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ABSTRAK 

 
ZULFAHRIANI, 2017: PENGARUH CURRENT RATIO, RETURN ON ASSET, 

KEBIJAKAN DIVIDEN, STRUKTUR AKTIVA DAN 
OPERATING LAVERAGE TERHADAP KEPUTUSAN 

PENDANAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

SEKTOR INDUSTRI DAN KIMIA DASAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA  

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio, return 

on asset, dividend pay out ratio, struktur aktiva dan degree operating laverage 
terhadap debt to equity ratio. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan sektor industri dan kimia dasar yang terdaftar di BEI tahun 2010 

sampai 2014. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode 
purposive sampling sehingga diperoleh 7 perusahaan sampel. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan tingkat 
signifikansi 5%. 

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel current 
ratio berpengaruh negatif signifikan, return on asset berpengaruh positif 

signifikan, dividend pay out ratio, struktur aktiva dan degree operating laverage 
tidak berpengaruh terhadap debt to equity ratio. Sedangkan hasil penelitian secara 
parsial menunjukkan bahwa currrent ratio dan struktur aktiva berpengaruh positif 

signifikan terhadap debt to equity ratio, sedangkan dividend pay out ratio dan 
degree operating laverage berpengaruh positif signifikan terhadap debt to equity 

ratio. Seterusnya variabel  return on asset berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap debt to equity ratio. Besarnya koefisien determinasi (adjusted 
R square) 0.598 atau 59.80%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 59,80% DER 

http://www.idx.co.id/


 

 
 

dapat dijelaskan oleh CR, ROA, DPR, Struktur Aset dan DOL,  sedangkan 

sisanya sebesar 40.20% DER dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. 

 

 
Kata kunci: Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Return On Asset, Dividen Pay 

out Ratio, Struktur Aktiva dan Degree Operating Laverage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

ZULFAHRIANI, 2017: EFFECT OF CURRENT RATIO, RETURN ON 

ASSETS, DIVIDEND POLICY, STRUCTURE 

AND OPERATING ASSETS LAVERAGE 

DECISION ON FUNDING IN 

MANUFACTURING SECTOR AND BASIC 

CHEMICAL INDUSTRY IN INDONESIA STOCK 

EXCHANGE 

 

 
 This study aims to determine the effect of the current ratio, return on 

assets, dividend payout ratio, asset structure and degree of operating leverage of 
the debt to equity ratio. The population in this study are all company sectors and 
basic chemical industry listed on the Stock Exchange in 2010 until 2014. While 

this sample was determined by purposive sampling method in order to obtain 
seven companies sampled. The data used is secondary data obtained from 

www.idx.co.id. The analytical method used is multiple linear regression analysis 
with significance level of 5%. 
 The results showed that the variables simultaneously significant negative 

effect current ratio, return on asset significant positive effect, dividend payout 
ratio, asset structure and degree of operating leverage does not affect the debt to 

equity ratio. While the research results partially show that currrent ratio and asset 
structure significant positive effect on debt to equity ratio, while the dividend 
payout ratio and the degree of operating leverage significant positive effect on 

debt to equity ratio. So on a variable return on assets and no significant negative 
effect on the debt to equity ratio. The magnitude of the coefficient of 

determination (adjusted R square) 0598, or 59.80%. These results indicate that by 
59.80% DER can be explained by the CR, ROA, DPR, Structure Assets and DOL, 

while the remaining 40.20% DER can be explained by other variables. 
 
Key word: Debt to Equity Ratio, Current Ratio, Return On Asset, Dividen Pay out   

Ratio, Struktur Aktiva dan Degree Operating Laverage. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keputusan pendanaan perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk 

dan komposisi pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan. Secara umum, 

dana yang diperoleh bersumber dari luar perusahaan (eksternal financing) dan dari 

dalam perusahaan (internal financing). 

Struktur modal dapat diukur dari rasio perbandingan antara total utang 

terhadap modal sendiri yang biasa disebut debt to equity ratio (DER).DER dapat 

menunjukkan tingkst risiko suatu perusahaan. Semakin tinggi rasio DER, akan 

semakin tinggi pula resiko yang akan terjadi dalam perusahaan karena pendanaan 

perusahaan dari unsur utang lebih besar dari pada modal sendirinya. Mengingat 

DER dalam perhitungannya adalah utang dibagi dengan modal sendiri, artinya 

jika utang perusahaan lebih tinggi dari modal sendirinya berarti rasio DER lebih 

dari satu atau penggunaan utang lebih besar dalam mendanai aktivitas perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul yang akan diteliti 

adalah “PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, KEBIJAKAN 

DIVIDEN, STRUKTUR AKTIVA DAN OPERATING LAVERAGE PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN 

KIMIA DI BURSA EFEK INDINESIA”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas makan dapat diidentifikasi 

beberapa masalah yang mempengaruhi Keputusan Pendanaan(Debt to Equity 

Ratio)diantaranya adalah Likuiditas (Current Ratio), Profitabilitas(Return On 

Asset), Kebijakan Dividen(Dividen Payout Ratio), Struktur Aktiva dan Operating 

Laverage (Degree Operating Laverage). 

1.3 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 



 

 
 

1. Apakah likuiditas (Current Ratio) berpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan (debt to equity ratio)pada perusahaan sektor industridasar dan 

kimia di BEI tahun 2010-2014? 

2. Apakah profitablitas (Return On Asset)berpengaruh terhadap keputusan 

(debt to equity ratio)pendanaan pada perusahaan sektor industri dasar dan 

kimia di BEI tahun 2010-2014? 

3. Apakah kebijakan dividend (Dividen Payout Ratio)berpengaruh terhadap 

keputusan pendanaan (debt to equity ratio)pada perusahaan sektor industri 

dasar dan kimia di BEI tahun 2010-2014? 

4. Apakah struktur aktiva berpengaruh terhadap keputusan pendanaan (debt 

to equity ratio)pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI 

tahun 2010-2014? 

5. Apakah operating laverage(Degree Operating Laverage) berpengaruh 

terhadap keputusan pendanaan (debt to equity ratio)pada perusahaan 

sektor industri dasar dan kimia di BEI tahun 2010-2014? 

6. Apakah likuiditas(current ratio),profitabiltas(return on asset), kebijakan 

dividen(dividen payout ratio), struktur aktiva dan operating laverage 

(degree operating laverage)secara simultan berpengaruh terhadap 

keputusan pendanaan (debt to equity ratio)pada perusahaan sektor industri 

dasar dan kimia di BEI tahun 2010-2014? 

1.4 Pembatasan Masalah 

Untuk mengarahkan dalam melakukan penelitian dan agar lebih terfokus 

serta sistematis, maka peneliti membatasi penelitian ini pada batasan yaitu 

keputusan pendanaan dalam untuk variable Y yang tercermin dari ratio total 

hutang terhadap total modal (Debt to Equity Ratio atau DER) dan variable X 

berupa Current Ratio (Likuiditas), Return On Asset (Profitabilitas), Dividen Per 

Share (Kebijakan Dividen), Struktur Aktiva dan Degree Operating Laevrage- 

DOL (Operating Laverage). 

1.5 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 



 

 
 

1. Untuk mengetahui pengaruh current rasio terhadap debt to equity 

ratio. 

2. Untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap keputusan 

pendanaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dividen per share terhadap debt to equity 

ratio 

4. Untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva terhadap debt to equity 

ratio 

5. Untuk mengetahui pengaruh degree operating laverage terhadap debt 

to equity ratio. 

6. Untuk mengetahui pengaruhcurrent rasio, return on asset, dividen per 

share, struktur aktiva dan degree operating laverage secara simultan 

terhadap debt to equity ratio. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Penulis  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh atau 

tidaknya informasi current rasio, return on asset, dividen per share, 

struktur aktiva dan degree operating laverage terhadap debt to equity 

ratio. 

2. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dalam menentukan 

keputusan investasinya berdasarkan informasi akuntansi yang bersifat 

fundamental seperti laporan keuangan, yang dapat mencerminkan 

kinerja perusahaan di masa depan.  

3. Pembaca 

a. Menambah dan memperluas wawasan mengenai pengaruh 

informasi current rasio, return on asset, dividen per share, struktur 

aktiva dan degree operating laverage terhadap debt to equity ratio. 



 

 
 

b. Sebagai bahan referensi tambahan bagi pihak-pihak lain yang akan 

meneliti kasus yang sama. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah,batasan  masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN  PUSTAKA 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang 

digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang variabel penelitian, operasionalisasi 

variabel penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber 

data, dan metode analisis yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan diuraikan tentang deskripsi dan gambaran 

secara umum atas objek penelitian serta membahas dan 

menganalisis data-data yang didapat dari hasil perhitungan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan 

saran-saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA,   KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Sumber- sumber Pendanaan Perusahaan 

Riyanto (2001: 209) dalam Arif Rahman (2013), menyatakan bahwa 

ditinjau dari asalnya, sumber modal (pendanaan) dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1) Sumber Internal 

Modal yang berasal dari sumber internal adalah modal atau dana yang 

dibentuk atau dihasilkan sendiri didalam perusahaan. Alasan perusahaan 

menggunakan sumber dana internal yaitu, dengan dana dari dalam perusahaan 

maka perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar bunga, dana 

yang tersedia sebagian besar telah memenuhi kebutuhan dana perusahaan dan 

biaya pemakaian relative murah. Sumber internal yang dibentuk atau 

dihasilkan sendiri didalam perusahaan adalah laba ditahan dan penyusutan 

(depresiasi). 

2) Sumber Eksternal 

Modal yang berasal dari luar perusahaan. Alasan perusahaan menggunakan 

sumber dana eksternal adalah jumlah dana yang dignakan tidak terbatas, dapat 

dicari dari berbagai sumber dan bersifat fleksibel. Yang merupakan sumber 

dana eksternal adalah dana yang didapatkan supplier, bank dan pasar modal. 

2.1.2 Keputusan Pendanaan 

Riyanto (2001:10) dalam Salman Hafiz dan I made Dana 

(2013),menyatakan bahwa keputusan pendanaan memiliki pengertian sebagai 

keputusan yang berkaitan dengan penentuan sumber dana yang akan digunakan 

penentuan pertimbangan pembelanjaan yang terbaik atau penentuan struktur 

modal yang optimal. Fungsi penentuan kebutuhan dana atau fungsi pendanaan 

harus dilakukan secara efisien. Manajer keuangan harus mengusahakan agar 



 

 
 

perusahaan dapat memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal 

dan syarat- syarat paling menguntungkan. Manajer keuangan harus 

mempertimbangkan sifat dan biaya dari masing- masing sumber dana memiliki 

konsekuensi yang berbedaa. 

Salah satu rasio yang diperhatikan oleh investor adalah Debt to Equity 

Ratio (DER), karena dapat menunjukkan komposisi pendanaan dalam membiayai 

aktivitas operasional perusahaan atau memanfaatkan hutang-hutangnya. Hutang 

adalah satu aspek yang menjadi dasar penilaian investor untuk mengukur rasio 

keuangan. Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio laverage yang 

menunjukkan perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Menurut Joel 

G. Siegel dan Jae K. Shim dalam Fahmi (2012:128), mendifinisikan Debt to 

Equity Ratio sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan 

untuk memperlihatkan besarnya biaya jaminan yang tersedia untuk kreditor. 

Darsono (2005:54), Debt to Equity Ratio menunjukkan persentase penyediaan dan 

pemilik saham terhadap pemberi pinjaman, semakin tinggi rasio, semakin rendah 

pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham dari persektif 

kemampuan membayar jangka panjang. Menurut Raharjaputra (2009:201), Debt 

to Equity Ratio ini mengukur jumlah utang atau dana dari luar perusahaan 

terhadap modal sendiri (shareholder’s equity). 

2.1.3 Likuiditas 

Rasio likuiditas (likuidity ratio) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.Rasio ini 

membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendek 

(atau lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. 

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan peusahaan dalam memenuhi kewajiban jagnka pendeknya yang 

segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Dengan 

kata lain, rasio lancar ini menggambarkan seberapa besar jumah ketersediaan aset 

lancar yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar.  



 

 
 

2.1.4 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan 

atau sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, 

manajemen aktiva dan hutang terhadap hasil operasi. 

2.1.5 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen menentukan pembagian laba antara pembayaran kepada 

pemegang saham dan investasi kembali perusahaan. Laba ditahan (retairing 

earned) merupakan salah satu sumber dana paling penting untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan, tetapi dividen merupakan arus kas yang disishkan untuk 

pemegang saham.  

2.1.6 Struktur Aktiva 

Seftianne dan Handayani dalam Dika Putri Oktavia (2014) mengatakan 

bahwa struktur aktiva mencerminkan dua komponen aktiva secara garis besar 

dalam komposisinya yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah 

uang kas dan aktiva-aktiva lain yang dapat direalisasikan menjadi uang kas dalam 

waktu yang relative singkat dan cepat. Sedangkan aktiva tetap adalah aktiva 

berwujud yang diperoleh atau dibangun yang digunakan dalam operasi perusahaan 

yang memiliki bangunan secara fisik serta masa, dan cara likuiditasnya relatif 

lebih lama dibanding dengan aktiva lancarnya. Variabel struktur aktiva diukur 

menggunakan rasio antara fixed asset dengan total asset, dimana fixed asset dapat 

memberikan gambaran mengenai besar kecilnya jaminan yang digunakan apabila 

perusahaan melakukan pinjaman.  

2.1.7 Operating Laverage 

Laverage operasi ialah cara untuk mengukur risiko usaha dari suatu 

perusahaan. Laverage operasi enyebabkan perubahan dalam volume penjualan 

untuk emiliki pengaruh yang meningkat atas EBIT.Jika laverage keuangan sangat 

dikaitkan dalam laverage operasi, perubahan dalam EBIT memiliki efek yang luar 

biasa atas NI, ROE dan EPS. Karenanya, jika perusahaan menggunakan jumlah 



 

 
 

yang dapat dipertimbangkan untuk baik laverage operasi dan laverage keuangan, 

bahkan perubahan yang kecil dalam tingkat penjualan akan menghasilkan 

fluktuasi yang lebar dalam NI, ROE dan EPS.  

2.2 Riview Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang rasio-rasio ini sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variable- variable penelitian ini adalah 

sebagai beikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Dika Putri 

Oktavia (2014) 

Analisis pengaruh 

firm size, asset 

structure dan 

profitability 

terhadap struktur 

modal (Studi 

Kasus Pada 

Perusahaan Food 

and Beverages 

dan 

Transportation 

yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2007 – 2011) 

Firm size, 

asset structure 

dan struktur 

modal. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ukuran 

perusahaan dan 

struktur aktiva 

berpengaruh 

terhadap 

struktur modal 

sedangkan 

profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

struktur modal. 

2. Mustika 

Wardini (2015) 

Analisis pengaruh 

profitabilitas,  

Struktur 

modal, 

Hasil penelitian 

menunjukan 



 

 
 

likuditas dan 

struktur aktiva 

terhadap struktur 

modal pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdafatar di BEI 

tahun 2011-2013. 

profitabilitas, 

likuiditas, dan 

struktur aktiva. 

bahwa variabel 

yang 

berpengaruh 

terhadap 

struktur modal 

adalah likuiditas 

sedangkan 

variabel 

profitabilitas 

dan struktur 

aktiva tidak 

mempengaruhi 

struktur modal. 

3. Sarsa Meta 

Nugrahani 

(2012) 

Pengaruh frime 

size, growth dan 

profitabilitas 

terhadap struktur 

modal 

perusahaan. 

Frime size, 

growth, 

profitbality 

dan struktur 

modal. 

Hasil penelitian 

ini bahwa frime 

size, growth dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

struktur modal. 

4. Yunita 

Widyaningrum 

(2015) 

Pengaruh 

profitabilitas, 

struktur aktiva 

dan ukuran 

perusahaan 

terhadap struktur 

modal perusahaan 

(Studi Empiris 

Struktur modal 

perusahaan, 

profitabilitas, 

struktur aktiva, 

ukuran 

perusahaan. 

Berdasarkan 

hasil analisis 

data, variabel 

Profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Struktur Modal. 



 

 
 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2010-

2013) 

Struktur Aktiva 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Struktur Modal 

Ukuran 

Perusahaan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Struktur Modal  

5. Reni Irmawati 

(2012) 

Pengaruh 

profitabilitas, 

pertumbuhan 

asset dan 

likuiditas 

terhadap 

keputusan 

pendanaan pada 

perusahaan jenis 

makanan dan 

minuman di bursa 

efek indonesia 

periode 2008-

2011. 

Profitabilitas, 

pertumbuhan 

asset, likuiditas 

dan keputusan 

pendanaan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

secara parsial 

variabel 

profitabilitas 

dan 

pertumbuhan 

asset tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pendanaan dan 

hanya variabel 

likuiditas yang 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 



 

 
 

keputusan 

pendanaan. 

6. Dumas 

Lusangaji 

(2012) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, 

struktur aktiva, 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

profitabilitas 

terhadap struktur 

modal. 

Struktur 

Modal, Ukuran 

Perusahaan, 

Struktur 

Aktiva, 

Pertumbuhan 

Penjualan, dan 

Profitabilitas 

Berdasarkan 

hasil 

perhitungan dan 

uji regresi linier 

berganda, maka 

dapat diketahui 

bahwa secara 

simultan 

variabel ukuran 

perusahaan, 

struktur aktiva, 

pertumbuhan 

penjualan, dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

struktur modal. 

Sedangkan 

secara parsial, 

hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa selama 

periode 

penelitian 

terdapat tiga 

variabel saja 

yang signifikan, 



 

 
 

yakni ukuran 

perusahaan, 

pertumbuhan 

penjualan dan 

profitabilitas. 

Serta hasil 

penelitian ini 

juga 

menegaskan 

bahwa variabel 

yang perlu 

diperhatikan 

sekaligus yang 

mempengaruhi 

struktur modal 

paling dominan 

adalah ukuran 

perusahaan.   

7. Sumani (2012) Analisis struktur 

modal dan 

beberapa faktor 

yang 

mempengaruhiny

a pada perusahaan 

manufaktur di 

bursa efek 

indonesia 

ukuran 

perusahaan, 

kebijakan 

dividen, 

tingkat 

profitabilitas, 

leverage 

operasi, tingkat 

pertumbuhan, 

dan struktur 

modal.    

Hasil uji F, 

menunjukkan 

bahwa secara 

simultan 

variabel ukuran 

perusahaan, 

kebijakan 

dividen, tingkat 

profitabilitas, 

leverage operasi, 

dan tingkat 

pertumbuhan 



 

 
 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

struktur modal.  

Hasil uji t, 

variabel 

kebijakan 

dividen, tingkat 

profitabilitas, 

dan leverage 

operasi secara 

parsial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

struktur modal, 

sedangkan 

variabel ukuran 

perusahaan dan 

tingkat 

pertumbuhan 

secara parsial 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

struktur modal.    

8. Gusti Sarasati 

(2013) 

Analisis pengaruh 

profitibalitias, 

price eraning 

Struktur 

Modal, 

Profitabilitas, 

Hasil analisis 

data atau hasil 

regresi 



 

 
 

ratio, strktur 

aktiva, operating 

laverage dan 

pertumbuhan 

penjualan 

terhadap struktur 

modal. 

Price Earning 

Ratio, Struktur 

Aktiva, 

Operating 

Leverage, 

Pertumbuhan 

Penjualan 

menunjukkan 

bahwa secara 

simultan 

profitabilitas, 

price earning 

ratio, struktur 

aktiva, operating 

leverage, dan 

pertumbuhan 

penjualan 

mempengaruhi 

struktur modal. 

Sedangkan 

secara parsial 

variabel yang 

berpengaruh 

terhadap 

struktur modal 

adalah 

profitabilitas, 

struktur aktiva, 

operating 

leverage dan 

pertumbuhan 

penjualan 

sedangkan 

variabel price 

earning ratio 

secara parsial 

tidak 

mempengaruhi 



 

 
 

struktur modal.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori, tujuan penulisan dan hasil penelitian 

seelumnya serta permasalahan yang dikemukakan maka sebagai dasar untuk 

merumuskan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran.Kerangka pemikiran 

tersebut menunjukkan pengaruh variabel independen secara parsial maupun 

simultan terhadap keputusan pendanaan perusahaan manufaktur sektor industri 

dan kimia dasar yang listing di BEI. 

X1 

   X2 

   X3  

 X4                                                         Y      

           X5   

 X6 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

1. Diduga Current Ratio berpengaruh positif terhadap Debt to Equity Ratio 

pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

2. Diduga Return On Asset berpengaruh positif terhadap debt to equity 

ratio pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

3. Diduga Dividend Payout Ratio berpengaruh positif terhadap Debt to 

Equity Ratio pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan 

Kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

Likuiditas (CR) 

Profitabilitas (ROA) 

Kebijakan Dividen (DPR) Keputusan Pendanaan 

(DER) 

Struktur Aktiva (SA) 

Operating Laverage 

(DOL) 



 

 
 

4. Diduga Struktur Aktiva berpengaruh positif terhadap Debt to Equity 

Ratio pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

5. Diduga Degree Operating Laverage berpengaruh positif terhadap Debt 

to Equity Ratio pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan 

Kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

6. Diduga Current Ratio, Return On Asset, Dividend Payout Ratio, 

Struktur Aktiva dan Degree Operating Laverage berpengaruh positif 

terhadap Debt to Equity Ratio pada perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur sektor 

Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014. Pada 

objek ini variabel bebasnya adalah Current Ratio, Return On Asset, Dividend 

Payout Ratio, Struktur Aktiva dan Degree Operating Laverage sedangkan objek 

penelitian yang merupakan variabel terikatnya adalah Debt to Equity Ratio. 

3.2 Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  karena data penelitian 

berupa angka- angka. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan uji 

statistik. Untuk membantu menganalisis data, kegiatan perhitungan statistik 

menggunakan program SPSS 21.0 for windows  (Statistical Package of Social 

Science). 

3.3 Operasional Variabel Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian maka operasional variabel pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Variable dependen atau variable terikat (Y) merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variable lainnya. Keputusan pendanaan adalah 

pemilihan sumber mana yang akan digunakan oleh perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaannya. Pada penelitian ini, keptusan 

pendaaan diukur dengan menggunakan rasio Debt to Equity Ratio yang 

merupakan perbandingan total hutang dengan total modal. Adapun 

cara menghitungnya adalah sebagai berikut:  

    
            

             
 



 

 
 

2. Variabel Independen atau variabel bebas merupakan tipe variabel yang 

menjelaskan variabel yang tetap. Variabel independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya 

atau tumbuhnya variabel dependen (Sugiyono, 2012: 39). Terdapat 

lima variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini dalam 

hubungannya dengan pengaruh yang diberikan terhadap keputusan 

pendanaan (DER), yaitu: 

a. Current Ratio (Likuiditas) 

Rasio likuiditas yang utama adalah rasio lancar (current ratio) 

yang dihitung dengan membagi asset lancar dengan kewajiban 

lancar, seperti dinyatakan berikut ini: 

             
             

                
 

 

 

b. Return On Assets (Profitabilitas) 

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah rasio laba bersih terhadap total asset yang 

mengukur pengembalian atas total asset (return on asset-  ROA) 

setelah bunga dan pajak, perhitungannya: 

    
            

           
 

c. Dividend Pay out Ratio (Kebijakan Dividen) 

Kebijakan dividen adalah keputusan tentang seberapa banyak laba 

saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen dari pada ditahan 

untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaan (Brigham dan 

Houtson, 27; 2001). Kebijakan dividen dalam penelitian ini 

dikonfirmasi dalam bentuk Dividen Pay Out Ratio (DPR). 

Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

                   
               

               
 

 



 

 
 

d. Struktur Aktiva 

Struktur aktiva dihitung dengan perbandingan antara aktiva tetap 

dan total asset yang akan menghasilkan struktur aktiva, artinya 

semakin banyak jaminan yang dikeluarkan maka perusahaan akan 

semakin mudah untuk mendapatkan hutang, perhitungannya 

sebagai berikut:  

                 
            

            
 

e. Degree Operating Laverage (Laverage Operasi) 

Van Horne Wachowize (2005) menyatakan bahwa operating 

laverage atau laverage operasi adalah persentasi perubahan laba 

operasional perusahaan (EBIT) akibat 1% perubahan dalam out put 

(penjualan). Laverage operasi (DOL/ Degree Operating Laverage) 

didefinisikan sebagai persentasi perubahan dalam laba operasi 

(EBIT) akibat perubahan tertentu dalam persentasi 

penjualan.Operating laverage dalam hal ini diukur dengan 

menggunakan Degree Operating Laverage (DOL). Perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

    
                         

                              
 

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam 

penelitian yang disajikan pada table dibawah ini: 

Table 3.1 

Ringkasan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

No Definisi Operasional 

Variabel 

Pengukuran Skala 

Peng

ukur 

 

1. 

Debt to Equity Ratio (Y) 
    

               

             
 

 

Rasio 



 

 
 

2. Likuiditas (CR) X1 
             

              

                
 

Rasio  

3. Profitabilitas (ROA) X2 
    

           

          
 

Rasio 

4. Kebijakan Dividen 

(DPR) X3 

    
               

               
 

Rasio 

5. Struktur Aktiva (X4) 
                

          

            
 

Rasio 

6. Laverage Operasi 

(DOL) X5 

    
                

                     
 

Rasio 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode studi pustaka 

dan dokumentasi. Data yang digunakan berupa Laporan Keuangan di perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2014. 

3.5 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia salama 

empat periode yaitu tahun 2010- 2014 yang berjumlah 105 perusahaan. 

Didalam penelitian ini pemilihan sampel digunakan dengan menggunakan 

metode purposive sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 

Adapun perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut dapat 

dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia  

diBursa Efek Indonesia  

Tahun 2010-2014 



 

 
 

NO 

KODE 

EMITE

N 

NAMA EMITEN 

KRITERIA 

1 2 3 4 5 

01 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk √ √ √ √ √ 

02 KBLF Kalbe Farma Tbk √ √ √ √ √ 

03 KAEF Kimia Farma Tbk √ √ √ √ √ 

04 EKAD Ekadharma Internasiona Tbk √ √ √ √ √ 

05 INTP Indosemen Tunggal Prakasa Tbk √ √ √ √ √ 

06 SMSM Selamat Sempurna Tbk √ √ √ √ √ 

07 UNVR Unilever Tbk √ √ √ √ √ 

Sumber: Saham Ok 

3.6 Metode Analisis Data 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari pengujian uji statistic deskriptif dan uji asumsi klasik dengan bantuan 

komputer yang menggunakan software SPSS versi 21. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan model regresi 

linear berganda. Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi 

data yang digunakan dalam penelitian bebas dari gejala 

multikolonieritas,autokorelasi dan heteroskedastisitas. Semua pengolahan data 

statistik untuk pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan SPSS 21. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Menurut Ghozali (2006:114) untuk menguji apakah distribusi dari data 

residualnya normal atau tidak, dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

 H0  : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 



 

 
 

 Jika sig < 0.05, maka H0 tidak diterima 

Jika sig > 0.05, maka H0 diterima 

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2006:91), menyatakan bahwa multikolonieritas adalah 

hubungan yang kuat antar variabel independen dalam persamaan regresi. Uji ini 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi diantara 

variabel bebas (independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilakukan 

pengujian sebagai berikut: 

a. Jika nilai tolerance> 0.10 dan VIF (Variance Inflation Factor) < 10, maka 

dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolonieritas 

b. Jika nilai tolerance< 0.10 dan VIF (Variance Inflation Factor) > 10, maka 

dapat diartikan bahwa terjadi multikolonieritas. 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2006:95) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau 

sebelumnya. Uji autokorelasi bias dilakukan dengan pengujianrun test. Run test 

sebagai bagian dari statistic non-parametik dapat digunakan untuk menguji apakah 

antar residual terdapat kerolasi yang tinggi atau tidak. Pengambilan keputusan 

dalam uji run test adalah: 

H0= Residual (acak) 

H1= Residual tidak random 

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006:105) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Menurut Priyatno (2010:84) uji Spearman’s Rho yaitu mengkorelasikan 

nilai residual (unstandardized residual) dengan masing-masing variabel 



 

 
 

independen, dengan ketentuan jika signifikan korelasi < 0.05 maka pada model 

regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3.6.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan 

sebab akibat secara linear dan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Formula yang digunakan adalah: 

Y = α + β1x1 + β2 x2 + β3 x3+ β4 x4+ β5 x5+ β6 x6 + εi 

Sumber: Nelvianti (2013) 

Dalam hal ini,  

Y = Debt to equity ratio 

α  = Konstanta 

β1-6 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

x1 = Current ratio 

x2 =Return on asset 

x3 = Dividend pay out ratio 

x4 = Struktur aktiva 

x5 = Degree Operating Laverage 

εi= Kesalahan pengganggu (variabel-variabel independen lain yang tidak 

diukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

3.6.4.1 Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2006:84) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah 

observasi dan (k) adalah jumlah variabel (Priyatno, 2010:68). 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah: 

1) - Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak (ada pengaruh signifikan) 



 

 
 

- Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima (tidak ada pengaruh signifikan) 

Berdasarkan dasar signifikansi dengan kriteria sebagai berikut: 

2) - Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima (tidak ada pengaruh signifikan) 

- Jika signifikansi < 0.05 maka H0 ditolak (ada pengaruh signifikan). 

3.6.4.2 Uji F (Uji Simultan) 

Menurut Ghozali (2006:84) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat.Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat 

kebebasan df1 = k – 1 dan df2 = n – k dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) 

adalah jumlah variabel (variabel bebas + variabel terikat). 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah: 

a) Jika F hitung > F tabel, tingkat signifikan < dari α = 0.05 maka H0 ditolak 

(ada pengaruh signifikan) 

b) Jika F hitung < F tabel, tingkat signifikan > dari α = 0.05 maka H0 diterima 

(tidak ada pengaruh signifikan) 

3.6.4.3 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 83; 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Unit Analisis/ Observasi 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah populasi 107 emiten. Periode pengamatan 

dalam penelitian ini adalah tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Jumlah sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7 perusahaan dengan jumlah 35 data. 

Berikut ini merupakan statistik secara umum dari seluruh data yang digunakan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jumlah data pada tabel 

4.1 di atas adalah 35 data, variabel CR (Current Ratio) memiliki nilai minimum 

0.6683, nilai maksimum 6.9854 dan nilai mean 2.616397 dengan standar deviasi 

1.6582174. Variabel ROA (Return On Asset) memiliki nilai minimum 0.0188, 

nilai maksimum 0.4102 dan nilai mean 0.193446 dengan standar deviasi 

0.1068559. Variabel DPR (Dividend Payout Ratio) memiliki nilai minimum  

0.0700, nilai maksimum 1.0900  dan nilai mean 0.379714 dengan standar deviasi 

0.2776105. Variabel Struktur Aktiva memiliki nilai minimum 0.2675, nilai 

maksimum 0.6860 dan nilai mean 0.418603 dengan standar deviasi 0.1276161. 

Variabel DOL Degre Operating Laverage) memiliki nilai minimum 0.1575, nilai 

maksimum 6.8454 dan nilai mean 1.550560 dengan standar deviasi 1.2902982. 

Variabel DER (Debt to Equity Ratio) memiliki nilai minimum 0.1536, nilai 

maksimum 2.1373 dan nilai mean 0.678669 dengan standar deviasi 0.5532928. 

4.3       Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan model regresi 

linear berganda.Pengujian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi 



 

 
 

data yang digunakan dalam penelitian bebas dari gejala multikolonieritas, 

autokorelasi dan heteroskedastisitas. Semua pengolahan data statistik untuk 

pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan SPSS 21. 

4.3.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006:114) untuk menguji apakah distribusi dari data 

data residualnya normal atau tidak, dapat dilakukan dengan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat 

hipotesis: 

 H0  : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 

 Jika sig < 0.05, maka H0 tidak diterima 

Jika sig > 0.05, maka H0 diterima 

Dari hasil uji statistik, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0.636 

dan signifikansinya 0.813 > 0.05, maka H0 dapat diterima, yang berarti data 

residual berdistribusi normal.  

4.3.2 Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2006:92) untuk mengetahui ada tidaknya 

multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila 

nilai VIF > 10 dan nilai Tolerance < 0.10, maka terjadi multikolonieritas.Dari 

hasil regresi diketahui bahwa ada beberapa variabel independen dalam model 

regresi yang menunjukkan gejala multikolonieritas yakni arus kas operasi, arus 

kas investasi dan arus kas pendanaan, sehingga salah satu dari variabel tersebut 

harus dikeluarkan dari model.  

Hasil pengujian multikolonieritas menunjukkan tidak terjadi 

multikolonieritas pada model ini.Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance tidak ada 

yang lebih kecil dari 0.1 dan nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10. 

4.3.3 Uji Autokorelasi 



 

 
 

Menurut Ghozali (2006:95) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau 

sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian run test. 

Dari hasil perhitungan, hasil run tes menunjukkan bahwa  Asymp. Sig. (2-

tailed) > 0.05 yang berarti Hipotesis nol gagal ditolak.Dengan demikian, data 

yang digunakan tidak random, sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada 

data yang diuji. 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa nilai signifikansi 

terhadap semua variabel independen diatas 0,05, artinya dalam model ini tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

Berdasarkan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, 

uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, hasilnya menunjukkan bahwa semua 

persyaratan statistik terpenuhi pada analisis regresi linear yang dihasilkan. 

4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien 

regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat diterima atau ditolak. 

Atas dasar analisis regresi dengan menggunakan data sebesar tingkat signifikansi 

sebesar 0.05 diperoleh persamaan: 

Y= 0.735- 0.192 X1 + 1.780 X2 + 0.495 X3 – 0.142 X4 – 0.017 X5 

4.4.1 Uji Hipotesis 

4.4.1.1 Hasil Uji Parsial (Uji- t) 

Uji- t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji- t 

dengan melakukan perbandingan antara t hitung dengan t tabel dengan tingkat 



 

 
 

kepercayaan yang digunakan adalah 95 %, maka nilai α = 0.05 dengan derajat 

kebebasan atau df (degree of freedom)= (n-k), dimana (n) adalah jumlah data dan 

(k) adalah banyaknya variabel independen dan pengaruh secara parsial dapat 

dilihat dengan nilai signifikansinya.Dasar pengambilan keputusan dalam uji t: 

1. Jika nilai t hitung < t tabel dan nilai signifikansi > dari 0.05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak (tidak ada pengaruh signifikan). 

2. Jika nilai t hitung > dari t tabel dan nilai signifikansi < dari 0.05 maka H0 

ditolak dan Ha diterima (ada pengaruh signifikan). 

Rumus untuk menentukan nilai t tabel adalah: 

T tabel= tingkat kepercayaan dibagi 2; jumlah data dikurangi jumlah variable 

bebas dikurangi 1 atau jika ditulis, maka rumusnya adalah: 

t tabel = (α/2; n-k), dimana t tabel = (0.05/2; 35-5-1), maka t tabel = (0.025; 29) 

t tabel = angka 0.025 kemudian dicari pada distribusi nilai t tabel dengan df = 29, 

maka ditemukan nilai t tabel 2.045. Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 

Berdasarkan hasil uji t, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengaruh CR terhadap DER diketahui bahwa koefisien β CR (Current Ratio) 

bernilai negatif sebesar -0.192, thitung sebesar -5.311 dengan signifikansi 0.000. 

Karena 0.000 < 0.05 dan thitung> ttabel (-5.311 > -2,045) maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa CR 

berpengaruh negative signifikan terhadap DER. Dengan demikian hipotesis 

pertama (H1) ditolak. 

2. Pengaruh ROA terhadap DER diketahui bahwa koefisien β ROA (Return On 

Asset) bernilai positif sebesar 1.780, thitung sebesar 2,292 dengan signifikansi 

0.29. Karena 0.029 < 0.05 dan thitung< ttabel (2.292 > 2,045) maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

ROA berpengaruh positif terhadap DER. Dengan demikian hipotesis kedua 

(H2) diterima. 



 

 
 

3. Pengaruh DPR terhadap DER diketahui bahwa koefisien β DPR bernilai positif 

sebesar 0.495, nilai thitung sebesar 1.626 dengan signifikansi 0.115 Karena 0.115 

>0.05 dan thitung< ttabel (1.626 < 2,045) maka dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa DPR tidak berpengaruh 

terhadap DER. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak. 

4. Pengaruh struktur aktiva terhadap DER diketahui bahwa koefisien β struktur 

aktiva bernilai negatif sebesar -0.142, nilai thitung sebesar -0.287 dengan 

signifikansi 0,776. Karena 0,776 > 0.05 dan thitung< ttabel (-0.287 <-2,045) maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa Ukuran Struktur Aktiva tidak berpengaruhpositif terhadap DER. 

Dengan demikian hipotesis keempat (H4) ditolak. 

5. Pengaruh DOL terhadap DER diketahui bahwa koefisien β Nilai DOL (Degree 

Operating Laveragebernilai negatif-0,017, nilai thitung sebesar -0.426 dengan 

signifikansi 0.673. Karena 0.673 > 0.05 dan thitung< ttabel (-0.426 < -2,045) maka 

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa Degreee Operating Laverage tidak berpengaruh positif terhadap DER. 

Dengan demikian hipotesis kelima (H5) ditolak. 

4.4.1.2 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesisi ini bertujuan untuk mengukur pengaruh secara 

simultan atau bersama- sama current ratio, return on asset, dividend payout ratio, 

struktur aktiva dan degree operating laverage terhadap debt to equity ratio.  

Dari uji F, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 19.910 dan nilai sig 

0.000 serta memiliki nilai F tabel sebesar 2.55 atau nilai F hitung akan 

dibandingkan dengan F tabel. Karena nilai F hitung 19.910 > F tabel 2.55 dan 

signifikansinya 0.000 < 0.05, maka hal ini menunjukkan bahwa secara bersama- 

sama DER berpengaruh terhadap current ratio, return on asset, dividend payout 

ratio, struktur aktiva dan degree operating laverage. 

4.4.1.3 Koefisien Determinasi (R2) 



 

 
 

Adjusted R square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan. Untuk 

mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua 

variabel independen digunakan Adjusted R2 sebagai koefisien determinasi. 

Sedangkan Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya 

kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. 

Berdasarkan perhitungan nilai Adjusted R Square sebesar 0.598 atau 

59.80%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 59,80% DER dapat dijelaskan oleh 

CR, ROA, DPR, Struktur Aset dan DOL,  sedangkan sisanya sebesar 40.20% 

DER dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. 



 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

    Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Current Ratio (CR) berpengaruh negatif signifikan terhadap DER pada 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI tahun 2010-2014. 

2. Return On Asset (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap DER pada 

perusahaan sektor industri dasar kimia di BEI tahun 2010-2014 

3. Dividen Per Share (DPR) tidak berpengaruh terhadap DER pada perusahaan 

sektor industri dasar dan kimia di BEI tahun 2010-2014. 

4. Satuktur Aktiva (SA) tidak berpengaruh positif terhadap DER pada perusahaan 

sektor industri dasar dan kimia di BEI tahun 2010-2014. 

5. Degree Operating Laverage (DOL) tidak berpengaruh positif terhadap DER 

pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI tahun 2010-2014. 

6. Secara simultan variabel CR, ROA, DPR, Struktur Aktiva dan DOL berpengaruh 

positif signifikan terhadap DER pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia 

di BEI tahun 2010-2014. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

saran agar pada penelitian selanjutnya  dapat ditambahkan jumlah periode dan 

menggunakan sampel yang lebih banyak agar hasil pengujiannya bisa lebih akurat. 
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LAMPIRAN 

 



 

 
 

LAMPIRAN 

I. Hasil Uji Normalitas 

1. One Sample Kolmogrov Simornov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz
ed Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. 

Deviation 

.26279354 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .108 

Positive .072 
Negative -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z .636 

Asymp. Sig. (2-tailed) .813 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 
2. Grafik Histogram 

 

3. Grafik Normal Probability Plot 

 

 



 

 
 

II. Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

CR .663 1.509 

ROA .346 2.894 

DPR .333 3.006 

SA .597 1.675 

DOL .852 1.174 

a. Dependent Variable: DER 
 

III. Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized 
Residual 

Test Valuea .01074 
Cases < Test Value 17 
Cases >= Test Value 18 

Total Cases 35 
Number of Runs 21 

Z .692 
Asymp. Sig. (2-
tailed) 

.489 

a. Median 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

IV. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Correlations  

 CR ROA DPR SA DOL Unstandardiz
ed Residual 

S
p
e
a
r
m
a
n
's 
r
h
o 

CR 

Correlation 
Coefficient 

1.000 -.193 -.275 -.583
**

 -.091 -.110 

Sig. (2-tailed) . .267 .109 .000 .602 .529 

N 35 35 35 35 35 35 

ROA 

Correlation 
Coefficient 

-.193 1.000 .612
**

 .517
**

 -.107 -.126 

Sig. (2-tailed) .267 . .000 .001 .540 .472 

N 35 35 35 35 35 35 

DPR 

Correlation 
Coefficient 

-.275 .612
**

 1.000 .467
**

 -.264 -.205 

Sig. (2-tailed) .109 .000 . .005 .126 .238 

N 35 35 35 35 35 35 

SA 

Correlation 
Coefficient 

-.583
**

 .517
**

 .467
**

 1.000 -.055 .064 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .005 . .754 .713 

N 35 35 35 35 35 35 

DOL 

Correlation 
Coefficient 

-.091 -.107 -.264 -.055 1.000 -.034 

Sig. (2-tailed) .602 .540 .126 .754 . .845 

N 35 35 35 35 35 35 

Unstandard
ized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

-.110 -.126 -.205 .064 -.034 1.000 

Sig. (2-tailed) .529 .472 .238 .713 .845 . 

N 35 35 35 35 35 35 

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

 

V. Hasil F   

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressi
on 

8.060 5 1.612 19.91
0 

.000
b 

Residual 2.348 29 .081   

Total 10.409 34    

a. Dependent Variable: DER 

b. Predictors: (Constant), DOL, CR, ROA, SA, DPR 



 

 
 

 

VI. Hasil Uji R Square 

                                                  Model Summaryb 

Mode
l 

R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

 

1 .810a .657 .598 .3509520 2.318 

a. Predictors: (Constant), DOL, CR, SA, DPR, ROA 
b. Dependent Variable: DER 

Sumber: Output SPSS 21 

 

LAMPIRAN 2 

DAFTAR NAMA- NAMA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DAN KIMIA 

DASAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2014 

NO 
KODE 

EMITEN 
NAMA EMITEN 

01 BRPT Barito Pasifik Tbk 

02 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 
03 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

04 EKAD Ekadharma Internasiona Tbk 
05 ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 

06 INCI Intan Wijaya Internasional Tbk 

07 SOBI Sorini Agro Asia Corporindo Tbk 
08 SRSN Indo Acitama Tbk 

09 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 
10 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 

11 AKKU Alam Karya Unggul Tbk 
12 AKPI Argha Krya Prima Industry Tbk 

13 APLI Asiaplast Industries Tbk 
14 BRNA Berlina Tbk 

15 FPNI Titan Kimia Nusantara Tbk 
16 IGAR Champion Pasific Indonesia Tbk 

17 IPOL Indopoly Swakarsa Industry Tbk 
18 SIAP Sekawan Intipratama 

19 TRST Trias Sentosa Tbk 
20 YPAS Yana Prima Hasta Persada Tbk 

21 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 
22 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

23 MAIN Malindo Feedmil Tbk 

24 SIPD Siearad Produce Tbk 
25 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

26 TIRT Tirta Mahakam Resources Tbk 



 

 
 

27 ALDO Alkindo Naratan Tbk 

28 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 
29 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

30 INRU Toba Pulp Lestari Tbk 
31 KBRI Kertas Basuk Rachmat Indonesia Tbk 

32 SAIP Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk 

33 SPMA Suparma Tbk 
34 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

35 ASII Astra Internasional Tbk 
36 AUTO Astra Auto Part Tbk 

37 BRAM Indo Korsda Tbk 
38 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 

39 GJTL Gajah Tunggal Tbk 
40 IMAS Indomobil Sukses Indonesia Tbk 

41 INDS Indospring Tbk 
42 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 

43 MASA Multi Strada Arah Sarana Tbk 
44 NIPS Nipress Tbk 

45 PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk 
46 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

47 ADMG Polychem Indonesia Tbk 

48 ARGO Argo Pnts Tbk 
49 CNTB Cebtex Tbk- Saham Seri B 

50 CNTX Centex Tbk 
51 ERTX Eratex Djaya Tbk 

52 ESTI Ever Shine Textile Industry Tbk 
53 HDTX Pan Asia Indosyntec Tbk 

54 INDR Indo Rama Sinthetyc Tbk 
55 KARW Karwell Indonesia Tbk 

56 MYTX Apac Citra Centertex Tbk 
57 PAFI Pan Asia Filament Tbk 

58 PBRX Pan Brothers Tbk 
59 POLY Asia Pasific Fibers Tbk 

60 RICY Ricky Putra Globalindo Tbk 
61 SSTM Sunson Textile Manufakturer Tbk 

62 UNIT Nusantara Inti Corpora 
63 UNTX Unitex Tbk 

64 BIMA Primarindo Asia Infrasctructure Tbk 

65 SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk 
66 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 

67 JECC Jembo Cable Company Tbk 
68 KBLI KMI Wire Cable Tbk 

69 KBLM Kabelindo Murni Tbk 
70 SCCO Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk 

71 VOKS Vokses Elektric Tbk 



 

 
 

72 PTSN Sat Nusa Persada Tbk 

73 ADES Akhasa Wira International Tbk 
74 AISA Tiga Pilar Sejahtera Tbk 

75 DAVO Davomas Abadi Tbk 
76 DLTA Delta Djakarta Tbk 

77 ICBP Indofood CBF Sukses Makmur Tbk 

78 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 
79 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

80 MYOR Mayora Indah Tbk 
81 PSDN Prashida Aneka Niaga Tbk 

82 ROTI Nippon Indosaei Corporindo Tbk 
83 SKLT Sekar Laut Tbk 

84 STTP Siantar TOP Tbk 
85 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company 

Tbk 

86 GGRM Gudang Garam Tbk 
87 HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

88 RMBA Bentoel International Investama Tbk 
89 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk 

90 INAF Indofarma Tbk 
91 KAEF Kimia Farma Tbk 

92 KLBF Kalbe Farma Tbk 
93 MERK Merck Tbk 

94 PYFA Pyridam Farma Tbk 
95 SCPI Schering Plough Indonesia Tbk 

96 SQBI Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 
97 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk 

98 MBTO Marina Berto Tbk 

99 MRAT Mustika Ratu Tbk 
100 TCID Mandom Indonesia Tbk 

101 UNVR Unilever Indonesia Tbk 
102 KDSI Kedawung Setia Industri Tbk 

103 KICI Kedaung Indag Can Tbk 
104 LMPI Langeng Makmur Industry Tbk 

105 ARNA Arwana Citra Mulia Tbk 
106 INTP Indosemen Tunggal Prakasa Tbk 

 

 


