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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, struktur 

aktiva, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan likuiditas terhadap struktur modal sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 secara 

parsial maupun simultan. 

 Data yang digunakan adalah Laporan Laporan Keuangan tahun 2012-2015. Variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan dan likuiditas. Variable dependen yang digunakan adalah struktur 

modal. Model analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Dan uji asumsi 

klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan 

uji autokorelasi. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji f. Untuk mengetahui 

persentase sumbangan variable independen terhadap variable dependen digunakan koefesien 

determinasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan, struktur aktiva, 

profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan 

manufaktur sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2015 berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan. 

 

Kata Kunci :  Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, Profitabilitas,   

Pertumbuhan Penjualan dan Likuiditas 

 

 



 
 

PENDAHULUAN 

 Perkembangan  teknologi  dan  globalisasi  dimasa  sekarang  

menuntut  kemampuan  bersaing  perusahaan  sangat  komputen. Baik  menghadapi  

pesaing  perusahaan  yang  berasal  dari  dalam  negeri  maupun  perusahaan-

perusahaan  asing  yang  memiliki modal  yang  melimpah. Hal  ini  menyebabkan  

setiap  perusahaan  berupaya  untuk  tetap  mempertahankan  kelangsungan  

kompetitif. Hal  terpenting  yang  harus  diperhatikan  oleh  perusahaan  agar  tujuan 

tersebut  dapat  tercapai  adalah  aspek  pendanaan  atau  permodalan. Hal  tersebut  

dikarenakan  perusahaan  akan  dapat  berjalan  dan  berkembang  dengan  baik  

apabila  didukung  dengan  dana  yang  cukup  sesuai  kebutuhan yang  diperlukan.  

Perusahaan  yang  baik  dalam  bidang  permodalan  apabila sebagian  besar  modal  

yang  digunakan  untuk  investasi  maupun  operasional (modal  kerja)  berasal  dari  

dana  internal.  Namun  dengan  keterbatasan  sumber dana  internal  yang  dimiliki  

oleh  perusahaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  cukup  besar  maka, 

perusahaan  dalam  melakukan  ekspansi  dengan  mencari  alternatif  pendanaan  

yang  berasal  dari  dana  eksternal  perusahaan. 

Mengenai variabel-variabel  yang  mempengaruhi  struktur  modal  menunjukkan  

hasil  yang  berbeda  antara  hasil  penelitian  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Latar 

belakang tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan mereplikasi penelitian 

Damayanti (2013), Putri (2012), Seftiani & Handayani (2011), Sulaiman (2013), Firnanti 

(2011), Ema putra & Kesuma (2014), dengan  judul  “Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  

Struktur  Aktiva,  Profitabilitas,    Pertumbuhan Penjualan,  dan  Likuiditas  terhadap  



 
 

Struktur  Modal  Perusahaan  Manufacture  Sektor Industri Barang Konsumsi yang  

Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2012-2015”.  

 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS  KAJIAN 

PUSTAKA 

Pecking  Order  Theory 

 Pecking  order  theory  ini  menjelaskan  mengenai  pengambilan  suatu 

keputusan  pendanaan  perusahaan  dengan  menentukan  sumber  dana  yang  paling  

disukai. Menurut  Fahmi (2012 : 188) menyatakan bahwa pecking order theory 

merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk mencari 

tambahan dana dengan cara menjual asset yang dimilikinya.  Teori  ini  menjelaskan  

keputusan pendanaan  yang  diambil  oleh  perusahaan.  Secara  ringkas,  teori  ini  

menyatakan  bahwa:   

1. Perusahaan  menyukai  internal  financing  (pendanaan  dari  hasil  operasi  

perusahaan).  

2. Perusahaan  mencoba  menyesuaikan  rasio  pembagian  dividen  yang  

ditargetkan, dengan  berusaha  menghindari  perubahan  pembayaran  dividen     

secara  drastis. 

3. Kebijakan  dividen  yang  relatif  segan  untuk  diubah, disertai  dengan     

fluktuasi  profitabilitas  dan  kesempatan  investasi  yang  tidak  bias  diduga, 

mengakibatkan  bahwa  dana  hasil  operasi  kadang-kadang melebihi  kebutuhan  

dan  untuk  investasi, meskipun  pada kesempatan yang  lain,  mungkin  kurang. 



 
 

Apabila  dana  hasil  operasi  kurang  dari  kebutuhan  investasi, maka  

perusahaan  akan  mengurangi  saldo  kas atau  menjual  sekuritas  yang  dimiliki.  

4. Apabila  pendanaan  dari  luar  diperlukan, maka  perusahaan  akan           

menerbitkan  sekuritas  yang  paling aman  terlebih  dulu, yaitu  dimulai    dengan  

penerbitan  obligasi,  kemudian  diikuti  oleh  sekuritas  yang    berkarakteristik  

opsi  (seperti obligasi), baru  akhirnya  apabila  masih  belum  mencukupi,  

saham  baru  diterbitkan. 

Trade  off   theory  

 Trade  off  theory  menjelaskan  manfaat  dari  hutang  adalah  pengurangan  

pajak  dari  pembayaran  bunga  yang  sesuai. Sebagian  perusahaan  akan  memilih 

rasio  utang  yang  tinggi  jika  hal  itu  dapat  membayar  tarif  pajak  yang  tinggi 

untuk  mengurangi  beban  pajak. Oleh  karena  itu, semakin  tinggi  tarif  pajak suatu  

perusahaan  maka  semakin  besar  keuntungan  yang  akan  diperoleh  perusahaan  

atas  penggunaan  hutang   (Setiyawan, 2014).   

 Menurut  Brigham  dan  Houston  (2011:183), menyatakan  perusahaan  

menukar  manfaat  pajak  dari  utang  dengan  masalah  yang  timbul  oleh potensial 

kebangkrutan. Definisi  lain  menurut  Ross  dalam  Farah  (2014),  trade  off  theory  

mengasumsikan  bahwa  struktur  modal  perusahaan merupakan  hasil  trade-off  dari  

keuntungan  pajak  dengan  menggunakan  hutang  dengan  biaya  yang  akan  timbul  

sebagai  akibat  penggunaan  hutang  tersebut. Trade-off  theory  dalam  struktur  



 
 

modal  adalah  menyeimbangkan  manfaat  dan  pengorbanan  yang  timbul  sebagai  

akibat  penggunaan  hutang. Sejauh   manfaat  lebih  besar, tambahan  hutang  masih  

diperkenankan. Apabila  pengorbanan  karena  penggunaan  hutang  sudah  lebih  

besar,  maka  tambahan  hutang  sudah  tidak  diperbolehkan.  Trade-off   theory  

sudah  mempertimbangkan  berbagai  faktor  seperti  corporate  tax, biaya  

kebangkrutan, dan  personal  tax  dalam  menjelaskan  mengapa  suatu  perusahaan  

memilih  struktur  modal  tertentu. 

 Walaupun  model  trade-off  theory  tidak  dapat  menentukan  secara  tepat  

struktur  modal  yang  optimal, namun  model  tersebut  memberikan  kontribusi  

penting  adalah  sebagai  berikut : 

1. Perusahaan  yang  memiliki  aktiva  yang  tinggi,  sebaiknya menggunakan  

sedikit  hutang. 

2. Perusahaan  yang  membayar  pajak  tinggi  sebaiknya  lebih  banyak        

menggunakan  hutang  dibandingkan  perusahaan  yang  membayar  pajak 

rendah. Kesimpulannya adalah  penggunaan  hutang  akan  meningkatkan  nilai  

perusahaan  tetapi  hanya  pada  sampai  titik  tertentu.  Setelah  titik tersebut, 

penggunaan  hutang  justru  menurunkan  nilai  perusahaan  tersebut. 

Informasi asimetris (Asymmetric informasi) merupakan situasi di mana manajemen 

memiliki informasi yang berbeda (lebih baik) tentang prospek perusahaan 

dibandingkan dengan yang dimiliki oleh investor (Brigham dan  Houston  

(2011:185). 



 
 

 Ukuran  Perusahaan  

Menurut  Brigham  dan  Houston  (2011), menyatakan  ukuran  perusahaan  

adalah  gambaran  dari  besar  kecilnya  suatu  perusahaan.  Perusahaan  sulit  

membiayai  investasinya  lewat  pasar  modal  karena  besarnya  asimetri  informasi  

yang  terjadi.  Investor  dapat  memperoleh  lebih  banyak  informasi  dari  perusahaan  

kecil  dari  pada  perusahaan  besar.  Dengan  diperolehnya  dana  lewat  pasar  modal  

menjadikan  proporsi  utang  menjadi  semakin  besar  dalam  struktur  modalnya. 

Struktur  Aktiva 

 Damayanti  (2013), menyatakan  bahwa  struktur  aktiva  merupakan 

komposisi  aktiva  perusahaan  yang   akan  menunjukkan  seberapa  besar  asset  

perusahaan  dapat  digunakan  sebagai  jaminan  untuk  mendapatkan  pinjaman. 

Struktur  aktiva  mencerminkan  dua  komponen  aktiva  secara  garis  besar  dalam  

komposisinya  yaitu  aktiva  lancar   dan  aktiva  tetap.  

 Menurut  Brigham  dan  Houston  (2011), menyatakan Struktur  aktiva  adalah  

penentuan berapa  besar  alokasi  untuk  masing-masing  komponen  aktiva  secara  

garis  besar dalam  komposisinya  yaitu  aktiva  lancar  dan  aktiva tetap.  Ketika 

perusahaan  memiliki  proporsi  aktiva  berwujud  yang  lebih  besar,  penilaian  

assetnya  menjadi lebih  mudah  sehingga  permasalahan  asimetri  informasi  menjadi  

lebih  rendah. Dengan  demikian,  perusahaan  akan  mengurangi  kemampuan  

penggunaan  modal utangnya  ketika  proporsi  aktiva  berwujud  meningkat. 

 



 
 

Profitabilitas 

Menurut  James  dan  John  (2013), menyatakan  profitabilitas  adalah  suatu  

hubungan  yang  terjadi  antara  laba  dengan  penjualan  dan  laba  dengan  investasi  

yang  secara  bersama-sama keduanya  menunjukkan  efektifitas  keseluruhan  operasi  

perusahaan.  

Profitabilitas  menunjukkan  kemampuan   perusahaan  dalam  menghasilkan  

laba.  Salah   satu   alat   ukur   yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  

profitabilitas   perusahaan  adalah  Return On  Assets  (ROA).  ROA  merupakan  

tingkat  pengembalian  atas  aset-aset  dalam  menentukan   jumlah  pendapatan   

bersih  yang  dihasilkan  dari aset-aset  perusahaan  dengan  menghubungkan  

pendapatan  bersih  ke  total  asset  Keown  (2010).   

Pertumbuhan Penjualan 

 Menurut Gitman & Zutter (2012), menyatakan  bahwa    perusahaan  yang  

tumbuh dengan pesat lebih banyak tergantung dengan pada sumber dana eksternal. 

Perusahaan  yang  berada  pada tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  juga  cenderung  

dihadapkan  pada  situasi kesenjangan  informasi  yang  tinggi  antara  manajer  dan  

investor  mengenai  proyek  investasi  perusahaan  sehingga  mengakibatkan  modal  

ekuitas  saham  lebih besar  dibandingkan  dengan  biaya  modal  hutang,  karena  

menurut  pandangan investor,  modal  saham  lebih  beresiko  dibandingkan  hutang  

sehingga  perusahaan cenderung  menggunakan  hutangnya  terlebih  dahulu  sebelum  

menggunakan ekuitas  saham  baru.  



 
 

Perusahaan-perusahaan  yang  mempunyai  prediksi  akan  mengalami pertumbuhan  

tinggi  di  masa  mendatang  akan  lebih  memilih  menggunakan saham  untuk  

mendanai  operasional  perusahaan.  Perusahaan-perusahaan  yang mengalami  

pertumbuhan  tinggi  berharap  akan   menikmati  pertumbuhan  tersebut  bagi  dari  

para  pemegang  saham.  Sebaliknya,  apabila  perusahaan  memperkirakan  akan  

mengalami  pertumbuhan  yang  rendah,  maka  perusahaan  akan  berupaya  

membagi  risiko  pertumbuhan  rendah   dengan   para  kreditur   melalui  penggunaan  

utang.  Hal  tesebut  merupakan  gambaran  bagi   perusahaan  yang  memiliki  

Pertumbuhan tinggi memiliki banyak pilihan untuk berinvestasi dimasa yang akan 

dating disbanding dengan perusahaan yang memiliki pertumbuhan perusahaan 

rendah, Myer (1984) 

 Likuiditas 

 Menurut  Menurut  Brigham dan  Houston  (2011:183), menyatakan  bahwa  

perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi akan cenderung tidak 

menggunakan pembiayaan dari hutang. Hal ini disebabkan perusahaan dengan tingkat 

likuiditas tinggi mempunyai dana internal yang besar, sehingga perusahaan tersebut 

akan lebih menggunakan dana internalnya terlebih dahulu untuk membiayai 

investasinya sebelum menggunakan biaya eksternalnya melalui hutang.  

 Likuiditas (CR) merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Salah   satu   alat   

ukur   yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  likuiditas  perusahaan  adalah  



 
 

current ratio (CR) rasio ini dipilih karena merupakan alat ukur ratio yang 

mencerminkan tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jatuh 

tempo dengan menggunakan aktiva lancarnya Verena (2013) 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 
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          Sumber: dikembangkan dalam penelitian ini  

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh  Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Struktur  Modal  

 Suatu  ukuran  perusahaan  yang  besar  akan  cenderung  menggunakan  

modal  asing  dalam  kebutuhan  dananya,  karena  modal  sendiri  tidak  cukup  untuk  

memenuhi  kebutuhan  pendanaan  perusahaan (Sulaiman, 2013).   
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 Pada  penelitian  Damayanti, Sulaiman (2013), hasil  penelitiannya  ukuran  

perusahaan  berpengaruh  negatif  terhadap  struktur  modal  sementara  pada  

penelitian  Elsa  (2012), ukuran  perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap  struktur  

modal. Berdasarkan  penelitian  tersebut, maka  hipotesis  yang  diajukan  sebagai  

berikut:   

H1:  Ukuran  perusahaan  berpengaruh  terhadap  struktur  modal 

Pengaruh  Stuktur  Aktiva  Terhadap  Struktur  Modal 

 Pada penelitian Seftianne dan Handayani (2011), hasil penelitianya struktur  

aktiva  berpengaruh  negatif  terhadap  struktur  modal  sementara  pada  penelitian  

Elsa  (2012),  Damayanti  (2013),  hasil  penelitiannya  struktur  aktiva  berpengaruh  

positif  terhadap  struktur  modal. Berdasarkan  penelitian  tersebut,  maka  hipotesis  

yang  diajukan  sebagai  berikut: 

H2:  Struktur  aktiva  berpengaruh  terhadap  struktur  modal. 

Pengaruh  Profitabilitas  Terhadap  Struktur  Modal 

 Profitabilitas  merupakan  pengukuran  kemampuan  perusahaan  dalam  

upaya memperoleh menghasilkan laba. Menurut  Sulaiman (2012), menyatakan  

bahwa profitabilitas  yang  tinggi  cenderung  menggunakan  proporsi  hutang  yang  

relatif  kecil,  karena  laba  yang  dihasilkan  akan digunakan  sebagai  laba  yang  

ditahan  untuk  pendanaan  perusahaan. Menurut  Santika  dan  Sudiyatno  (2011), 

menyatakan  semakin  tinggi  besarnya  profitabilitas  yang  dihasilkan,  maka  

semakin  rendah  struktur  modalnya. Kondisi  ini menunjukkan  bahwa  keputusan  

manajemen  menurunkan  penggunaan  hutang  ketika  profitabilitas  yang dihasilkan 



 
 

tinggi. Penggunaan  hutang  hanya  akan  dilakukan  jika pembiayaan  dari  dalam  

tidak  mencukupi  untuk  menutup  kebutuhan  modal  yang  diperlukan. Hal  ini  

sesuai  pecking  order  theory  bahwa  perusahaan  yang  memiliki  profitabilitas  

tinggi  cenderung  menggunakan  utang  yang  relatif  kecil  karena  laba  ditahan  

yang  tinggi  sudah  memadai  untuk  membiayai  sebagian  besar  kebutuhan  

pendanaan.  Karena,  biaya  dana  internal  lebih  murah  dibanding  biaya  dana  

eksternal.  

 Pada  penelitian  Firnanti (2011), hasil penelitiannya  profitabilitas  

berpengaruh  positif  terhadap  struktur   modal  sementara  pada  penelitian  

Damayanti  dan   Sulaiman  (2013), Seftianne  dan  Handayani  pada  penelitiannya  

profitabilitas  berpengaruh  negatif  terhadap  struktur  modal.   Berdasarkan  

penelitian  tersebut, maka  hipotesis yang  diajukan  sebagai berikut: 

H3 : Profitabilitas  berpengaruh  terhadap  struktur  modal.  

Pengaruh  Pertumbuhan Penjualan Terhadap  Struktur  Modal 

Menurut  Sartono (2008), Penjualan yang stabil akan lebih mudah 

mendapatkan pinjaman daripada penjualan yang tidak stabil. Karena penjualanyang 

relative stabil akan memilikialiran kas yang stabik pula, sehingga kemampuan untuk 

membayar hutang juga akan stabil. 

Pada penelitian Sulaiman (2013), hasil penelitiannya peluang  pertumbuhan 

penjualan berpengaruh positif terhadap  struktur modal. Berdasarkan  penelitian  

tersebut, maka  hipotesis  yang   diajukan  sebagai  berikut: 

H4 :  Peluang  pertumbuhan  berpengaruh  positif terhadap  struktur  modal. 



 
 

Pengaruh  likuiditas  Terhadap  Struktur  Modal 

likuiditas  adalah  tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Dimana 

perusahaan  lebih mengandalkan dana internalnya terlebih dulu untuk membiayaan 

investasi sehingga apabila kekurangan maka baru dicari pendanaan eksternal Brigham 

dan Houston (2011). Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi mempunyai dana 

internal yang besar. Hal  ini  sesuai  dengan  konsep  pecking  order  theory  yang  

menjelaskan  bahwa  perusahaan  lebih  menyukai  pendanaan  internal.  

Pada penelitian Seftianne dan Handayani (2011), hasil penelitiannya 

Likuiditas berpengaruh Negatif terhadap  struktur modal. Berdasarkan  penelitian  

tersebut, maka  hipotesis  yang   diajukan  sebagai  berikut: 

H5:  likuiditas  berpengaruh  terhadap  struktur  modal. 

Pengaruh  Ukuran  Perusahaan,  Stuktur  Aktiva, Profitabilitas,  Pertumbuhan 

Penjualan,  likuiditas  Terhadap  Struktur  Modal 

    Suatu  perusahaan  yang  akan  memenuhi  kebutuhan  pendananya  lebih 

mengutamakan  pengunaan  dana  yang  sumber  dari  dalam  perusahaan  akan  

mengurangi  ketergantungannya  kepada  pihak  luar. Jika  kebutuhan  akan dana  

yang  sudah  demikian  juga  meningkatnya  karena  pertumbuhan  perusahaan.  

Apabila  dana  dari  sumber  internal  sudah  digunakan  semua,  maka  tidak  ada  

pilihan  lain  selain  menggunakan  dana  yang  berasal  dari  luar  perusahaan  baik  

hutang  dengan  mengeluarkan  saham  baru  untuk  memenuhi  kebutuhan  dananya.  

Jika  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  dari  sumber  ekstern  tersebut lebih  



 
 

mengutamakan  pengunakan  hutang, maka  ketergantungan  pada  pihak  luar  akan  

semakin  besar  dan  berisiko  finansial, sebaliknya  apabila   hanya  terfokus  pada  

pengunaan  saham, maka biaya  yang ditimbulkan  akan  sangat  mahal. Oleh  karena  

itu, perlu  adanya  upaya  untuk  menyeimbangkan  antara  kedua  sumber  dana  

tersebut. Struktur  modal  merupakan  masalah  penting  bagi  setiap perusahaan, 

karena  baik  buruknya  struktur  modal  perusahaan akan  mempunyai  pengaruh  

yang  langsung  terhadap  posisi  finansial  perusahaan.  

 Pada  penelitian Ema putra (2014), Seftianne, Firnanti (2011), Elsa (2012), 

Damayanti  dan  Sulaiman  (2013), ukuran  perusahaan, stuktur  aktiva, profitabilitas, 

peluang  bertumbuh, likuiditas  secara  simultan  berpengaruh  terhadap struktur  

modal. Berdasarkan  penelitian  tersebut, maka  hipotesis  yang diajukan  sebagai  

berikut:   

H6:  Ukuran  perusahaan, stuktur  aktiva,  profitabilitas,  peluang  bertumbuh,  

likuiditas  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  struktur  modal 

Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang kemudian diolah dan 

dianalisis untuk diambil kesimpulan menggunakan metode statistic (SPSS). 

Variabel  Dependen 

 Variabel  dependen  merupakan  variable  yang  dipengaruhi  atau  menjadi  

akibat,  karena  adanya  variable  bebas  (Sugiyono,  2014:39). Dalam  penelitian  ini,  

variabel  dependennya  adalah  struktur  modal. 

 



 
 

3.3.2 Variabel  Independen 

 Variabel  independen  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  atau  yang  

menjadi  sebab  perubahan  atau  timbulnya  variabel  dependen  terikat  (Sugiyono,  

2014:39).  

 Variabel-variabel  independen  di  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  ukuran  

perusahaan,  struktur  aktiva,  profitabilitas,  peluang  pertumbuhan,  dan  likuiditas. 

Struktur  Modal 

   Struktur  modal  dalam  penelitian  ini   diukur  dari  rasio  DR  (debt ratio)  

yang  diukur  dengan   perbandingan  antara  total  utang  dengan  total  aset. Brigham  

dan  Houston  (2013:143). Menurut Fahmi (2012:127) mengemukan perbandingan 

total utang dibagi dengan total asset,   adapun rumus dept to total asset atau dept ratio 

(DER) sebagai  berikut: 

 

                     Total  Utang   

     DER =                           

          Total  Aset 

 

 

Ukuran  Perusahaan 

Ukuran  perusahaan  diproksikan dengan menggunakan total asset yang 

ditranformasikan kedalam logaritma natural, dengan tujuan untuk menyamakan 

dengan variabel lainnya dalam penelitian ini, dikarenakan total asset perusahaan 

nilainya lebih stabil (Elsa, 2012),  rumus  dengan  mengunakan  logaritma  dari  total  

aktiva  sebagai  berikut: 

 Size = Ln (Total  Aset)  



 
 

Struktur  Aktiva 

Struktur  aktiva  merupakan  dua  komponen  aktiva  dalam  komposisinya  

yaitu  aktiva  lancar   dan  aktiva  tetap.  Struktur  Aktiva  ini  dilambangkan  denagan  

( SA)  dalam  suatu  persamaan  yang  diukur  dengan  perbandingan  jumlah  aktiva  

tetap  dengan  total  aktiva.  Rumus  variabel  ini  menurut  Brigham  dan  Houston 

(2013),  adalah  sebagai  berikut 

  Aktiva  Tetap 

  SA  =                              

                        Total  Aktiva 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas  merupakan  kemampuan  perusahaan  untuk  menghasilkan  

laba pada  suatu  periode  tertentu  dalam  menjalankan  suatu  kegiatan  operasional 

atau  bisnisnya.  Dalam  penelitian  ini,  profitabilitas  dilambangkan  dengan  ROA  

(Retun  On  Asset)  dalam  suatu  persamaan  yang  diukur  dengan  perbandingan  

laba  bersih  setelah  pajak  dengan  total  aktiva.  Brigham  dan  Houston  (2013:153),   

mengemukakan   rumus  sebagai  berikut: 

  

 

      Laba  Bersih  Setelah  Pajak 

      ROA =                                                    

                             Total Aset 

 

 

Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan Penjualan adalah  Tingkat Perubahan Penjualan dari tahun ke 

tahun. Cara Pengukurannya adalah dengan membandingkan penjualan pada tahun t 



 
 

setelah dikurangi penjualan pada periode sebelumnya terhadap penjualan pada 

periode sebelumnya (Kesuma,2009). Formulasi Pertumbuhan Penjualan ini 

dilambangkan dengan GROWTH,  sebagai  berikut: 

                      Salest – Salest-1 

 GROWTH  = 

                                Salest-1 

 

 

Tingkat Likuiditas 

   Tingkat Likuiditas  adalah  perubahan  Kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. 

Pengukuran  variabel  ini  dilambangkan  CR  (current ratio)  dalam  suatu  

persamaan  yang  diukur  dengan   perbandingan  antara  aktiva lancar dengan hutang 

lancar Verena (2013). Diukur  dengan rumus  sebagai  berikut:  

 

                Aktiva Lancar 

      CR = 

                          Hutang Lancar 

 

Penentuan Jumlah Sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di BEI selama 2012-2015 36 

2 Perusahaan yang tidak lengkap mengungkapkan laporan keuangan 
selama periode 2012-2015 

(2) 

3 Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 
2012-2015 

(9) 

4 Perusahaan yang menggunakan mata uang asing - 

5 Perusahaan yangmengalami penurunan penjualan selama periode 
2012-2015 

(10) 

6 Jumlah  perusahaan yang diamati 15 

 



 
 

Berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  telah  ditetapkan  tersebut,  dapat 

diketahui  bahwa  jumlah  sampel  dari  penelitian  ini  adalah  sebanyak 15 

perusahaan  manufacture sektor industri barang konsumsi yang  memenuhi  kriteria  

sebagai  sampel 

Hasil dan Pembahasan  

Uji Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SIZE 60 ,042 91,832 14,28585 23,078777 

SA 60 ,034 2,188 ,40581 ,271848 

ROA 60 ,032 3,550 ,18481 ,451377 

GROWTH 60 ,002 10,137 ,34095 1,294296 

CR 60 ,334 25,718 3,29598 4,422201 

DER 60 ,131 1,760 ,39942 ,222205 

Valid N (listwise) 60     

Sumber : Output SPSS 21 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui jumlah data yang dimasukkan sebanyak 60 

data. Dengan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Struktur Modal /DER (Y), memiliki nilai minimum 0.131 dan nilai 

maksimum 1.760  nilai rata-rata 0.399 dan standard deviasi sebesar 0.222 

2. Variabel Ukuran Perusahaan/SIZE (X1), memiliki nilai minimum 0,042 dan 

nilai maksimum 91,832 dengan nilai rata-rata 14,286 dan standard deviasi 

23,079. 

3. Variabel Struktur Aktiva/SA (X2), memiliki nilai minimum 0,034 dan nilai 

maksimum  2,188 dengan nilai rata-rata 0,406 dan standard deviasi 0,272 



 
 

4. Variabel Profitabilitas/ROA (X3), memiliki nilai minimum 0,032 dan nilai 

maksimum 3,550 dengan nilai rata-rata 0,185 dan standard deviasi 0,451 

5. Variabel Pertumbuhan Penjualan/Growth (X4), memiliki nilai minimum -

0,002 dan nilai maksimum 10,137  dengan nilai rata-rata 0,341 dan standard 

deviasi 1,294 

6. Variabel Likuiditas/CR (X5), memiliki nilai minimum 0,334 dan nilai 

maksimum 25,718 dengan nilai rata-rata 3,296 dan standard deviasi 4,422 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

dependen dan variabel independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal atau grafik atau dengan melihat histogram dari 

residulnya. Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa penyebaran plot mengikuti 

garis diagonalnya dan dapat dikatakan data  berdistribusi normal. 

Hasil Uji Normalitas dengan P-P Plot 

 



 
 

Sumber : Output SPSS 21 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov- Smirnov 

Berdasarkan grafik Normal Probability Plot dapat disimpulkan bahwa  data 

menunjukkan pola distribusi normal terlihat dari titik-titik yang mengikuti garis 

diagonal.  

Dari hasil uji statistik dengan uji Kolmogorov Smirnov, besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,652  dan tidak signifikan pada pada 0,05 karena nilai 

probabilitas 0,788> 0,05 berarti data residual terdistribusi normal dan konsisten 

dengan uji sebelumnya. 

Uji Multikolinieritas 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parameters
a,,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,34899192 

Most Extreme Differences Absolute ,084 

Positive ,040 

Negative -,084 

Kolmogorov-Smirnov Z ,652 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,788 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS 21 



 
 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil output  pada table 4.3 menunjukkan hasil perhitungan nilai 

Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen 

yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflator Faktor (VIF) 

juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki 

nilai VIF lebih dari 10. Jadi disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar 

variabel independen dalam model regresi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

B Tolerance VIF 

1 (Constant) -1,476   

SIZE ,003 ,962 1,040 

SA 1,151 ,337 2,963 

ROA -,147 ,339 2,954 

GROWTH -,006 ,994 1,006 

CR -,007 ,912 1,096 

a. Dependent Variable: lnDER 

Sumber : Output SPSS 21 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,362 ,072  5,054 ,000 

SIZE -,002 ,001 -,251 -1,973 ,054 

SA -,227 ,173 -,282 -1,312 ,195 

ROA ,077 ,104 ,159 ,740 ,462 

GROWTH -,013 ,021 -,079 -,634 ,529 

CR ,007 ,006 ,147 1,121 ,267 

a. Dependent Variable: absut 

Sumber : Output SPSS 21 



 
 

 

Hasil tampilan output SPSS pada tabel diatas dengan jelas menunjukkan 

bahwa tidak ada satupun varibel independen yang signifikan secara statistic 

mempengaruhi variabel dependen absolut (absut). Hal ini terlihat dari probabilitas 

signifikansi variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) 0.054 variabel Struktur Aktiva (SA) 

0,195 Variable Profitabilitas (ROA) 0.462  Variable Pertumbuhan Penjualan 

(GROWTH) 0,529 Variable Likuiditas (CR) 0.445 semuanya diatas tingkat 

kepercayaan 5%. Jadi disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

Heteroskedastisitas dan konsisten dengan uji grafik scater plot 

Dari grafik scater plot (gambar 4.3) dapat dilihat bahwa data menyebar secara 

acak, tidak beraturan, dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. maka disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi.  

Uji Autokorelasi 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Run test 

 

         

 

 

 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 ,00902 

Cases < Test Value 30 
Cases >= Test Value 30 
Total Cases 60 
Number of Runs 28 
Z -,781 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,435 

a. Median 



 
 

Hasil tampilan output SPSS pada tabel diatas  menunjukkan bahwa nilai test 

adalah 0.00902  memberikan probabilitas 0,435 tidak signifikan pada 0,05 yang 

berarti hipotesis 0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random 

(acak)atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual 

Uji Regresi Linier Berganda 

        Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

yang dilihat dari nilai koefisien korelasinya. Persamaan regresi linier berganda yang 

dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 21.0 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,476 ,124  -11,882 ,000 

SIZE ,003 ,002 ,146 1,351 ,182 

SA 1,151 ,301 ,698 3,827 ,000 

ROA -,147 ,181 -,148 -,814 ,419 

GROWTH -,006 ,037 -,017 -,159 ,875 

CR -,007 ,011 -,073 -,661 ,512 

a. Dependent Variable: lnDER 

Sumber: Output SPSS21       

        Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.10 diatas, maka dapat disusun 

persamaan regresi linier berganda :  

lnY = -1,476+0,003(X1)+1,151(X2)-0,147(X3)-0,006(X4)-0,007(X5)+e 

Persamaan regresi diatas mempunyai arti sebagai berikut : 



 
 

1. Konstanta sebesar -1,476 menyatakan bahwa jika variabel independen 

dianggap konstan, maka rata-rata Struktur Modal sebesar 1,476 satuan 

2. Koefesien regresi Ukuran Perusahaan/SIZE  (X1) sebesar 0,003  menyatakan 

bahwa setiap penambahan Ukuran Perusahaan sebesar 1% akan meningkatkan 

Struktur modal  sebesar 0,003%. 

3. Koefesien regresi Struktur Aktiva/SA (X2) sebesar 1,151 menyatakan bahwa 

setiap penambahan Struktur Aktiva sebesar 1% akan meningkatkan Struktur 

Modal sebesar 1,151% 

4. Koefesien regresi Profitabilitas/ROA (X3) sebesar -0,147 menyatakan bahwa 

setiap penambahan Profitabilitas sebesar 1% akan menurunkan Struktur 

Modal sebesar 0,147%  

5. Koefesien regresi Pertumbuhan Penjualan/GROWTH (X4) sebesar -0,006 

menyatakan bahwa setiap penambahan Pertumbuhan Penjualan sebesar 1% 

akan menurunkan Struktur Modal sebesar 0,006%  

6. Koefesien regresi Likuiditas/CR (X5) sebesar -0,007 menyatakan bahwa 

setiap penambahan Likuiditas sebesar 1% akan Menurunkan Struktur Modal 

sebesar 0,007%  

Uji Hipotesis 

Uji t (Uji Parsial) 

        Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis secara parsial ini 

digunakan untuk menentukan variabel independen yang memiliki variabel hubungan 



 
 

paling dominan terhadap variabel dependen. Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat 

dari hasil pengolahan program SPSS pada tabel coefficients kolom sig atau 

significance. 

Pengambilan keputusan pada uji t yaitu : 

1. Jika probabilitas > 0,05 atau t hitung < t tabel atau –t hitung > -t tabel, maka H0 

tidak dapat ditolak. 

2. Jika sig < 0,05 atau nilai t hitung > t tabel atau –t hitung < -t tabel, maka H0 

ditolak. 

Berikut hasil uji t dengan program SPSS 21 for windows  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output SPSS 21 

        Berdasarkan tabel diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tampilan output SPSS pada tabel 4.11, variabel Ukuran Perusahaan/SIZE (X1) 

mempunyai nilai probabilitas 0,182 dan tidak signifikan pada 0,05 (p > 0,05), 

sedangkan nilai t hitung  1,351, nilai ini akan dibandingkan dengan tabel t 

dengan signifikansi 5% (0,05) dengan jumlah observasi (n) = 60, jumlah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,476 ,124  -11,882 ,000 

SIZE ,003 ,002 ,146 1,351 ,182 

SA 1,151 ,301 ,698 3,827 ,000 

ROA -,147 ,181 -,148 -,814 ,419 

GROWTH -,006 ,037 -,017 -,159 ,875 

CR -,007 ,011 -,073 -,661 ,512 

a. Dependent Variable: lnDER 



 
 

variabel independen (k) = 5 didapat nilai t tabel = 2,0049. Oleh karena t hitung 

< t tabel (1,351 < 2,0049), maka hipotesis H0 tidak ditolak atau H1 ditolak yang 

menyatakan Ukuran Perusahaan (X1) secara parsial tidak signifikan 

berpengaruh terhadap Struktur Modal (Y). 

2. Variabel Struktur Aktiva/SA (X2) menunjukkan nilai probabilitas 0,000 dan 

signifikan pada 0,05 (p<0,05), sedangkan t hitung 3,827. Oleh karena t hitung > 

t tabel (3,827> 2,0049) maka hipotesis H0 ditolak atau H2 tidak ditolak yang 

menyatakan Struktur Aktiva (X2) secara parsial signifikan berpengaruh 

terhadap Struktur Modal (Y). 

3. Variabel Profitabilitas/ROA (X3) menunjukkan nilai probabilitas 0,419 dan 

tidak signifikan pada 0,05 (P>0,05), sedangkan t hitung -0,814. Oleh karena t 

hitung < t tabel (-0,814< 2.0049) maka hipotesis H0tidak ditolak atau H3 

ditolak yang menyatakan Profitabilitas/ROA (X3) secara parsial tidak signifikan 

berpengaruh terhadap Struktur modal  (Y).  

4. Variabel Pertumbuhan Penjualan/GROWTH (X4) menunjukkan nilai 

probabilitas 0,875 dan tidak signifikan pada 0,05 (P>0,05), sedangkan t hitung -

0,159. Oleh karena t hitung < t tabel (-0,159 < 2,0049) maka hipotesis H0 tidak 

ditolak atau H4 ditolak yang menyatakan Pertumbuhan Penjualan/GROWTH 

(X4) secara parsial tidak signifikan berpengaruh terhadap Struktur modal  (Y). 

5. Variabel Likuiditas/CR (X5) menunjukkan nilai probabilitas 0,512  dan tidak 

signifikan pada 0,05 (P>0,05), sedangkan t hitung -0,661. Oleh karena t hitung 

< t tabel (-0,661 < 2,0049) maka hipotesis H0 tidak ditolak atau H4 ditolak yang 



 
 

menyatakan Likuiditas/CR (X5) secara parsial tidak signifikan berpengaruh 

terhadap Struktur modal  (Y). 

Uji F (Uji Simultan) 

        Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama atau serentak terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas dari uji 

simultan dapat dilihat dari hasil pengolahan program SPSS 21 for windows pada tabel 

ANOVA kolom sig atau significance. Untuk menguji hipotesis digunakan dengan 

kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. Jika nilai probabilitas > 0,05 atau F hitung < F tabel pada derajat kepercayaan 5%, 

maka H0 tidak dapat ditolak. 

2. Jika nilai probabilitas < 0,05 atau F hitung > F tabel pada derajat kepercayaan 5%, 

maka H0 ditolak. 

Berikut Uji Simultan dengan bantuan program SPSS 21 for windows : 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Simultan (Uji f) 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,655 5 ,931 6,996 ,000
a
 

Residual 7,186 54 ,133   
Total 11,841 59    

a. Predictors: (Constant), CR, GROWTH, ROA, SIZE, SA 

b. Dependent Variable: lnDER 

Sumber: Output SPSS 21 

 



 
 

 

        Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 4.12 menghasilkan nilai F hitung 

sebesar 6,996 dengan tingkat signifikansi 0.000. karena probabilitas signifikansi jauh 

lebih kecil dari 0,05 (p=0,00 < 0,05) dan F hitung > F tabel (6,996 > 2,40) maka 

hipotesis H0 ditolak atau H6 tidak ditolak. Jadi model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi Struktur Modal atau dapat dikatakan bahwa Ukuran Perusahaan, 

Struktur Aktiva, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Likuiditas secara 

bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Struktur Modal. 

Uji Koefisien Determinasi 

        Dari hasil pengujian dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 21.0, 

juga dapat dilihat nilai koefisien determinasi. Bagian ringkasan model menunjukkan 

besarnya koefisien determinasi yang berfungsi untuk mengetahui besarnya 

variabilitas variabel dependen. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,627
a
 ,393 ,337 ,36479 

a. Predictors: (Constant), CR, GROWTH, ROA, SIZE, SA 

b. Dependent Variable: lnDER 

Sumber: Output SPSS 21 

Dari tampilan output SPSS model summary pada tabel 4.13 besarnya adjusted R
2  

adalah 0,337, hal ini berarti 33,7% variasi Struktur Modal dapat dijelaskan oleh 

variasi dari Kelima variabel independen yaitu Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, 



 
 

Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Likuiditas. Sedangkan sisanya (100% - 

33,7% = 66,3%) dijelaskan oleh variabel diluar penelitian. 

Pembahasan 

Ukuran Perusahaan 

Dari hasil uji signifikansi partial (uji t) dapat diketahui bahwa variabel ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Besar 

ataupun kecilnya suatu perusahaan tidak bisa menjadikan acuan dalam menentukan 

struktur modal. Karena setiap penggunaan sumber dana, apakah dari modal sendiri 

atau modal asing, pastinya mempunyai biaya modal yang berbeda-beda dan tingkat 

resiko yang berbeda pula. Setiap perusahaan (baik perusahaan besar ataupu kecil) 

pastinya akan menggunakan sumber dana yang lebih aman terlebih dahulu 

(pendanaan secara internal), daripada menggunakan sumber dana dari luar. Selain 

itu, didukung dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil mengakibatkan setiap 

perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan struktur 

modalnya.  

Hasil penelitian ini konsisten dan memperkuat penelitian Sulaiman (2013), 

Damayanti (2013) yang hasil penelitiannya Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap Struktur Modal. 

Struktur Aktiva 

Variabel Struktur aktiva dapat diartikan sebagai nilai aktiva tetap perusahaan 

yang dapat dijadikan sebagai agunan kepada pihak kreditur guna memperoleh 



 
 

persetujuan pemberian pinjaman. Dalam penelitian ini struktur aktiva berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal perusahaan. 

Hasil analisis diatas konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Damayanti (2013) yang hasil penelitiannya Struktur Aktiva  berpengaruh 

terhadap Struktur Modal. 

Profitabilitas 

Dari hasil uji signifikansi partial (uji t) dapat diketahui bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung menggunakan laba ditahan/ 

retained earning sebagai sumber pendanaan perusahaan. 

Hasil analisis diatas konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Elsa (2012) dan Firnanti (2011) yang hasil penelitiannya  Profitabilitas 

berpengaruh terhadap Struktur Modal. 

Pertumbuhan Penjualan 

Dari hasil uji signifikansi partial (uji t) dapat diketahui bahwa variabel 

pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Semakin  tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi pula penggunaan 

hutang jangka panjang oleh perusahaan yang akhirnya mempertinggi struktur modal 

dan sebaliknya. 

Hasil analisis diatas berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Damayanti dan Sulaiman (2013) yang hasil penelitiannya  Pertumbuhan 

Penjualan berpengaruh terhadap Struktur Modal. 



 
 

4.6.3 Likuiditas 

Variabel Likuiditas/CR (X5) secara parsial tidak signifikan berpengaruh 

terhadap Struktur modal  (Y). 

Dalam  hal ini dapat diartikan bahwa tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi 

akan menurunkan penggunaan hutang perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi likuiditas perusahaan maka semakin rendah struktur modal. Semakin 

tinggi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya maka hal tersebut dapat mengindikasikan perusahaan berada dalam 

keadaan sehat. Hal tersebut akan mempermudah perusahaan untuk memperoleh 

kewajiban jangka penjang yang berasal dari pihak luar perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ema Putra (2014) dan 

Seftianne (2011) yang hasil penelitiannya  likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

Struktur Modal. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

struktur modal.  

2. Variabel Struktur aktiva (SA) berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan. 



 
 

3. Variabel profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal.  

4. Variabel pertumbuhan penjualan (GROWTH) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal.  

5. Variabel likuiditas (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.  

6. Variabel Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, Profitabilitas, Pertumbuhan 

Penjualan dan Likuiditas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh 

terhadap Struktur Modal. 

5.2.  Saran 

 

1. Bagi manajemen perusahaan, hendaknya manajer memperhatikan dan     

menggunakan faktor – faktor dalam menuntukan kebijakan pendanaan. Karena akan 

menentukan kemajuan perusahaan kedepannya, apakah akan menggunakan modal 

sendiri atau modal asing.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi, 

untuk penelitian selanjutnya dengan menambah sampel pada perusahaan yang 

berbeda.  
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