaran 

Modal Kerja terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

Selain melakukan uji parsial, penelitian ini juga melakukan uji simultan untuk 

meneliti apakah keempat variabel yaitu Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas 

Pendanaan ,Perputaran Modal Kerja dan Struktur Modal / Debt to Equity Ratio (DER) 

sebagai variabel dependen yang telah dijelaskan sebelumnya berpengaruh secara bersama-

sama, maka hipotesis yang diajukan yaitu : 

H5: Diduga Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan dan Perputaran 

Modal Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Debt to Equity Ratio 

(DER). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian dan Sumber Data  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu 

alat analisis yang menggunakan model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan 

dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu 

uraian (Sugiyono, 2012:7). 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 

2013. Untuk membantu menganalisis data, kegiatan penghitungan statistik menggunakan 

program SPSS 21.0 for Windows (Statistical Package of Social Science). 

 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

1. Variabel terikat (Dependent Variable) 

 Variabel Terikat adalah variable yang dipengaruhi atau tergantung  oleh variable 

independen.   



Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang  mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pajangnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana 

modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar, sehingga dapat dilihat 

tingkat resiko tak tertagih suatu hutang, semakin kecil rasio ini semakin baik . Debt to 

Equity Ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

     Rasio Total Hutang dengan Modal Sendiri =      Total Hutang    x 100% 

    ( debt to Equity Ratio)               Modal Sendiri 

 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variable Independen adalah variable bebas atau  variable yang tidak dapat dipengaruhi 

oleh variable lainnya, namun dapat mempengaruhi variable lain.  

- Arus Kas Investasi 

Arus kas investasi adalah adalah aktivitas perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang 

(aktiva tidak lancar) dan investasi yang tidak termasuk dalam pengertian setara kas (Dwi 

Prastowo dan Rifka Julianty, 2002:34) 

- Arus Kas Operasi 

 Akivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (principal  

revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi 

dan aktivitas pendanaan (Syakur, 2009 : 40). 

- Arus Kas Pendanaan 

Aktivitas pendanaan (financing activities) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan 

dalam jumlah dan komposisi kewajiban (utang) jangka panjang dan modal (ekuitas) 

perusahaan. arus kas dari aktivitas pendanaan antara lain mencakup penerimaan kas dari 

penerbitan saham baru dan pengeluaran kas untuk pembayaran utang jangka panjang. 

(Dwi Prastowo dan Rifka Julianty, 2002:35) 

- Perputaran Modal Kerja 

 Perputaran modal kerja (working capital turnover) adalah rasio yang menunjukkan 

hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan 

yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja.  

Perputaran modal kerja digunakan rumus sebagai berikut (Riyanto, 2001) 

       

Perputaran Modal Kerja =             Penjualan 

          Rata-rata modal kerja 



 

Metode Pengumpulan  Populasi Dan Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah data laporan keuangan tahunan 

Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014 yakni 

sebanyak 10 perusahaan.  

Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik. Metode pemilihan 

Sampel dalam penelitian ini yang digunakan adalah purposive sampling 

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) untuk periode 2010-

2014. 

2. Perusahaan Farmasi yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut-

turut untuk periode 2010-2014. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data bertujuan untuk menyampaikan dan membatasi penemuan-

penemuan hingga menjadi data yang teratur. Analisis data  yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Unit Analisis/Observasi 

 Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu seluruh Perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Keseluruhan data tersebut diambil sesuai kriteria 

yang telah dipilih berdasarkan metode purposive sampling, sehingga data yang terkumpul 

sebanyak 8 perusahaan dengan periode 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2010-2014. 

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan 

skewness (kemencengan distribusi) (Gozali,2013:19). 

 

 

 

 



Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 40 ,0968 1,1911 ,436014 ,2567743 

AKO 40 ,2328 2316,1258 314,612169 483,0573232 

AKI 40 2,0877 914,5317 140,900878 236,3473716 

AKP 40 1,0726 1177,2722 202,176302 271,3275113 

PMK 40 ,2749 10,9198 3,339039 2,1574790 

Valid N (listwise) 40     

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

Hasil Uji Normalitas 

 Berdasarkan  hasil pengujian normalitas  pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai 

Asymp.Sig. (2-tailed) 0,043< 0,05dapat disimpulkan data residual berdistribusi tidak  normal. 

Penelitian ini menggunakan transformasi data dalam bentuk logaritma pangkat 10. 

Tabel 4.2 

Uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Sebelum Menggunakan Log10 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 

 ,0000000 

 ,16702680 

Most Extreme Differences 

 ,219 

 ,219 

 -,134 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,385 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 

 

Dari tabel 4.3 Uji normalitas (setelah menggunakan log10) diatas, terlihat bahwa hasil 

kolmogorof smirnov adalah 1,021 dan signifikan pada 0,248. Nilai signifikansi lebih besar 



dari nilai alpha 0,05 sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data 

penelitian berdistribusi normal sehingga layak untuk memakai analisis regresi linear 

berganda. 

Tabel 4.3 

Uji One Sample Kolmogorof-Smirnov Setelah transformasi Log10 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parameters
a,b

 

 ,0000000 

 ,59382021 

Most Extreme 

Differences 

 ,196 

 ,196 

 -,124 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,021 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,248 

  

 Hasil Uji Autokorelasi 

 Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4. 4 dapat dilihat bahwa nilai 

Durbin Watson sebesar 0,984 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi baik positif 

maupun negatif , karena berada diantara -2  sampai 0,984 angka 2. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi dengan metode Durbin-Watson 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,491
a
 ,241 ,154 ,21750 ,984 

a. Predictors: (Constant), Log_PMK, Log_AKI, Log_AKP, Log_AKO 

b. Dependent Variable: Log_DER 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel Log_AKO 

memiliki nilai (0,422 > 0.10) dan nilai VIF (2,372 < 10), Log_AKI memiliki nilai ( 0,380 > 



0,10) dan nilai VIF (2,634 < 10), Log_AKP (0,440 > 0,10) dan nilai VIP (2,273 < 10), 

Log_Perputaran Modal Kerja memiliki nilai (0,915 > 0,10) dan nilai VIP (1,093 < 10). Dari 

hasil uji Multikolonieritas tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel Independen 

dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolonieritas 

  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

 Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar secara acak baik 

di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,506 ,125  -4,044 ,000   

Log_AKO -,016 ,059 -,061 -,268 ,790 ,422 2,372 

Log_AKI ,038 ,078 ,115 ,483 ,632 ,380 2,634 

Log_AKP -,049 ,074 -,146 -,659 ,514 ,440 2,273 

Log_PMK ,336 ,116 ,447 2,905 ,006 ,915 1,093 

a. Dependent Variable: Log_DER 



Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a 

  

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilakukan persamaan regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Y = a + b1 LogX1 + b2 LogX2 + b3 LogX3+ b4 LogX4 

Y= - 0,506 + (-0,016)LogX1 + 0,038 LogX2 +(-0,049) LogX3 + 0,336 LogX4 

Y= - 0,506 - 0,016 LogX1 + 0,038 LogX2 - 0,049 LogX3 + 0,336 LogX4 

 

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar -0,506 artinya jika Log_AKO, Log_AKI, Log_AKP dan Log_PMK 

nilainya adalah 0, maka Log DER nilainya adalah -0,506. 

b. Koefisien regresi variabel Log_AKO (X1) sebesar -0,016 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan Log_AKO mengalami kenaikan 1%, maka Log_DER 

akan mengalami penurunan sebesar 0,016. Koefisien bernilai negatif yang berarti terjadi 

hubungan negatif antara Log_AKO dan Log_DER. Semakin naik Log_AKO maka 

semakin turun Log_DER. 

c. Koefisien regresi variabel Log_AKI (X2) sebesar 0,038 artinya jika variabel independen 

lain nilainya tetap dan Log_AKI mengalami kenaikan 1%, maka Log_DER akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,038. Koefisien bernilai positif yang berarti terjadi 

hubungan positif antara Log_AKI dan Log_DER. Semakin naik Log_AKI maka semakin 

meningkat Log_DER. 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,506 ,125  -4,044 ,000 

Log_AKO -,016 ,059 -,061 -,268 ,790 

Log_AKI ,038 ,078 ,115 ,483 ,632 

Log_AKP -,049 ,074 -,146 -,659 ,514 

Log_PMK ,336 ,116 ,447 2,905 ,006 



d. Koefisien regresi variabel Log_AKP (X3) sebesar -0,049 artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan Log_AKP mengalami kenaikan 1%, maka Log_DER 

akan mengalami penurunan sebesar -0,049. Koefisien bernilai negatif yang berarti terjadi 

hubungan negatif antara Log_AKP dan Log_DER. Semakin naik Log_AKP maka 

semakin menurun Log_DER. 

e. Koefisien regresi variabel Log_PERPUTARAN MODAL KERJA (X4) sebesar 0,336 

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Log_ PERPUTARAN MODAL 

KERJA mengalami kenaikan 1%, maka Log_DER akan mengalami peningkatan sebesar 

0,336. Koefisien bernilai positif yang berarti terjadi hubungan positif antara Log_ PMK 

dan Log_DER. Semakin naik Log_ PMK maka semakin meningkat Log_DER. 

 

Uji Hipotesis 

Koefisien Determinasi (Adjusted R
2)

 

 
 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Adjusted R
2
 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,491a ,241 ,154 ,21750 ,984 

a. Predictors: (Constant), Log_PMK, Log_AKI, Log_AKP, Log_AKO 

b. Dependent Variable: Log_DER 

 

Berdasarkan hasil nilai Adjusted R Square sebesar 0,154 atau (15,4%) yang menunjukkan 

bahwa korelasi atau hubungan antara Debt to Equity Ratio yaitu variabel dependen dengan 

Arus kas Operasi, Arus kas Investasi, Arus Kas Pendanaan, dan Perputaran Modal Kerja 

yaitu variabel independen mempunyai tingkat hubungan  sebesar 15,4 % dan sisanya 84,6 %  

(100% - 15,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini. 

 

4.2.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)  

 

Dari hasil uji F didapat nilai Fhitung sebesar 2,777 , dengan demikian  nilai Fhitung lebih besar 

dari Ftabel yaitu 2,610. Sehingga variabel independen (Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, 

Ars Kas Pendanaan dan Perputaran Modal Kerja) secara bersama-sama berpengaruh 



signifikan terhadap variabel dependen (DER) pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI 

Periode 2010-2014. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Statistik F 

 

 

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)  

  

Tabel 4.8 

Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari table diatas diperoleh hasil t hitung L0g_AKO sebesar -0,268 dan t tabel sebesar 

1,69092, dengan perbandingan t hitung < t tabel  -0,268 < 1,69092 dengan nilai signifikan 

0,790  > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya Arus Kas 

Operasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. 

Hasil t hitung Log_AKI sebesar 0,483 dan t tabel sebesar 1,69092, dengan 

perbandingan t hitun g < t tabel (0,483< 1,69092), dengan nilai signifikan 0,632 > 0,05. Dari 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression ,525 4 ,131 2,777 ,042
b
 

Residual 1,656 35 ,047   

Total 2,181 39    

a. Dependent Variable: Log_DER 

b. Predictors: (Constant), Log_PMK, Log_AKI, Log_AKP, Log_AKO 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,506 ,125  -4,044 ,000 

Log_AKO -,016 ,059 -,061 -,268 ,790 

Log_AKI ,038 ,078 ,115 ,483 ,632 

Log_AKP -,049 ,074 -,146 -,659 ,514 

Log_PMK ,336 ,116 ,447 2,905 ,006 



hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya Arus Kas Investasi tidak  

berpengaruh terhadap DER 

Hasil t hitung Log_AKP sebesar 0,659 dan t tabel sebesar 1,69092, dengan 

perbandingan t hitung< t tabel (0,659 < 1,69092), dengan nilai signifikan 0, 514 > 0,05. Dari 

hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya Arus Kas Pendanaan tidak  

berpengaruh terhadap DER 

Hasil t hitung Log_PERPUTARAN MODAL KERJA  sebesar 2,906  dan t tabel 

sebesar 1,69092, dengan perbandingan t hitung > t tabel (2,906 > 1,69092), dengan nilai 

signifikan 0,006 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya 

Perputaran modal kerja berpengaruh terhadap DER. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 

Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

Berdasarkan hasil analisis statistik bahwa pengujian hipotesis pertama (H1) diterima 

dengan demikian variabel Arus Kas Operasi tidak berpengaruh terhadap DER, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,790 > 0,05. 

Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan Penelitian yang dilakukan oleh M.P. Odit 

dan H.B. Chitto (2008) yang menyatakan bahwa arus kas operasi (operating cash flow) 

berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal (DER). 

 

Pengaruh Arus Kas Investasi terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

Sebagaimana pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai t hitung variabel Arus Kas 

Investasi lebih kecil dibandingkan t tabel sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak dan dapat 

disimpulkan bahwa Arus Kas Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. 

 Penelitian ini tidak sejalan dengan teori J.P. Sitanggang (2013) yang menyatakan 

bahwa Perusahaan yang memiliki komposisi aktiva tetap berwujud yang jumlahnya besar 

tentu akan mempunyai peluang untuk memperoleh tambahan modal dengan utang karena 

aktiva tetap tersebut dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh utang. 

 

Pengaruh Arus Kas Pendanaan terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

 Berdasarkan hasil analisis statistik bahwa pengujian hipotesis pertama (H3) ditolak 

dengan demikian variabel Arus Kas Pendanaan tidak berpengaruh terhadap DER. 



 Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Rina Nurfadillah (2010) yang 

menyatakan Arus Kas Pendanan tidak berpengaruh terhadap Solvabilitas (DER). Dengan 

demikian tinggi rendahnya Arus Kas Pendanaan tidak mempengaruhi Struktur Modal 

perusahaan karena untuk mendapatkan sumber modal dapat diperoleh dari luar perusahaan 

yaitu melalui utang perusahaan. 

 

Pengaruh Perputaran Modal Kerja terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

 Berdasarkan hasil analisis statistik bahwa pengujian hipotesis pertama (H4) diterima 

dengan demikian variabel Perputaran Modal Kerja berpengaruh terhadap DER,. 

 Hasil penelitian ini tidak sependapat dengan Indri (2011) yang mengemukakan bahwa 

perputaran modal kerja tidak mampu dalam mempengaruhi struktur modal. Dalam hal ini 

dikarenakan memiliki perputaran modal kerja yang tinggi, namun memiliki stuktur modal 

yang rendah. 

 

Pengaruh Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi , Arus Kas Pendanaan dan Perputaran 

Modal Kerja terhadap Debt to Equity Ratio (DER) 

 Berdasarkan hipotesis kelima, bahwa nilai F hitung yang diperoleh lebih kecil 

dibanding dengan f tabel sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Variabel independen (Arus 

Kas Operasi, Arus Kas Investasi , Arus Kas Pendanaan dan Perputaran Modal Kerja) secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil ini didukung oleh 

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen yakni sebesar 15,4 % atau 

Struktur Modal (DER) pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI dapat diterangkan oleh 

variabel Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi , Arus Kas Pendanaan dan Perputaran Modal 

Kerja, sedangkan sisanya sebesar 84,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan peneliti, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1.  Secara parsial hasil pengujian hipotesis pertama Arus Kas Operasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Struktur Modal (Debt to Euity Ratio). 

2. Secara parsial hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan Arus Kas Investasi tidak 

berpengaruh terhadap Struktur Modal (Debt to Euity Ratio). 



3. Secara parsial Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa Arus Kas Pendanaan 

tidak berpengaruh terhadap Struktur Modal (Debt to Euity Ratio).  

4. Secara parsial Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan bahwa Perputaran Modal 

Kerja berpengaruh terhadap Struktur Modal (Debt to Euity Ratio).  

5. Secara simultan variabel Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan 

dan Perputaran Modal Kerja berpengaruh signifikan terhadap Struktur Modal (Debt to 

Euity Ratio).  

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran peneliti yaitu: 

1.  Bagi perusahaan yakni harus menjaga kondisi struktur modal perusahaan. Sebaiknya 

perusahaan menggunakan struktur modal yang berasal dari modal sendiri yaitu sumber 

intern dibandingakan  dengan struktur modal yang didominasi oleh hutang karena hal 

tersebut akan menyebabkan  risiko keuangan yang tinggi . 

2. Bagi Peneliti, untuk  peneliti selanjutnya untuk memperluas bahasan mengenai Variabel  lainnya 

untuk mengukur tingkat DER agar hasil yang didapat lebih baik dan menggunakan sampel yang 

lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sektor serta memperpanjang 

periode penelitian. 
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