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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi sruktur modal perusahaan farmasi dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. Variabel 

dalam penelitian ini adalah resiko bisnis (X1), struktur aset 

(X2), ukuran perusahaan (X3), profitabilitas (X4), pertumbuhan 

asset (X5) dan struktur modal (Y). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling dengan kriteria (1) Perusahaan yang 

bergerak dalam bidang farmasi dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2007-2011; (2) Perusahaan yang diteliti 

tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan; (3) Perusahaan 

yang memiliki kelengkapan dan kecukupan data untuk diteliti 

sesuai dengan variabel yang diuji. Diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 10 perusahaan dari 19 perusahaan farmasi dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011. 

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda 

dan uji hipotesis menggunakan uji-t untuk menguji koefisien 

regresi parsial serta uji f untuk menguji keberartian pengaruh 

secara bersama-sama dengan level of significance 5%. Selain itu 

juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji heterokedasitas dan uji autokorelasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 

penelitian secara parsial variabel resiko bisnis, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan aset tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan struktur aset 

berpengaruh terhadap struktur modal. Dan hasil penelitian secara 

simultan menunjukkan bahwa variabel resiko bisnis, struktur 

aset, ukuran perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan aset 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. 

Besarnya pengaruh tersebut adalah 0,384 atau  38,4%. Sedangkan 

sisanya sebesar  61,6% dipengaruhi faktor lain di luar 

penelitian atau di luar persamaan regresi. 

Kata kunci : Struktur Modal, Resiko Bisnis, Struktur Aset, 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Aset 

PENDAHULUAN 

Struktur modal perusahaan menggambarkan perbandingan antara 

hutang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan oleh 

perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Ada dua macam tipe modal 

yaitu modal hutang (debt capital) dan modal sendiri (equity 

capital) tetapi dalam kaitannya dengan struktur modal, jenis 

modal hutang yang digunakan adalah hutang jangka panjang. 

Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah ada tidak lepas dari 

permasalahan hutang. Tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan akan menyebabkan struktur modal yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut semakin tinggi, sehingga akan membuat 



 
 

menurunnya nilai perusahaan dimata para investor. Karena itu, 

dalam pertimbangan kebijakan struktur modal tersebut ada satu 

permasalahan yang sering timbul yakni seberapa besar modal 

sendiri dan seberapa besar hutang jangka panjang yang harus 

digunakan oleh perusahaan. 

Resiko bisnis merupakan berapa resiko yang akan ditanggung 

perusahaan jika menggunakan hutang dan juga apabila tidak 

menggunakan hutang (Brigham dan Houston, 2001). Resiko bisnis 

akan meningkat jika menggunakan hutang yang tinggi, berarti jika 

perusahaan menggunakan hutang yang tinggi maka resiko yang akan 

ditanggung oleh perusahaan tersebut akan ikut tinggi.  

Struktur aset adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam 

bentuk nominal maupun dalam bentuk persentase antara aset lancar 

dengan aset tetap (Weston dan Brigham, 2005). Jika perusahaan 

mempunyai aset tetap yang besar, aset tetap tersebut dapat 

dijadikan sebagai jaminan (Collateral) dan mempunyai kemungkinan 

keberhasilan yang cukup besar dalam mendapatkan pinjaman dengan 

syarat yang menguntungkan daripada perusahaan lain yang 

mempunyai Tangible of Assets atau Collateral Value of Assets 

yang lebih kecil, karena itu perusahaan akan memanfaatkan 

keuntungan tersebut dengan menerbitkan hutang lebih banyak 

daripada modal sendiri sehingga akan berpengaruh terhadap 

struktur modal yang akan besar pula. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, 

antara lain : total aset, log size, nilai pasar saham dan lain-

lain (Atmaja, 2008). Jika perusahaan memiliki ukuran (Firm Size) 

yang besar akan lebih banyak menggunakan hutang daripada 

perusahaan kecil, karena perusahaan yang lebih besar akan lebih 

mudah memperoleh pinjaman dibandingkan perusahaan kecil sebab 

perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tingkat leverage 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, dimana 

tingkat kebangkrutannya lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan kecil sehingga struktur modal juga akan meningkat 

dikarenakan tingginya hutang. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba yang 

berhubungan dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri 

(Weston dan Brigham, 2005). Jika perusahaan memperoleh 

keuntungan lebih (Profitable) maka perusahaan akan mempunyai 

struktur modal yang rendah daripada perusahaan yang kurang dalam 

memperoleh keuntungan (Less Profitable), karena perusahaan yang 

memperoleh keuntungan lebih mampu mendanai investasinya dengan 

laba ditahan (Retained Earning) sehingga kurang mengandalkan 

pendanaan dari luar yaitu hutang. 

Pertumbuhan aset adalah perubahan baik peningkatan ataupun 

penurunan total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Brigham dan 

Houston, 2001). Jika perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan 

aset yang besar maka perusahaan tersebut diharapkan akan 

menghasilkan hasil operasional yang besar pula, sehingga dengan 

peningkatan aset akan diikuti peningkatan hasil operasi dan akan 

menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan untuk 

memberikan pinjaman atau hutang. 



 
 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa besarnya struktur 

modal pada uraian diatas adalah dikarenakan perusahaan lebih 

mengutamakan hutang daripada modal sendiri. Sedangkan kecilnya 

struktur modal suatu perusahaan disebabkan perusahaan cenderung 

lebih memilih menggunakan modal sendiri untuk pemenuhan 

kebutuhan dana daripada menggunakan hutang. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka dilakukan penelitian dengan 

judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada 

Perusahaan Farmasi dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2007-2011”. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Struktur Modal adalah Resiko Bisnis, Struktur Aset, Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Aset. 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah 

Resiko Bisnis, Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Pertumbuhan Aset berpengaruh secara parsial dan secara simultan 

terhadap struktur modal pada perusahaan farmasi dan kimia yang 

terdaftar d BEI periode 2007-2011?”. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Resiko Bisnis, Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

Pertumbuhan Aset baik secara parsial maupun simultan terhadap 

Struktur Modal pada perusahaan farmasi dan kimia yang terdaftar 

di BEI periode 2007-2011. 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Struktur Modal 

Menurut Husnan 2000 (dalam Aditya, 2004), teori struktur modal 

menjelaskan apakah ada pengaruh perubahan struktur modal 

terhadap nilai perusahaan, seandainya keputusan investasi dan 

kebijakan deviden dipegang konstan. Dengan kata lain jika 

perusahaan mengganti sebagian modal sendiri dengan hutang atau 

sebaliknya apakah harga saham akan berubah. Tetapi kalau dengan 

merubah struktur modalnya ternyata nilai perusahaan berubah, 

maka akan diperoleh struktur modal yang terbaik. Struktur modal 

yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham 

adalah modal yang terbaik.  

Terdapat beberapa teori struktur modal yang bertujuan untuk 

memberikan landasan berpikir untuk mengetahui struktur modal 

yang optimal. Suatu struktur modal dapat dikatakan optimal 

apabila keadaan dimana risiko dan pengembalian isi seimbang 

sehingga harga saham dapat dimaksimalkan (Weston dan Brigham, 

2005). 

Agency Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Jansen dan William H. 

Meckling pada tahun 1976 (dalam Atmaja, 2008), manajemen 

merupakan agen dari pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan. 

Para pedagang saham berharap agen akan bertindak atas 

kepentingan mereka sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. 

Untuk dapat melakukan fungsinya dengan baik, manajemen harus 

diberikan insentif dan pengawasan yang memadai. Pengawasan dapat 

dilakukan melalui cara-cara seperti pengikatan agen, pemeriksaan 

laporan keuangan, dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat 

diambil manajemen. Kegiatan pengawasan tentu saja membutuhkan 

biaya yang disebut dengan biaya agensi. Biaya agensi menurut 



 
 

(Atmaja, 2008) adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan 

pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak 

konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan 

kreditor dan pemegang saham. 

Teori keagenan (agency theory) ditekankan untuk mengatasi dua 

permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Atmaja, 

2008). Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul pada saat 

keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan prinsipal dan agen saling 

berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi prinsipal untuk 

melakukan verifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara 

tepat. Kedua, adalah masalah pembagian dalam menanggung resiko 

yang timbul dimana prinsipal dan agen memiliki sikap berbeda 

terhadap resiko. Inti dari hubungan keagenan adalah bahwa di 

dalam hubungan keagenan tersebut terdapat adanya pemisahan 

antara kepemilikan (pihak prinsipal) yaitu para pemegang saham 

dengan pengendalian (pihak agen) yaitu manajer yang mengelola 

perusahaan atau sering disebut dengan the separation of the 

decision making and risk beating functions of the firm. 

Pecking Order Theory 

Perusahaan lebih menyukai penggunaan pendanaan dari modal 

internal, yaitu dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan 

dan depresiasi. Urutan penggunaan sumber pendanaan dengan 

mengacu pada pecking order theory adalah internal fund (dana 

internal), debt (hutang), dan equity (modal sendiri) (Saidi, 

2004). 

Penentuan struktur modal perusahaan dengan POT didasarkan pada 

keputusan pendanaan secara hierarki dari pendanaan yang 

bersumber pada laba, hutang, sampai pada saham (dimulai dari 

sumber dana dengan biaya termurah), dalam teori ini dĳelaskan 

mengapa perusahaan-perusahaan yang profitable umumnya meminjam 

dalam jumlah yang sedikit, hal tersebut bukan disebabkan karena 

mereka mempunyai debt ratio yang rendah tetapi karena mereka 

memerlukan pendanaan dari luar yang sedikit (Saidi, 2004). 

Signaling Theory 

Isyarat atau signal menurut Brigham dan Houston (2001), adalah 

suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi 

petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang 

prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan 

akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap 

modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk 

penggunaan hutang yang melebihi target struktur modal yang 

normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan 

cenderung untuk menjual sahamnya. Pengumuman emisi saham oleh 

suatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat (signal) bahwa 

manajemen memandang prospek perusahaan tersebut suram. Apabila 

suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru, lebih sering 

dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun, karena 

menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negatif yang 

kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek perusahaan 

cerah. 

Struktur Modal 

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal 

asing (jangka panjang) dengan modal sendiri (Atmaja, 2008). 



 
 

Teori struktur modal menjelaskan adanya pengaruh perubahan 

struktur modal terhadap nilai perusahaan, kalau keputusan 

investasi dan kebijakan dividen yang dipegang konstan. Sumber 

dana internal perusahaan berasal dari laba ditahan dan 

depresiasi. Dana yang diperoleh dari sumber eksternal adalah 

dana dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambilan 

bagian dalam perusahaan (Winahyuningsih, 2010). 

Keputusan untuk memilih sumber Pembiayaan merupakan keputusan 

bidang keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Rasio 

hutang jangka panjang terhadap modal sendiri (long time debt to 

equity ratio) menggambarkan struktur modal perusahan dan rasio 

hutang terhadap modal akan menentukan besarnya leverage keuangan 

yang digunakan perusahaan (Weston dan Copeland, 2010). 

Menurut Brigham dan Houston (2006) faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal antara lain : risiko bisnis, posisis 

pajak, fleksibilitas keuangan dan konservatisme atau agresivitas 

manajemen, khususnya pada struktur modal yang ditargetkan. 

Secara lebih umum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

keputusan struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur 

aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, 

pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, 

kondisi pasar, kondisi internal perusahaan dan fleksibilitas 

keuangan (Brigham dan Houston, 2001). 

Menurut pandangan pihak investor, hutang dianggap mengandung 

risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan modal sendiri, 

oleh karena itu pembayaran bunga merupakan suatu kontrak 

pemenuhan kewajiban dan juga karena dalam kasus perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan, maka pihak yang memberikan pinjaman 

(debtholders atau kreditur) mempunyai hak yang didahulukan atas 

harta perusahaan. Untuk modal sendiri, imbalan diberikan dalam 

bentuk dividen, yaitu bagian dari laba bersih yang diputuskan 

manajemen untuk dibagikan. Oleh karena modal sendiri mengandung 

risiko yang lebih besar daripada hutang, maka dana yang berasal 

dari hutang memerlukan tingkat hasil pengembalian (rate of 

return) nominal yang lebih rendah daripada modal sendiri (Weston 

dan Copeland, 2010). Dari pengertian-pengertian yang dipaparkan 

dapat ditarik kesimpulan tentang struktur modal yaitu 

perbandingan atau perimbangan antara hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri (Fahmi, 2012) : 

Struktur Modal = Hutang Jangka Panjang 

     Modal Sendiri 

Resiko Bisnis 

Menurut Brigham dan Houston (2001), risiko bisnis (business 

risk) didefinisikan sebagai ketidakpastian yang melekat dalam 

proyeksi tingkat pengembalian aset masa depan, merupakan satu-

satunya determinan terpenting dari struktur modal perusahaan. 

Aset, termasuk keseluruhan perusahaan harus dibiayai, dan dua 

jenis dasar modal adalah utang atau ekuitas. Umumnya, 

peningkatan penggunaan utang meningkatkan tingkat pengembalian 

yang diharapkan, tetapi lebih banyak utang berarti lebih banyak 

risiko yang harus ditanggung oleh pemegang saham. 

Menurut Brigham dan Houston (2006), risiko didefinisikan sebagai 

peluang atau kemungkinan terjadinya beberapa peristiwa yang 



 
 

tidak menguntungkan. Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang 

dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Risiko 

bisnis tersebut merupakan risiko yang mencakup intrinsic 

business risk, financial leverage risk, dan operating leverage 

risk. Dalam perusahaan resiko bisnis akan meningkat jika 

menggunakan hutang yang tinggi. Hal ini juga akan meningkatkan 

kemungkinan kabangrutan. Hasil penelitian membuktikan bahwa 

perusahaan dengan resiko yang tinggi seharusnya menggunakan 

hutang yang lebih sedikit untuk menghindari kemungkinan 

kebangrutan. 

Risiko bisnis pada penelitian ini diukur dengan membandingan 

pertumbuhan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) terhadap 

pertumbuhan penjualan perusahaan (Raharjaputra, 2009), yang 

secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :  

DOL =   Pertumbuhan profit before taxes (EBIT) 

Pertumbuhan net sales 

Struktur Aset 

Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa perusahaan yang 

asetnya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung lebih 

banyak menggunakan utang. Aset mulitiguna yang dapat digunakan 

oleh banyak perusahaan merupakan jaminan yang baik, sedangkan 

aset yang hanya digunakan untuk tujuan tertentu tidak begitu 

baik untuk dijadikan pinjaman. Karena itu, perusahaan real 

estate biasanya mempunyai leverage yang tinggi sedangkan 

perusahaan yang terlibat dalam penelitian teknologi tidak 

demikian. 

Struktur aset diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, 

(Winahyuningsih, 2010) yang pertama aset lancar (meliputi kas, 

investasi jangka pendek, piutang wesel, piutang dagang, 

persediaan, piutang penghasilan, serta perskot). Kedua aset 

tidak lancar (meliputi : investasi jangka panjang, aset tetap, 

aset tetap tidak berwujud). Kebanyakan dari perusahaan industri 

yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aset tetap, biasanya 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan untuk modalnya diambil dari 

modal yang permanen atau modal sendiri. Sedangkan modal asing 

hanya digunakan sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan 

dengan adanya struktur Financial Conservative, dimana modal 

sendiri paling sedikit dapat menutupi jumlah aset tetap, 

ditambah aset lainnya.Struktur aset pada penelitian ini 

berdasarkan penelitian Saidi (2004) yang diukur dari rasio 

antara aset tetap terhadap total aset, yang secara matematis 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

  Struktur Aset   =  Aset Tetap             

      Total Aset 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan 

yang ditujukan pada total aset, jumlah penjualan, rata-rata 

penjualan dan rata-rata total aset (Riyanto, 2001). Ukuran aset 

yaitu rata-rata penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan 

sampai beberapa tahun (Brigham dan Houston, 2006). 

Besar kecilnya ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap 

struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin 

besar suatu perusahaan akan mempunyai tingkat pertumbuhan yang 



 
 

tinggi, sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani 

mengeluarkan saham baru dan cenderung untuk menggunakan jumlah 

pinjaman juga semakin besar, menurut penelitian yang dilakukan 

para ahli yang menyatakan bahwa ukuran perusahan mempunyai 

pengaruh yang positif, yang berarti kenaikan ukuran perusahaan 

akan diikuti dengan kenaikan struktur modal adalah yang 

dilakukan penelitian Saidi (2004). 

Pengukuran terhadap ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

mengacu pada penelitian Saidi (2004), dimana ukuran perusahaan 

diproxy dengan nilai logaritma dari total asset. Data total 

asset diperoleh langsung dari neraca perusahaan : 

  Ukuran Perusahaan = Log Total asset 

Profitabilitas 

Menurut Brigham dan Houston (2001), perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang 

relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan 

perusahaan membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan 

perusahaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. 

Weston dan Brigham (2005) menambahkan bahwa perusahaan yang 

sangat menguntungkan pada dasarnya tidak membutuhkan biaya 

pembiayaan dengan hutang. Laba ditahan perusahaan yang tinggi 

sudah memadai untuk membiayai sebagian besar kebutuhan 

pendanaan. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

ukuran profitabilitas mengacu pada Saidi (2004) yaitu 

menggunakan Net Profit Margin, (Muslich, 2003). 

Profitabilitas (NPM) =  net profit 

net sales 

Pertumbuhan Aset 

Weston dan Brigham (2005) mengatakan perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan aset cepat harus banyak mengandalkan pada modal 

external,  floating cost. Pada emisi saham biasa adalah lebih 

tinggi dibanding pada emisi obligasi, dengan menggunakan hutang 

(obligasi) dibanding perusahaan yang lambat pertumbuhannya. 

Menurut Bhaduri (Saidi, 2004), pertumbuhan asset adalah 

perubahan (peningkatan atau penurunan) total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Pertumbuhan asset dihitung sebagai persentase 

perubahan asset pada tahun tertentu tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan asset menunjukkan aset yang digunakan untuk 

aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar asset yang 

dimiliki diharapkan semakin besar hasil operasional yang 

dihasilkan oleh perusahaan.  

Pertumbuhan asset dihitung sebagai persentase perusahaan asset 

pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya (Fadhli, 2010). 

Skala variabel yang digunakan adalah variabel rasio yang 

merupakan variabel perbandingan. 

Pertumbuhan aset = Total aset perode t – Total aset periode t-1 

     Total aset periode t-1 

Pengaruh Resiko Bisnis Terhadap Struktur Modal 

Dalam teori agensi juga disebutkan bahwa manajer cenderung tidak 

menyukai risiko (risk aversion) karena terdapat ketidakpastian 

di dalamnya dan terdapat asumsi sifat manusia yang mementingkan 

dirinya sendiri (self interest). Maka manajer lebih cenderung 



 
 

untuk menggunakan hutang sebagai pembiayaan perusahaan. Brigham 

dan Houston (2006) menyatakan bahwa dalam perusahaan resiko 

bisnis akan meningkat jika menggunakan hutang yang tinggi. Hal 

ini juga akan meningkatkan kemungkinan kebangrutan. Apabila 

risiko bisnis yang tinggi terjadi cenderung mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap rasio hutang dalam struktur modal. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Nugroho 

(2009) menyimpulkan bahwa risiko bisnis berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

H1 : Risiko Bisnis berpengaruh terhadap struktur modal. 

Pengaruh Struktur Aset Terhadap Struktur Modal 

Struktur aset mempengaruhi sumber pendanaan dalam bentuk hutang 

adalah karena struktur aset menggunakan ukuran aset tetap 

berwujud yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh 

hutang, artinya pengaruh nilai aset yang dĳaminkan terhadap 

penggunaan hutang dalam struktur modal dapat mempengaruhi biaya 

keagenan karena besarnya hutang dalam struktur modal dĳamin 

dengan besarnya nilai aset yang dĳaminkan (Raharjaputra, 2009).  

Menurut Riyanto (2001), kebanyakan perusahaan industri dimana 

sebagian besar dari modalnya tertanam dalam aset tetap ( fixed 

assets ), akan mengutamakan pemenuhan modalnya yang bersumber 

dari modal permanen yaitu modal sendiri sedang hutang sifatnya 

hanya sebagai pelengkap. Hal ini didukung pula dengan pendapat 

STO yang menyatakan semakin banyak struktur aset suatu 

perusahaan berarti semakin banyak collateral assets untuk bisa 

mendapatkan sumber dana eksternal berupa hutang, hal ini 

dikarenakan pihak kreditur akan meminta collateral assets untuk 

mem-back-up hutang, teori STO menyatakan bahwa struktur aset 

berpengaruh positif terhadap hutang. Penelitian ini mengacu pada 

penelitian yang dilakukan Nugroho (2009) menyimpulkan bahwa 

struktur aset berpengaruh terhadap struktur modal. 

H2 : Struktur Aset berpengaruh terhadap struktur modal. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal 

Dalam teori agensi yang menyatakan terdapat keterbatasan 

rasional (bounded ratiponality) bahwa para manajer mempunyai 

kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya 

dengan biaya pihak lain, maka semakin besar suatu perusahaan 

akan mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, sehingga 

perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru 

dan cenderung untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin 

besar, menurut penelitian yang dilakukan para ahli yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahan mempunyai pengaruh yang 

positif, yang berarti kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti 

dengan kenaikan struktur modal (Atmaja, 2008). 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses untuk 

mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga 

untuk mendapat pinjaman dari kreditur akan lebih mudah karena 

perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar 

untuk memenangkan persaingan dalam industri, sebaliknya 

perusahaan dengan skala kecil akan lebih menghadapi 

ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi 

terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, memungkinkan 

perusahaan besar tingkat leverage akan lebih besar dari pada 



 
 

perusahaan yang berukuran kecil (Saidi, 2004). Banyak penelitian 

yang sudah dilakukan mengenai hubungan ukuran perusahaan dengan 

struktur modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayat (2010) ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

H3   : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal 

Pecking order theory menyebukan bahwa perusahaan menyukai 

internal financing (pendanaan dari hasil operasi perusahaan 

berwujud laba ditahan). Brigham dan Houston (2006) mengatakan 

bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas 

investasi menggunakan hutang yang relatif kecil. Tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai 

sebagian besar kebutuhan dana dengan dana yang dihasilkan secara 

internal. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Winahyunigsih (2010) yang menyatakan profitabilitas 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

H4  : Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. 

Pengaruh Pertumbuhan Aset Terhadap Struktur Modal 

Dalam menghadapi pertumbuhan perusahaan, teori agensi 

mengasumsikan bahwa manusia yang memiliki sifat mementingkan 

dirinya sendiri (self interest) dan memiliki keterbatasan 

rasionalitas (bounded rationality) menyebabkan manajer mempunyai 

kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya 

dengan biaya pihak lain (Atmaja, 2008). Perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan tinggi, kemungkinan akan kekurangan 

pendapatan untuk mendanai pertumbuhan tinggi tersebut secara 

internal. Sedangkan untuk menerbitkan saham baru memerlukan 

biaya yang tinggi, maka perusahaan lebih menyukai hutang sebagai 

sumber pembiayaan. 

Weston dan Brigham (2005) mengatakan perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang cepat harus lebih banyak mengandalkan pada 

modal eksternal. Biaya emisi untuk penjualan saham biasa lebih 

besar daripada biaya untuk penerbitan hutang. Oleh karena itu, 

perusahaan yang bertumbuh pesat cenderung lebih banyak 

menggunakan hutang daripada perusahaan yang tumbuh dengan 

lambat. Untuk hubungan pertumbuhan aset dengan struktur modal, 

peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Saidi 

(2004) yang menyatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

H5 : Pertumbuhan Aset berpengaruh terhadap struktur modal. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu 

variabel mempengaruhi variabel lain”.  Jenis data yamg digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan 

keuangan perusahaan periode 2007 - 2011. Data penelitian ini 

didapati dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id tahun 2017-2011. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan kimia dan farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 – 2011 sebanyak 19 

perusahaan. Sampel perusahaan yang akan dilakukan penelitian 

berjumlah 10 perusahaan. Metode pengambilan sampel dilakukan 

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


 
 

dengan purposive sampling. Pada penelitian ini, untuk 

mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan studi dokumentasi 

yaitu mengumpulkan data-data sekunder berupa laporan keuangan 

serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Variabel – variabel dalam penelitian ini menggunakan lima 

variabel bebas/indenpenden (X) yaitu, Resiko Bisnis, Struktur 

Aset, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Aset 

dan satu variabel terikat/dependent (Y) yaitu Struktur Modal. 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

bantuan program komputer yaitu program SPSS versi 17. Dalam 

penelitian ini, tingkat kesalahan ditetapkan sebesar 5%. Adapun 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain pengujian asumsi klasik yaitu normalitas, 

multikolonieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi 

selanjutnya dilanjutkan dengan analisis regresi dan pengujian 

hipotesis.  

Analisis Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis 

ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih 

dan juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen. Adapun rumus dari regresi linier 

berganda (multiple linier regresion) adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e 

Keterangan : 

Y = Struktur Modal (SM) 

X
1 
= Resiko Bisnis (DOL) 

X
2 
= Struktur Aset (SA) 

X
3 
= Ukuran Perusahaan (SIZE) 

X4 = Profitabilitas (NPM) 

X5 = Pertumbuhan Aset (GROWTH) 

a = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi variable DOL 

b2 = Koefisien regresi variable SA 

b3 = Koefisien regresi variable SIZE 

b4 = Koefisien regresi variable NPM 

b5 = Koefisien regresi variable GROWTH 

e = Faktor kesalahan 

Pengujian Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Model 

regresi untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

uji F (simultan) dan uji t (parsial). Ada dua jenis koefisien 

regresi yang dapat dilakukan pengujian yaitu uji-F dan uji-t. 

a. Uji-F 
Uji–F digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh 

variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap 

variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 

sebesar 5%, dengan level of confidence 95% (α = 0.05) dan degree 

of freedom (n-k) dan (k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi 

dan (k) adalah jumlah variabel. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut.  

Ho = tidak semua variabel independen berpengaruh secara simultan 



 
 

terhadap variabel dependen.  

Ha = semua variabel independen berpengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi Fhitung dengan 

Ftabel dengan ketentuan:  

-jika Fhitung<Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak untuk α = 5%,  

-jika Fhitung>Ftabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak untuk α.= 5%. 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh 

variabel-variabel independen, yaitu Resiko Bisnis, Struktur 

Aset, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Aset 

secara individual terhadap variabel dependen yaitu Struktur 

Modal perusahaan manufaktur di bidang farmasi dan kimia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan 

level of confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (n-k-

1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah 

variabel. 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

Ho = tidak semua variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

Ha = semua variabel independen berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel dependen.  

Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi thitung dengan 

ttabel dengan ketentuan:  

-jika thitung<ttabel, atau -thitung>-ttabel maka Ho tidak dapat 

ditolak dan Ha tidak dapat diterima untuk α = 5% 

-jika thitung>ttabel, atau -thitung<-ttabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima untuk α = 5% 

Koefisien Determinan (R2) 

Uji koefisien determinan (R
2
) bertujuan untuk melihat seberapa 

besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

dependen. Koefisien determinan (R
2
) berkisar antara nol sampai 

dengan satu (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Bila R

2
 mendekati nol, maka pengaruh 

dari variabel bebas yaitu variabel Resiko Bisnis, Struktur Aset, 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Aset terhadap 

variabel Struktur Modal adalah kecil. Bila mendekati 1, maka 

pengaruh dari variabel bebas yaitu variabel Resiko Bisnis, 

Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan 

Aset terhadap variabel Struktur Modal adalah besar. 

PEMBAHASAN HASIL 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Analisis asumsi klasik yang harus dipenuhi adalah data terbebas 

dari masalah normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas 

dan autokorelasi. Setelah dilakukannya pengujian terhadap keenam 

variabel diperoleh hasil bahwa tidak terjadi masalah dalam 

penelitian ini sehingga model persamaan regresinya menjadi Y= a 

+ b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e. 

Uji Normalitas 

Data yang berdistribusi normal mempunyai pola distribusi seperti 

kurva berbentuk bel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

uji Kolmogorov Smirnov (K-S) untuk menguji normalitas data, 



 
 

dengan ketentuan signifikansi > 0.05 maka data berdistribusi 

normal. 

Berdasarkan lampiran dapat diketahui bahwa nilai kolmogorov-

smirnov adalah 0,663 dan signifikan pada 0,771 karena p-value = 

0.771 > 0.05, maka Ho diterima yang berarti data residual 

terdistribusi secara normal. Pada grafik histogram, dapat 

dilihat bahwa distribusi data tidak menceng (skewnes) ke kiri 

atau ke kanan. 

Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (variabel independen). Model uji regresi yang 

baik selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Uji 

multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, 

dengan nilai patokan VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai 

tolerance antarvariabel bebas. Multikolinearitas terjadi jika 

nilai tolerance dibawah 0.10 dan nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 

2006:91-92). 

Berdasarkan lampiran dari hasil pengujian multikolonieritas, 

dapat dilihat bahwa pada masing-masing variabel tidak terjadi 

multikolinearitas karena memiliki tolerance lebih dari 0, 10 dan 

nilai VIF kurang dari 10. 

Uji Autokorelasi 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah dengan menggunakan 

Durbin Watson. Model yang baik adalah model yang tidak 

terdapatnya autokorelasi(Ghozali, 2006). 

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada lampiran dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar kesalahan 

pengganggu antar periode. Hal ini dilihat dari nilai Durbin-

Watson (D-W) sebesar 0,713. Hasil tersebut berada diantara -2 

sampai +2, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada model 

regresi tidak terdapat autokorelasi. 

Uji Heteroskedaastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006:105). Model regresi 

yang baik adalah model yang tidak terjadi heterokedastisitas 

(homokedastisitas). Pada penelitian ini uji heterokedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan analisis grafik scatterplot, yaitu 

Jika titik-titik yang terbentuk menyebar secara acak baik di 

atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokesdastisitas. Selanjutnya untuk melihat keakuratan dalam 

pengujian data ini dapat dilihat melalui uji spearman, Metode 

uji heteroskedastisitas dengan korelasi Spearman yaitu 

mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized 

residual. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan 

uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen dengan 

residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi (Priyatno, 2011). 

Berdasarkan lampiran nilai korelasi kelima variabel independen 

dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih 



 
 

dari 0,05. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan lampiran : 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F secara simultan 

didapat nilai F hitung sebesar 7,113 dengan probabilitas 0,000. 

Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan F hitung > F tabel 

(2,43), maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

profitabilitas perusahaan kimia dan farmasi atau dapat dikatakan 

bahwa Resiko Bisnis, Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, dan Pertumbuhan Aset secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Struktur Modal. 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t secara parsial 

diketahui bahwa Resiko Bisnis menunjukkan thitung   sebesar  0,224  

dengan nilai signifikansi 0,824 sedangkan ttabel adalah 2,01669 

sehingga thitung < ttabel (0,224 < 2.01669), maka Ho tidak dapat 

ditolak dan Ha tidak dapat diterima, yang berarti variabel 

Resiko Bisnis (DOL) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Struktur Modal (SM). 

Dari  hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Struktur 

Aset menunjukkan thitung sebesar  4,384  dengan nilai signifikansi 

0,000 sedangkan ttabel adalah 2,01669 sehingga thitung  >  ttabel 

(4,384 > 2,01669), maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti 

variabel Struktur Aset (SA) secara parsial berpengaruh terhadap 

Struktur Modal (SM). 

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Ukuran 

Perusahaan menunjukkan thitung sebesar 1,974 dengan nilai 

signifikansi 0,055, sedangkan ttabel adalah 2,01669 sehingga thitung 

<  ttabel (1,974 < 2,01669), maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha 

tidak dapat diterima, yang berarti variabel Ukuran Perusahaan 

(SIZE) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Struktur Modal 

(SM). 

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa 

Profitabilitas menunjukkan thitung sebesar -1,860 dengan nilai 

signifikansi 0,070, sedangkan ttabel adalah 2,01669 sehingga -

thitung >  -ttabel (-1,860 > -2,01669), maka Ho tidak dapat ditolak 

dan Ha tidak dapat diterima, yang berarti variabel 

Profitabilitas (NPM) secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Struktur Modal (SM). 

Dari hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa Pertumbuhan 

Aset menunjukkan thitung sebesar 1,915 dengan nilai signifikansi 

0,062, sedangkan ttabel adalah 2,01669 sehingga thitung < ttabel 

(1,915 < 2,01669), maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha tidak 

dapat diterima, yang berarti variabel Pertumbuhan Aset (GROWTH) 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap Struktur Modal (SM). 

Berdasarkan hasil uji koefisinesi determinasi, besarnya nilai 

adjusted R
2
 dalam model regresi perusahaan kimia & farmasi 

diperoleh sebesar 0,384. Hal ini menunjukkan bahwa besar 

pengaruh variabel independen yaitu Resiko Bisnis, Struktur Aset, 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Aset terhadap  

variabel dependen Struktur Modal yang dapat diterangkan oleh 

persamaan  ini sebesar 38,4%. Sedangkan sisanya sebesar 61,6% 



 
 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 

regresi. Selain itu dapat dilihat nilai R
2
nya adalah 0,447. Jika 

nilai R
2
 mendekati 1 maka variabel bebas semakin kuat 

pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

Persamaan Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan Lampiran pengujian hipotesis maka dapat dibuat 

persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

Y = -0,779 + 0,001 DOL + 0,538 SA + 0,065 SIZE - 0,645 NPM + 

0,209 GROWTH + e 

1. Konstanta (a) 
Nilai konstanta (a) sebesar -0,779 menunjukkan bahwa apabila 

nilai variable Resiko Bisnis, Struktur Aset, Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Aset konstan, maka 

nilai variable Struktur Modal sebesar -0,779. 

2. Koefisien b1 untuk variabel Resiko Bisnis (DOL) 
Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar 0,001, nilai 

b1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang  searah 

antara variable Struktur Modal dengan variabel Resiko Bisnis 

yang artinya jika nilai variable Resiko Bisnis naik sebesar 

1% maka nilai Struktur Modal akan naik sebesar 0,001. Dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

3. Koefisien b2 untuk variable Struktur Aset (SA) 
Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,538, nilai 

b2 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variable Struktur Modal dengan variable Struktur Aset 

yang artinya jika nilai variable Struktur Aset naik sebesar 

1% maka nilai Struktur Modal akan naik sebesar 0,538. Dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

4. Koefisien b3 untuk variable Ukuran Perusahaan (SIZE) 
Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar 0,065, nilai 

b3 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variable Struktur Modal dengan variable Ukuran 

Perusahaan yang artinya jika nilai variable Ukuran 

Perusahaan naik sebesar 1% maka nilai Struktur Modal akan 

naik sebesar 0,065. Dengan asumsi variabel bebas lainnya 

konstan. 

5. Koefisien b4 untuk variable Profitabilitas (NPM) 
Besarnya nilai koefisien regresi (b4) sebesar -0,645, nilai 

b4 yang negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawan 

arah antara variable Struktur Modal dengan variable 

Profitabilitas yang artinya jika nilai variable 

Profitabilitas naik sebesar 1% maka nilai Struktur Modal 

akan turun sebesar 0,645. Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 

6. Koefisien b5 untuk variable Pertumbuhan Aset (GROWTH) 
Besarnya nilai koefisien regresi (b5) sebesar 0,209, nilai 

b5 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah 

antara variable Struktur Modal dengan variable Pertumbuhan 

Aset yang artinya jika nilai variable Pertumbuhan Aset naik 

sebesar 1% maka nilai Struktur Modal akan naik sebesar 

0,209. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 



 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa Resiko Bisnis, Struktur Aset, 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Aset 

berpengaruh secara simultan terhadap Struktur Modal. Secara 

parsial, variabel Resiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Pertembuhan Aset tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Struktur Modal tetapi Struktur Aset berpengaruh 

signifikan terhadap Struktur Modal pada perusahaan kimia dan 

farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-

2011. 

Saran 

Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah 

variabel lain sebagai variabel independen dan membandingkan 

struktur modal antara perusahaan sektor farmasi dan kimia dengan 

perusahaan sektor lain, sehingga dapat diketahui lebih lanjut 

apakah terdapat perbedaan dan hasilnya dapat lebih obyektif. 
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LAMPIRAN 

No Kode Nama Perusahaan 

Tanggal 

Listing 

1 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk. 8-May-1995 

2 EKAD PT Ekadharma Internasional Tbk. 14-Aug-1990 

3 SRSN PT Indo Acitama Tbk. 11-Jan-1993 

4 DVLA Darya Varia Laboratoria Tbk. 11-Nov-1994 

5 INAF Indofarma Tbk. 17-Apr-2001 

6 KAEF Kimia Farma Tbk. 4-Jul-2001 

7 KLBK Kalbe Farma Tbk. 30-Jul-1991 

8 MERK Merck Tbk. 23-Jul-1981 

9 PYFA Pyridam Farma Tbk. 16-Oct-2001 

10 TSPC Tempo Scan Pasific Tbk. 17-Jun-1994 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 50 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .11620846 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .094 

Positive .094 

Negative -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .663 

Asymp. Sig. (2-tailed) .771 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 



 
 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .669
a
 .447 .384 .12263359 .713 

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Aset, Ukuran 

Perusahaan, Resiko Bisnis, Profitabilitas, Struktur Aset 

b. Dependent Variable: Struktur Modal 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

   Unstandar

dized 

Residual 

Resiko 

Bisnis 

Strukt

ur 

Aset 

Ukuran 

Perusahaan 

Profita

bilitas 

Pertumbuh

an Aset 

Spearma

n's rho 

Unstanda

rdized 

Residual 

Correla

tion 

Coeffic

ient 

1.000 -.161 -.256 -.120 -.022 -.051 

Sig. 

(2-

tailed) 

. .264 .073 .407 .881 .726 

N 50 50 50 50 50 50 

Resiko 

Bisnis 

Correla

tion 

Coeffic

ient 

-.161 1.000 .246 .026 .293
*
 -.020 

Sig. 

(2-

tailed) 

.264 . .085 .857 .039 .891 

N 50 50 50 50 50 50 



 
 

Struktur 

Aset 

Correla

tion 

Coeffic

ient 

-.256 .246 1.000 -.109 -.298 -.066 

Sig. 

(2-

tailed) 

.073 .085 . .451 .035 .650 

N 50 50 50 50 50 50 

Ukuran 

Perusaha

an 

Correla

tion 

Coeffic

ient 

-.120 .026 -.109 1.000 .176 .030 

Sig. 

(2-

tailed) 

.407 .857 .451 . .223 .837 

N 50 50 50 50 50 50 

Profitab

ilitas 

Correla

tion 

Coeffic

ient 

-.022 .293
*
 -.298

*
 .176 1.000 .185 

Sig. 

(2-

tailed) 

.881 .039 .035 .223 . .199 

N 50 50 50 50 50 50 

Pertumbu

han Aset 

Correla

tion 

Coeffic

ient 

-.051 -.020 -.066 .030 .185 1.000 

Sig. 

(2-

tailed) 

.726 .891 .650 .837 .199 . 

N 50 50 50 50 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .535 5 .107 7.113 .000
a
 

Residual .662 44 .015   

Total 1.197 49    

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Aset, Ukuran 

Perusahaan, Resiko Bisnis, Profitabilitas, Struktur Aset 

b. Dependent Variable: Struktur Modal 

 

 

 

 



 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.779 .398  -1.959 .056   

Resiko 

Bisnis 

.001 .003 .026 .224 .824 .941 1.062 

Struktur 

Aset 

.538 .123 .544 4.384 .000 .815 1.227 

Ukuran 

Perusahaan 

.065 .033 .228 1.974 .055 .944 1.059 

Profitabili

tas 

-.645 .347 -.227 -1.860 .070 .846 1.183 

Pertumbuhan 

Aset 

.209 .109 .216 1.915 .062 .988 1.012 

a. Dependent Variable: Struktur Modal 

 

 

 


