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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan aset, Current Ratio, 

Return on Asset, Risiko Bisnis dan Penghematan Pajak Terhadap Struktur Modal Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonseia periode 2010-2014. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Pruposive Sampling yang berjumlah 10 

dari 39 perusahaan. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai teknik 

analisis datanya dengan tingkat signifikan 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Return on Asset dan Penghematan Pajak tidak 

berpengaruh terhadap Struktur Modal. Sedangkan  Pertumbuhan Aset, Current Ratio (CR) 

dan Risiko Bisnis berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Secara simultan 

Pertumbuhan Aset,Current Ratio, Return on Asset, Risiko Bisnis dan Penghematan Pajak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

Kata Kunci : Struktur Modal, Pertumbuhan Aset, Current Ratio, Return On Asset, Risiko 

Bisnis, Penghematan Pajak. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah perusahaan selalu membutuhkan modal baik untuk pembukaan bisnis maupun 

dalam pengembangan bisnisnya. Masalah pendanaan tidak akan lepas dari sebuah perusahaan 

yang meliputi seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana yang 

akan digunakan untuk beroperasi dan mengembangkan usahanya. Masalah perekonomian 

sangat bergantung pada masalah pendanaan, apalagi bagi para pengusaha atau para pemilik 

perusahaan baru yang akan dijalaninya selalu berhadapan dengan persoalan penambahan 

modal yang tujuannya untuk mengembangkan usahanya. Bicara mengenai masalah 
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pendanaan tentu sangat penting bagi perusahaan, karena berkaitan dengan kepentingan 

banyak pihak, seperti pemegang saham, para kreditur, serta pihak manajemen perusahaan itu 

sendiri. 

Pendanaan suatu perusahaan dapat berasal dari internal atau eksternal, yang dimaksud 

dengan pendanaan internal dapat diperoleh melalui modal perusahaan itu sendiri, laba ditahan 

dan cadangan dana yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan pendanaan eksternal 

dapat diperoleh melalui utang. Perusahaan harus dapat menciptakan suatu pergabungan 

modal yang sangat menguntungkan anatara pengguna sumber pendanaan internal dan sumber 

pendanaan yang berasal dari eksternal. 

Menurut Fahmi (2012: 179), struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi 

finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka 

panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. 

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan tradeoff antara risiko dan tingkat 

pengembalian yang diharapkan. Risiko yang makin tinggi akibat besarnya utang cendrung 

menurunkan harga saham, tetapi meningkatnya tingkat pengembalian yang diharapkan akan 

menaikkan harga saham tersebut. Struktur modal dikatakan optimal yaitu saat risiko dan 

pengembalian seimbang dan memaksimumkan harga saham, Weston dan Brigham 

(2011:150). 

Berdasarkan latar belakang diatas, meendorong peneliti untuk melakukan pengujian 

kembali faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, khususnya pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi. Penelitian ini diberi judul “PENGARUH 

PERTUMBUHAN ASET, CURRENT RATIO, RETURN ON ASSET (ROA), RISIKO 

BISNIS DAN PENGHEMATAN PAJAK TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI 

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2014”. 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Struktur Modal 

 Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu 

antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri 

yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan  kebutuhan dana untuk memperkuat 

struktur modal suatu perusahaan dapat bersumber dari internal dan eksternal, dengan 

ketentuan sumber dana yang dibutuhkan tersebut bersumber dari tempat-tempat yang di 

anggap aman (safety position), dan jika dipergunakan memiliki nilai dorong ketika dana itu 

dipakai untuk memperkuat struktur modal keuangan perusahaan. Dalam artian ketika dana itu 

dipakai untuk memperkuat struktur modal perusahaan, maka perusahaan mampu 

mengendalikan modal tersebut secara efektif dan efisien serta tepat sasaran, Fahmi (2012: 

179). 

 Menurut Horne dan Machowicz (2007 : 232), struktur modal adalah bauran (proporsi), 

pembiayaan jangka panjang permanen perusahaan yang diwakili oleh utang, saham preferen, 

dan ekuitas saham biasa. 



 Secara terus-menerus perusahaan membutuhkan dana. Oleh karena itu keputusan 

pendanaaan merupakan salah satu pilar dalam manajeman keuangan. Keputusan pendanaan 

(financing), terkait dengan penentuan besarnya kebutuhan dana, dari mana asal dana, jumlah 

dana dan komposisi dana. Besarnya dana akan tergantung kegiatan investasi dan 

pertumbuhan perusahaan. Investasi yang dilakukan akan menghasilkan arus kas bagi 

perusahaaan, Prihadi (2013 : 307). 

2.1.2  Teori Struktur Modal 

Modigliani-Miller (MM) Theory, Teori ini terbagi dua yaitu : 

a. Teori MM tanpa pajak  

 Teori struktur modal modern yang pertama adalah teori Modigliani dan Miller (teori 

MM). Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak mempengaruhi 

nilai perusahaan, (Indrajaya, 2011). 

 Menurut Atmaja ( 2008 : 249), asumsi-asumsi MM – tanpa pajak adalah sebagai 

berikut : 

- Risiko bisnis perusahaan diukur dengan  EBIT (deviasi standar Earning Before 

Interest and Tax). 

- Investor memiliki pengharapan yang sama tentang EBIT perusahaan dimasa 

akan datang. 

- Saham dan Obligasi diperjual belikan di suatu pasar modal yang sempurna. 

- Tidak ada pajak perusahaan maupun pajak pribadi. 

b. Teori MM dengan pajak 

Dengan adanya pajak ini, MM menyimpulkan bahwa penggunaan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi 

pembayaran pajak, Atmaja (2008 : 254). Teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis dan 

kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan, yang berarti 

merupakan aliran kas keluar. Hutang bisa digunakan untuk menghemat pajak, karena bunga 

bisa dipakai sebagai pengurang pajak. 

Trade-off Theory 

 Menurut Brigham dan Houston (2011:183), dijelaskan mengenai ringkasan teori 

pertukaran (trade-off theory), adalah adanya fakta bahwa bunga yang dibayarkan sebagai 

beban pengurang pajak membuat hutang menjadi lebih murah dibandingkan dengan saham 

biasa atau saham preferen. Secara tidak langsung, pemerintah membayar sebagian biaya 

hutang atau dengan kata lain hutang memberikan manfaat perlindungan pajak. Sebagai 

akibatnya penggunaan utang dalam jumlah yang lebih besar akan mengurangi pajak dan 

menyebabkan makin banyak laba operasi (EBIT), perusahaan yang mengalir kepada para 

investor. 

Pecking Order Theory 

 Fahmi (2012 : 194), Pecking order theory merupakan suatu kebijakan yang ditempuh 

oleh suatu perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang 

dimilikinya. Seperti menjual Gedung, tanah, peralatan yang dimilikinya dan aset-aset lainnya, 

termasuk dengan menerbitkan dan menjual saham dipasar modal dan dana yang berasal dari 

laba ditahan akan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. 

 Menurut Prihadi (2013 : 312), pecking-order theory diasumsikan bahwa tingkat 

penghematan pajak dari adanya bunga menempati urutan kedua. Prinsip dasar dalam pecking-



order theory, adalah perusahaan mengutamakan pendanaan secara internal, kemudian apabila 

pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan mengutamakan untuk menerbitkan sekuritas 

yang paling aman. Dalam teori ini, perusahaan cenderung memilih penggunaan sumber-

sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan atau dana internal, yang memiliki 

risiko terendah terlebih dahulu. 

2.1.3 Pertumbuhan Aset 

  Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada umumnya lebih tergantung 

pada modal dari luar perusahaan. Pada perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah 

kebutuhan modal baru relatif kecil sehingga  dapat dipenuhi dari laba ditahan. Perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cendrung menggunakan hutang yang lebih besar 

dari pada perusahaan dengan pertumbuhan yang rendah, Atmaja (2008 : 274). 

 Perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal 

eksternal, namun pada saat yang sama perusahaan yang tumbuh dengan pesat sering 

menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, yang cendrung mengurangi keinginannya untuk 

menggunakan utang, Brigham dan Houston (2001 : 40). 

 Menurut (Astuti, 2014), pertumbuhan aset didefinisikan sebagai perubahan tahunan dari 

total aset. Perusahaan dengan tingkat aset yang tinggi dapat dianggap mempunyai risiko yang 

tinggi, karena perusahaan yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi harus dapat 

menyediakan modal yang cukup untuk membiayai pertumbuhannya. Pertumbuhan aset juga 

merupakan rata-rata pertumbuhan kekayaan perusahaan, bila kekayaan awal suatu perusahaan 

adalah tetap jumlahnya, maka tingkat pertumbuhan aktiva yang tinggi berarti besarnya 

kekayaan akhir perusahaan tersebut juga semakin besar. 

2.1.4 Rasio lancar (Current Ratio) 

 Menurut Fahmi (2012:121), Rasio Lancar ( Current Ratio), adalah ukuran yang umum 

digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan 

utang ketika jatuh tempo. Harus dipahami bahwa penggunaan current ratio dalam 

menganalisis laporan keuangan hanya mampu memberi analisa secara kasar, oleh karena itu 

perlu adanya analisa secara lebih komprehensif. 

 Ardiyos (2010 : 281), Rasio lancar merupakan ukuran kemampuan finansial 

(likuiditas), yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan (kas, persediaan 

dan piutang), dengan utang/kewajiban lancar perusahaan tersebut (kewajiban-kewajiban yang 

akan jatuh tempo dalam periode mendatang). Suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya, Semakin tinggi rasio ini, pembayaran kewajiban/utang lancar 

semakin pasti, sehingga perlindungan terhadap kreditur jangka pendek lebih besar. 

2.1.5 Return On Asset (ROA) 

Menurut Ardiyos (2010 : 801), return on asset (ROA), merupakan ukuran efesiensi 

operasi perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari aktiva-aktivanya sebelum pengaruh 

pembiayaan. 

  Darsono dan Ashari (2005 : 78), pengembalian atas aset  menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang 

digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien 

dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan. 

 Pengembalian atas aset (ROA), merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

konstribusi asset dalam menciptakan laba bersih, Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk 



mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana 

yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total 

aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba 

bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, 

semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih 

yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset, Herry (2015 : 228). 

 Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi 

menggunakan hutang yang relatif kecil. Karena tingkat keuntungan yang tinggi 

memungkinkan mereka untuk memperoleh sebagian besar pendanaan dari laba ditahan, 

Atmaja (2008 : 274). 

2.1.6 Risiko Bisnis 

 Weston dan Brigham (2001 : 150), Risiko yang makin tinggi akibat membesarnya 

utang cendrung menurunkan harga saham, tetapi meningkatnya tingkat pengembalian yang 

diharapkan akan menaikkan harga saham tersebut. Struktur modal yang optimal yaitu saat 

risiko dan pengembalian seimbang dan memaksimumkan harga saham. Risiko bisnis 

didefinisikan ketidakpastian atas proyeksi tingkat pengembalian aktiva, atau atas ekuitas 

(ROE), dari suatu perusahaan dimasa mendatang, dengan mengasumsikan bahwa perusahaan 

tersebut tidak menggunakan hutang. 

 Risiko bisnis adalah tingkat risiko yang inheren didalam operasi perusahaan jika 

perusahaan tidak mempergunakan hutang. Perusahaan akan memiliki risiko bisnis yang kecil 

jika permintaan akan produk yang dihasilkannya stabil, jika harga-harga input dan produknya 

tetap relatif konstan, jika perusahaan dapat menyesuaikan harga-harganya dengan bebas jika 

terjadi peningkatan biaya dan jika sebagian besarnya adalah  biaya variabel sehingga akan 

turun jika penjualan menurun. Hal-hal lain yang dianggap sama, semakin rendah risiko bisnis 

sebuah perusahaan, maka semakin tinggi rasio utang optimalnya, Houston dan Brigham 

(2006 : 49). 

 Menurut Wild John J, et.al, (2008 : 54), Risiko bisnis merupakan ketidakpastian atas 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian yang memuaskan atas 

investasinya dari sudut pandang faktor biaya dan pendapatan, termasuk faktor kompetisi, 

bauran produk dan kemampuan manajemen. 

2.1.7 Penghematan Pajak 

 Pajak juga merupakan hal yang sangat penting dalam penentuan struktur modal suatu 

perusahaan. Biaya bunga adalah biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak. Oleh 

karena itu, semakin tinggi tingkat pajak perusahaan, semakin besar keuntungan dari 

penggunaan pajak, semakin besar daya tarik penggunaan hutang, Atmaja (2008 : 274). 

 Menurut Horne (2010 : 246), Keuntungan dari utang dalam hal pajak badan adalah 

bahwa pembayaran bunga utang merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari pajak bagi 

perusahaan yang menerbitkan hutang. 

 Bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan, dan 

pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan yang terkena tariff pajak yang tinggi. 

Karena itu, makin tinggi tarif pajak perusahaan, makin besar manfaat penggunaan utang, 

Brigham dan Houston (2001 : 40). 

Tarif PPh badan adalah berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 

Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010 dan 



seterusnya adalah sebesar 25 %. Tarif ini diterapkan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri 

dan bentuk usaha tetap. 

2.3Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Berdasarkan pada hubungan teoritis antara variabel Pertumbuhan aset, Current ratio, 

Return on Aset (ROA), Risiko bisnis dan penghematan pajak dengan struktur modal, maka 

kerangka pemikiran tampak seperti sebagai berikut:   
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2.4  Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Pertumbuhan aset terhadap struktur modal. 

 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pada umumnya lebih 

tergantung pada modal dari luar perusahaan. Pada perusahaan dengan pertumbuhan 

yang rendah kebutuhan baru relatif kecil sehingga dapat dipenuhi dari laba ditahan 

menurut Atmaja (2008 : 274).  

 Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan aset yang tinggi akan lebih banyak 

menggunakan hutang atau dana dari luar perusahaan untuk struktur modalnya 

dikarenakan dana atau laba dari dalam perusahaan tidak semuanya akan ditahan dan 

digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tersebut, sebagian laba harus 

dibagikan sebagai deviden kepada pemeganag saham, sehingga proporsi laba ditahan 

akan semakin berkurang, dalam hal ini  perusahaan harus mencari dana atau biaya dari 

luar perusahaan sebagai tambahan dana untuk mendukung pertumbuhan perusahaan 

tersebut. 

 Kusumaningrum (2009), menyimpulkan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. Mulviawan (2011), menyimpulkan bahwa 

pertumbuhan asset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 H1 = Diduga Pertumbuhan aset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

2. Pengaruh Current ratio terhadap struktur modal 
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 Menurut Hery (2015 : 178), Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang 

tersedia 

 Perusahaan dengan current ratio yang tinggi cendrung tidak menggunakan 

pembiayaan dari utang. Hal ini disebabkan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang 

tinggi mempunyai dana internal atau dana dari dalam perushaan yang besar, sehingga 

perushaan tersebut lebih menggunakan dana internalnya untuk membiayai investasi 

perusahaan tersebut sebelum menggunakan pembiyaan ekternal atau biaya dari luar 

perusahaan. 

 Adiana dan Ardiana (2014), menyimpulkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. Resino, Syafitri dan Wijaya (2015), menyimpulkan 

bahwa rasio likuiditas current ratio berpengaruh terhadap struktur modal. 

 H2 = Diduga current ratio berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

3. Pengaruh return on asset (ROA), terhadap struktur modal. 

Pengembalian atas aset (ROA), merupakan rasio yang menunjukkan seberapa 

besar konstribusi aset dalam menciptakan laba bersiH. (Hery 2015 : 228). 

Perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi tingkat 

hutang akan relatif semakin kecil, hal ini dikarenakan perusahaan memungkinkan 

mendapatkan sebagian besar pendanaan dari laba ditahan. Semakin tinggi hasil 

pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan 

dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset, semakin tinggi (ROA), maka 

proporsi utang relatif lebih rendah hal ini dikarenakan perusahaan lebih menggunakan 

dana internalnya atau dana dari dalam perusahaan terlebih dahulu untuk keperluan 

investasi perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian Kusumaningrum (2009), menyimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas (ROA),  berpengaruh terhadap struktur modal. Wahyuni dan Suryantini 

(2013), menyimpulkan bahwa profitabilitas (ROA), berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

H3 = Diduga return on asset (ROA), berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal 

4. Pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal. 

Perusahaan dengan tingkat risiko bisnis yang tinggi maka struktur modal 

diperusahaan tersebut juga akan meningkat, hal ini dikarenakan bagi para investor 

akan menanamkan modal di perusahaan yang memiliki tingkat risiko bisnis yang 

tinggi, hal tersebut dikarenakan bagi para investor beranggapan bahwa perusahaan 

dengan tingkat risiko bisnis yang tinggi akan menghasilkan keuntungan yang tinggi 

juga, dikarenakan jika disuatu perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang besar 

maka perusahan tersebut juga akan mengalami risko yang besar pula, dibandingkan 

dengan perusahaan dengan tingkat risiko bisnis yang rendah keuntungan yang 

didapatkan juga relatif lebih rendah, jadi bagi investor akan lebih memilih 

menanamkan modalnya di perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang tinggi. 



Pertiwi dan Artini (2012), menyimpulkan bahwa risiko bisnis  berpengaruh 

terhadap struktur modal. Indrajaya (2011), menyimpulkan risiko bisnis memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal. 

 H4 = Diduga risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap Struktur modal 

5. Pengaruh penghematan pajak terhadap struktur modal 

Penghematan pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan biaya 

bunga hutang dalam satu periode akuntansi (Sartono, 2010: 312) dalam Ratih (2015), 

variabel ini diukur dengan satuan rupiah. 

Penggunaan utang yang terus meningkat dalam struktur modal perusahaan akan 

membuat risiko bagi pemilik modal sendiri juga meningkat, yang diakibatkan karena 

adanya peningkatan biaya modal sendiri. Perusahaan terkadang mengabaikan risiko 

yang ada, perusahaan tersebut hanya memandang bahwa penggunaan utang akan 

dapat memberikan manfaat berupa penghematan pajak. 

Ratih (2015), Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penghematan pajak 

berpengaruh terhadap struktur modal, Novianti (2015), menyimpulkan bahwa 

penghematan pajak berpengaruh terhadap struktur modal, Wahyuni dan Suryantini 

(2013), hasil penelitiannya menyimpulkan bhawa  penghematan pajak berpengaruh  

terhadap struktur modal. 

H5 = Diduga penghematan pajak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian 

3.1.1 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur modal yang 

diproksikan Debt to Equity Ratio (DER), merupakan kemampuan perusahaan melunasi 

kewajiban jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (Sjahrial dan Purba, 2013: 37). 

Adapun rumus menurut Fahmi (2012:128) adalah: 

Debt to Equity Ratio (DER) =  
                 

                         
 

3.1.2 Variabel Independen (X) 

Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.1.3 Pertumbuhan Aset 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cendrung menggunakan hutang 

yang lebih besar dari pada perusahaan dengan pertumbuhan yang rendah, Atmaja (2008 : 

274). Variabel ini didefinisikan sebagai perubahan tahunan aktiva tetap (Astuti, 2014). Untuk 

mengukur pertumbuhan aset adalah: 

Pertumbuhan aset =  
               

        
 

3.1.4 Rasio Lancar (Current Ratio) 

Current Ratio salah satu rasio yang paling umum digunakan, karena menunjukkan 

kemampuan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan aset lancarnya. Current Ratio 

dihitung dengan formulasi sebagai berikut, (Fahmi 2012:121) : 

Current Ratio =
             

                   
 



3.1.5 Return on Asset (ROA) 

Formulasi yang digunakan dalam menghitung hasil pengembalian atas aset sebagai 

berikut (Hery 2015 : 228): 

    
           

          
 

3.1.6 Risiko Bisnis 

Atmaja (2008 : 225), Formulasi risiko bisnis yang dipakai adalah : 

 

(    )  
    (                 )

            
 

3.1.7 Penghematan Pajak 

Wahyuni dan Suryantini (2013), Penggunaan utang dalam struktur akan menimbulkan 

manfaat berupa penghematan pajak. Penghematan pajak dapat dihitung dengan cara: 

  𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 = Beban bunga x tarif pajak 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu berupa laporan 

keuangan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 39 perusahaan. 

Objek penelitian ini adalah semua perusahaan menufaktur sektor industri barang dan 

konsumsi yang terdaftar dibursa efek Indonesia (BEI), pada tahun 2010 sampai dengan 2014.  

Setelah dilakukan pengambilan sampel sesuai kreteria maka jumlah perusahaan manufaktur 

sektor industri barang dan konsumsi  didapat sampel sebanyak 10 perusahaan. Jumlah 

observasi adalah sebanyak 50, yang diperoleh dari 10 x 5 (perkalian antar jumlah perusahaan 

dengan periode tahun pengamatan). 

3.3 Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melaui penelusuran data 

sekunder dengan kepustakaan dan manual. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

dikumpulkan dengan metode dokumentasi. 

3.4 Metode Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan kemudian dianalisis dengan 

alat statistik sebagai berikut : 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran 

tentang destribusi frekuensi variabel-variabel dalam penelitian ini, Nilai maksimum, 

minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas Pada Model Regresi 

Menurut Priyatno (2011:277), Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk 

menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Cara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji one sample kolmogorof-smirnov. 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Priyatno (2011:288), Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditentukan adanya kolerasi antar variabel independen. Metode pengujian biasa digunakan 



yaitu melihat nilai inflation faktor (VIP) dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF 

kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0.1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas. 

3.4.2.3 Uji Autokolerasi 

Menurut Priyatno (2011:292), Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). 

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (uji DW). 

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Priyatno ( 2011:296), uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam 

penelitian ini menggunakan 2 uji heteroskedastisitas yaitu Uji Spearman dan metode scater 

plot. 

3.5 Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji T  

Menurut Priyatno (2011 : 235), uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. . Uji ini dapat 

dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom 

signifikansi pada masing-masing t hitung. Proses uji t identik dengan uji F. Jika t hitung > t 

tabel, maka Ho di tolak dan Ha ditrima. Merumuskan Hipotesis 

Ha =  Jika probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh antara variabel bebas atau masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

Ho = Jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. 

3.5.2 Uji F 

Menurut Priyatno (2011 : 258), Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menentukan tingkat signifikan. 

 Ha tidak didukung jika angka signifikansi lebih dari α = 5%(0.05) 

 Ha didukung jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5%(0.05) 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Pembahasan 

4.1.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data yang 

mengambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis ini untuk 

menjelaskan karaktristik sampel terutama mencakup nilai rata – rata (mean), nilai ekstrim 

yaitu nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. Berdasarkan data olahan SPSS. 

 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 



 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 50 ,23 1,85 ,7401 ,42357 

PA 50 ,00 ,63 ,1752 ,12224 

CR 50 1,00 4,39 2,3731 ,85999 

ROA 50 ,00 ,19 ,0898 ,04433 

RISk 50 ,00 ,05 ,0170 ,01267 

PP 50 601596481,00 375457500000,00 53738026097,1800 97148188716,82790 

Valid N 

(listwise) 
50 

    

 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas Pada Model regresi 

 Menurut Priyatno (2011:277), Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk 

menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Cara pengujian dalam 

penelitian ini adalah uji one sample kolmogorof-smirnov. Untuk mendeteksinya adalah 

dengan nilai signifikansi residual. Jika signifikansi lebih dari 0.05 maka residual terdistribusi 

secara normal. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 50 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
,31654152 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,162 

Positive ,162 

Negative -,094 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,142 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,147 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

         (Sumber : Output SPSS 20) 

 Tabel 4.3 Menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal dengan nilai 

signifikan 0.147 yakni 0.147 > 0.05. Sehingga membuktikan bahwa analisis data dapat 

dilanjutkan karena residual telah tersidtribusi secara normal. Ha : nilai residual berdistribusi 

normal diterima dan Ho : nilai residual tidak terdistribusi secara normal ditolak. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 



 
 Dari gambar 4.1 grafik normal P-P Plot diatas, dapat diketahui bahwa data ditujukkan 

berupa titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

Dengan demikian berdasarkan gambar P-P Plot diatas dapat disimpulkan bahwa model 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Menurut Priyatno (2011:288), Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditentukan adanya kolerasi antar variabel independen. Metode pengujian biasa digunakan 

yaitu melihat nilai inflation faktor (VIP) dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF 

kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0.1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas. 

Nilai tersebut disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Output SPSS 20) 

 Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa Variabel Pertumbuhan asset dengan nilai 

tolerance 0.967 dan nilai VIF 1.034, variabel current ratio dengan nilai tolerance 0.75 dan 

VIF 1.343, variabel ROA nilai tolerance 0.790 dan VIF 1.266, variabel risiko bisnis nilai 

tolerance 0.842 dan VIF 1.187 dan variabel penghematan pajak nilai tolerance 0.810 dan nilai 

VIF 1.234. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

PA ,967 1,034 

CR ,745 1,343 

ROA ,790 1,266 

RISk ,842 1,187 

PP ,810 1,234 



multikolinearitas karena masing-masing variabel nilai tolerance lebih besar dari 0.1 dan nilai 

VIF kurang dari 10. 

4.2.3 Uji Autokorelasi 

 Menurut Priyatno (2011:292), Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). 

Model regresi yang baik adalah tidak adanya masalah autokorelasi. Metode pengujian yang 

sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (uji DW). 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,664
a
 ,442 ,378 ,33404 1,725 

a. Predictors: (Constant), PP, PA, ROA, RISk, CR 

b. Dependent Variable: DER 

(Sumber : Output SPSS 20) 

 Dengan nilai tabel Darbin Watson dengan n = 50 dan k = 5 ( k adalah jumlah variabel 

independen), maka diperoleh dl = 1.3779 dan du = 1.7214, maka 4-du = 2.2782, jadi du < dw 

< 4-du = 1.7214 < 1.725 < 2.2782. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam 

model regresi penelitian ini. 

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Priyatno ( 2011:296), uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Gambar 4.2 Hasil Uji Scatterplot 

 
(Sumber : Output SPSS 20) 

 Metode scater plot dengan melihat pola titik-titik pada scater plot regresi. Dari 

gambar 4.2 diatas dapat dilihat titik menyebar, Menyebar dengan pola yang tidak jelas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 



 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Korelasi Sperman’s rho 

Correlations 

 Unstandardiz

ed Residual 

PA CR ROA RISk PP 

S

p

e

a

r

m

a

n

'

s

 

r

h

o 

Unstandardize

d Residual 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,070 ,104 ,094 -,223 ,147 

Sig. (2-tailed) . ,631 ,471 ,517 ,119 ,307 

N 50 50 50 50 50 50 

PA 

Correlation 

Coefficient 
-,070 1,000 -,177 ,169 -,011 ,178 

Sig. (2-tailed) ,631 . ,219 ,242 ,941 ,216 

N 50 50 50 50 50 50 

CR 

Correlation 

Coefficient 
,104 -,177 1,000 ,483

**
 ,074 -,238 

Sig. (2-tailed) ,471 ,219 . ,000 ,609 ,096 

N 50 50 50 50 50 50 

ROA 

Correlation 

Coefficient 
,094 ,169 ,483

**
 1,000 -,107 ,134 

Sig. (2-tailed) ,517 ,242 ,000 . ,459 ,355 

N 50 50 50 50 50 50 

RISk 

Correlation 

Coefficient 
-,223 -,011 ,074 -,107 

1,00

0 
-,385

**
 

Sig. (2-tailed) ,119 ,941 ,609 ,459 . ,006 

N 50 50 50 50 50 50 

PP 

Correlation 

Coefficient 
,147 ,178 -,238 ,134 

-

,385
*

*
 

1,000 

Sig. (2-tailed) ,307 ,216 ,096 ,355 ,006 . 

N 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Dari tabel 4.6 diatas menunjukkan menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada 

variabel independen dari pertumbuhan asset 0.631, current ratio 0.471, return on asset 0.571, 



risiko bisnis 0.119 dan penghematan pajak 0.307, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada 

model regresi dikarenakan masing-masing variabel independen nilai signifikansinya > 0.05. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji F (Uji Simultan) 

 Menurut Priyatno (2011 : 258), Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji Model/uji Anova, yaitu uji untuk melihat 

bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel 

terkaitnya. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F 

hitung > dari F tabel, maka Ho ditolak dan Ha ditrima. Model signifikan atau bisa dilihat 

dalam kolom signifikansi pada Anova. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis 

 Ho = Tidak ada pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap 

variabel dependen. 

 Ha = Ada pengaruh antara variabel independen secara simultan terhadap 

variabel dependen. 

2. Menentukan tingkat signifikan. 

 Ha tidak didukung jika angka signifikansi lebih dari α = 5%(0.05) 

 Ha didukung jika angka signifikansi lebih kecil dari α = 5%(0.05) 

Tabel 4.6 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,881 5 ,776 6,957 ,000
b
 

Residual 4,910 44 ,112   

Total 8,791 49    

a. Dependent Variable: DER 

b. Predictors: (Constant), PP, PA, ROA, RISk, CR 

(Sumber : Output SPSS 20) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara simultan variabel independen 

memiliki signifikan 0.000, yakni 0.000 < nilai signifikan 0.005 dan nilai F hitung 6.957 , nilai 

F tabel dfl (jumlah variabel-1) = 5 dan df2 (n-k-1), 50-5-1 = 44 yaitu 2.43, jadi dapat 

disimpulkan yakni F hitung 6.957 > F tabel 2.43. Maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka 

dapat disimpulkan secara simultan variabel independen pertumbuhan aset, current ratio (CR), 

retun on asset (ROA), risiko bisnis dan penghematan pajak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen Struktur modal (DER). 

4.3.2 Uji T (Uji Parsial) 

Menurut Priyatno (2011 : 235), uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji ini dapat 

dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom 



signifikansi pada masing-masing t hitung. Proses uji t identik dengan uji F. Jika t hitung > t 

tabel, maka Ho di tolak dan Ha ditrima. Ho yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada 

hubungannya atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya, 

sedangkan Ha adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara 

variabel independen dengan variabel dependennya. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,034 ,201  5,138 ,000 

PA ,868 ,397 ,251 2,186 ,034 

CR -,217 ,064 -,440 -3,372 ,002 

ROA -1,392 1,211 -,146 -1,149 ,257 

RISk 8,460 4,103 ,253 2,062 ,045 

PP 9,289E-013 ,000 ,213 1,702 ,096 

(Sumber : Output SPSS 20) 

 

 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan secara parsial pertumbuhan aset memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.034 < 0.05 dan t hitung 2.186 > t tabel 2.015. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan pertumbuhan aset berpengaruh 

secara signifikan terhadap struktur modal (DER). 

 Current ratio (CR), terhadap struktur modal (DER), berdasarkan tabel 4.8 

menunjukkan secara parsial (CR), memiliki tingkat signifikansi yakni 0.002 < 0.05 dan nilai 

t hitung -3.372 > t tabel -2.015, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

hal ini menunjukkan current ratio berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER). 

 Return on asset (ROA), terhadap struktur modal (DER). Berdasarkan tabel 4.8 

menunjukkan secara parisal ROA memiliki tingkat signifikansi yakni 0.257 > 0.05, dan nilai 

t hitung -1.149 < t tabel -2.015, maka dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, hal ini 

menunjukkan return on asset (ROA), tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur 

modal (DER). 

 Risiko bisnis (Risk), terhadap struktur modal (DER), berdasarkan tabel 4.8 

menunjukkan secara parsial risiko bisnis memiliki tingkat signifikan si yakni 0.045 < 0.05 

dan nilai t hitung 2.062 > t tabel 2.015, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, 

hal ini menunjukkan risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal (DER). 

 Penghematan pajak (PP), terhadap struktur modal (DER), berdasarkan tabel 4.8 

menunjukkan secara parsial penghematan pajak memiliki tingkat signifikansi yakni 0.096 > 

0.05 dan nilai t hitung 1.702 < 2.015, maka hal ini dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha 

ditolak, hal ini menunjukkan penghematan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal (DER). 

4.3.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 



Analisis deteminasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil analisis 

determinasi dapat dilihat dari output model summary dari hasil analisis regresi linier berganda 

Priyatno (2011 : 251). 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

                                Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

1 ,664
a
 ,442 ,378 

a. Predictors: (Constant), PP, PA, ROA, RISk, CR 

b. Dependent Variable: DER 

 

 Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat angka koefisens determinasi yakni 0.378 

atau 37.8%. Hal ini menunjukkan variabel independen berupa pertumbuhan aset, current 

ratio, retun on asset, risiko bisnis dan penghematan pajak dapat menjelaskan variabel 

dependen struktur modal 37.8% dan sisanya sebesar 62.2% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar penelitian ini. 

4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel 

independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan 

regresi. Perbedaan dengan regresi linier sederhana yaitu terletak pada jumlah variabel 

independennya, dimana regresi linier sederhana hanya satu variabel independen, sedangkan 

regresi linier berganda menggunakan dua atau lebih variabel indepanden yang dimasukkan 

dalam model regresi, Priyatno (2011). 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,034 ,201  

PA ,868 ,397 ,251 

CR -,217 ,064 -,440 

ROA -1,392 1,211 -,146 

RISk 8,460 4,103 ,253 

PP 9,289E-013 ,000 ,213 

(Sumber : Output SPSS 20) 

 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian didapatkan semua variabel independen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen struktur modal. Maka 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = a +b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+e 



Y= 1.034 a + 0.868 PA – 0.217 CR – 1.392 ROA + 8.460 RISK +9.289E-013 

a. Berdasarkan persamaan regresi diatas, nilai konstanta jika variabel independen 

bernilai nol maka variabel Y ( Struktur Modal), adalah sebesar 1.034 atau apabila 

tidak terdapat pengaruh dari variabel independen atau jika X1,X2,X3,X4,X5 = 0, 

maka nilai variabel dependen Y (struktur modal), adalah 1.034. 

b. Koefisiensi Regresi Untuk Pertumbuhan Aset 

Berdasarkan tabel 4.10 nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan aset yaitu 

0.868. Nilai pertumbuhan aset yang positif menunjukkan adanya hubungan yang 

searah dengan struktur modal yang artinya jika setiap kenaikan pertumbuhan aset 

sebesar 1% maka akan menaikkan nilai struktur modal sebesar 0.868, dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan. 

c. Koefisien Regresi Untuk Variabel Current Ratio 

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai koefisien regresi untuk current ratio yaitu -0.217. Nilai 

current ratio yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah dengan 

struktur modal yang artinya jika setiap kenaikan current ratio sebesar 1% maka akan 

menurunkan nilai struktur modal sebesar -0.217, dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. 

d. Koefisien Regresi Untuk Variabel Return On Asset 

Berdasarkan tabel 4.10 nilai koefisien regresi untuk variabel return on asset yaitu -

1.932, nilai return on asset yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang tidak 

searah dengan struktur modal yang artinya jika setiap kenaikan return on asset 

sebesar 1% maka akan menurunkan nilai struktur modal sebesar -1.932, dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan. 

e. Koefisien Regresi Untuk Variabel Risiko Bisnis 

Berdasarkan tabel 4.10 nilai koefisien regersi untuk variabel risiko bisnis yaitu 8.460, 

nilai risiko bisnis yang positif menunjukkan adanya hubungan searah dengan struktur 

modal yang artinya jika setiap kenaikan risiko bisnis sebesar 1% maka akan 

menaikkan nilai struktur modal sebesar 8.460, dengan asumsi variabel independen 

lainnya konstan. 

f. Koefisien regresi Untuk Variabel Penghematan Pajak 

Berdasarkan tabel 4.10 nilai koefisien regresi untuk variabel penghematan pajak yaitu 

9.289E-013, nilai penghematan pajak yang positif menunjukkan adanya hubungan 

searah dengan struktur modal yang artinya jika setiap kenaikan penghematan pajak 

sebesar 1% maka akan menaikkan nilai struktur modal sebesar 9.289E-013, dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan. 

4.4 Pembahasan dan Interprestasi 

4.4.1 Pengaruh pertumbuhan aset terhadap struktur modal (DER). 

 Hasil dari pengujian secara parsial diketahui bahwa pertumbuhan aset memiliki 

tingkat signifikansi yakni 0.034 < 0.05 dan t hitung 2.186 > t tabel 2.015. Maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan pertumbuhan aset 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER). 

Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan aset yang besar 

berpengaruh terhadap kebijakan pendanaan disuatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan aset yang tinggi akan lebih banyak menggunakan hutang atau dana dari luar 



perusahaan untuk struktur modalnya dikarenakan dana atau laba dari dalam perusahaan 

tidak semuanya akan ditahan dan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan 

tersebut, sebagian laba harus dibagikan sebagai deviden kepada pemeganag saham, sehingga 

proporsi laba ditahan akan semakin berkurang, dalam hal ini  perusahaan harus mencari 

dana atau biaya dari luar perusahaan sebagai tambahan dana untuk mendukung 

pertumbuhan perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kusumaningrum (2009), menyatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

4.4.2 Pengaruh current ratio (CR), terhadap struktur modal (DER). 

 Hasil dari pengujian secara parsial Current ratio (CR), memiliki tingkat signifikansi 

yakni 0.002 < 0.05 dan nilai t hitung -3.372 > t tabel -2.015, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan current ratio berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal (DER). Maka disimpulkan bahwa semakin besar likuiditas (CR), 

maka semakin menurun struktur modal perusahaan. 

Perusahaan dengan current ratio yang tinggi cendrung tidak menggunakan 

pembiayaan dari utang. Hal ini disebabkan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi 

mempunyai dana internal atau dana dari dalam perushaan yang besar, sehingga perushaan 

tersebut lebih menggunakan dana internalnya untuk membiayai investasi perusahaan 

tersebut sebelum menggunakan pembiyaan ekternal atau biaya dari luar perusahaan, kondisi 

tersebut akan menurunkan nilai struktur modal. Hal ini sesuai dengan pecking order theory 

yang menyatakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal terlebih dahulu sebelum 

menggunakan dana eksternal berupa hutang kepada pihak luar. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2015), yang menyatakan bahwa likuiditas 

(current ratio), berpengaruh terhadap struktur modal. 

4.4.3  Pengaruh return on asset (ROA), terhadap struktur modal 

 Hasil dari pengujian secara parsial Return on asset (ROA), ROA memiliki tingkat 

signifikansi yakni 0.257 > 0.05, dan nilai t hitung -1.149 < t tabel -2.015, maka dapat 

disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, hal ini menunjukkan return on asset (ROA), tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal (DER).  

Hal ini menunjukkan bahwa meningkat atau menurunnya return on asset (ROA), 

yang diperoleh disuatu perusahaan tidak mempengaruhi struktur modal perusahaan itu 

tersebut, tidak berpengaruhnya pengembalian atas aset terhadap struktur modal dikarenakan 

perusahaan telah menetapkan struktur modalnya berdasarkan besarnya manfaat dan 

pengorbanan yang timbul sebagai akibat dari penggunaan hutang untuk mendukung 

operasional perusahaan itu sendiri. Sehingga perusahaan tidak memandang besar atau 

kecilnya nilai pengembalian atas aset disuatu perusahaan dalam menentukan struktur 

modalnya, melainkan besarnya pengorbanan dan keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Seftianne 

(2011) dan Wardani (2015), mereka menyatakan bahwa pengembalian atas aset tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

4.4.4 Pengaruh risiko bisnis (risk), terhadap struktur modal (DER). 

Hasil pengujian secara parsial risiko bisnis (Risk), terhadap struktur modal (DER), 

risiko bisnis memiliki tingkat signifikansi yakni 0.045 < 0.05 dan nilai t hitung 2.062 > t 



tabel 2.015, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini menunjukkan risiko 

bisnis berpengaruh terhadap struktur modal (DER). 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar risiko disuatu perusahaan maka semakin 

besar pula struktur modal di perusahaan tersebut, bagi para investor akan menanamkan 

modal pada perusahaan dengan tingkat risiko yang tinggi, dibandingkan dengan perusahaan 

yang memiliki tingkat risiko yang rendah, hal ini dikarenakan para investor beranggapan jika 

perusahaan memiliki tingkat risiko yang tinggi maka keuntungan yang akan didapatkan juga 

akan semakin tinggi, karena untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi perusahaan juga 

menghadapi risiko yang tinggi. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi dan Artini (2012), yang 

menyimpulkan bahwa risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal. 

4.4.5 Pengaruh penghematan pajak terhadap struktur modal (DER). 

 Penghematan pajak (PP), terhadap struktur modal (DER), berdasarkan hasil uji secara 

parsial penghematan pajak memiliki tingkat signifikansi yakni 0.096 > 0.05 dan nilai t hitung 

1.702 < t tabel 2.015, maka hal ini dapat disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak, hal ini 

menunjukkan penghematan pajak tidak berpengaruh terhadap struktur modal (DER). 

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat hutang disuatu perusahaan 

tidak memberikan manfaat berupa penghematan pajak untuk perusahaan itu sendiri, hal itu 

dikarenakan dengan tingginya tingkat hutang diperusahaan maka beban bunga yang harus 

dibayar juga akan semakin tinggi, begitu pula jika tidak menggunakan hutang sebagai 

permodalan biaya opersional disuatu perusahaan maka dimana disaat perusahaan tersebut 

menghasilkan laba yang tinggi perusahaan juga harus membayar pajak yang tinggi atau 

sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Sehingga disimpulkan tidak ada pengaruh secara 

signifikan penghematan pajak terhadap struktur modal disuatu perusahaan. Hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitain yang dilakukan oleh Ratih (2015), Novianti (2015), 

Wahyuni dan Suryantini (2013), Mereka menyatakan bahwa penghematan pajak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER). 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab V ini akan 

disampaikan kesimpulan, keterbatasan dan saran mengenai penelitian ini. 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengujian regresi logistik yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

 Secara simultan pengujian regresi variabel struktur modal (DER), dengan variabel-

variabel independen pertumbuhan aset, current ratio, return on asset (ROA), risiko bisnis 

dan penghematan pajak menunjukkan hasil yang signifikan. Secara parsial pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan aset berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER). Perusahaan 

dengan tingkat pertumbuhan aset yang tinggi akan lebih banyak menggunakan hutang 

atau dana dari luar perusahaan untuk struktur modalnya. Tingginya pertumbuhan aset 

disuatu perusahaan maka struktur modalnya juga akan semakin tinggi. 



2. Current ratio berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER). Maka 

disimpulkan bahwa semakin besar likuiditas (CR), maka semakin menurun struktur 

modal perusahaan. 

3. Return on Asset (ROA), tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER). 

Maka peningkatan dan penurunan return on asset di suatu perusahaan tidak 

mempengaruhi struktur modal perusahaan tersebut. 

4. Risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER). Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar besar risiko disuatu perusahaan maka semakin 

besar struktur modal, bagi para investor akan menanamkan modal pada perusahaan 

dengan tingkat risiko yang tinggi. 

5. Penghematan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (DER). 

Peningkatan dan penurunan penghematan pajak tidak mempengaruhi struktur modal 

disuatu perusahaan.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya meneliti sampel pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi di bursa efek Indonesia (BEI). 

2. Penelitian ini hanya meneliti perusahaan manufaktur yang memiliki laba di 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di bursa efek Indonesia 

(BEI). 

5.3 Saran  

 Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Dapat digunakan variabel dependen lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

struktur modal. 

2. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecendrungan yang terjadi 

dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya 

terjadi. 
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