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ABSTRAK
Kebijakan  struktur  modal  merupakan  kebijakan  yang  berhubungan

langsung dengan pengambilan keputusan dalam menentukan perimbangan antara
hutang  jangka  panjang  dengan  modal  sendiri.  Keputusan struktur  modal  yang
tidak cermat akan beresiko menimbulkan biaya modal yang tinggi, sehingga akan
menyebabkan rendahnya profitabilitas perusahaan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal antara lain
disebabkan  oleh  adanya  perubahan  Return  On  Equity,  ukuran  perusahaan  dan
struktur aktiva. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh  Return On
Equity, ukuran perusahaan dan struktur aktiva terhadap struktur modal. Penelitian
ini dilakukan pada perusahaan public disektor manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia  (BEI).  Pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  menggunakan
metode purposive sampling dengan total sampel sebesar 17 perusahaan.

Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Return On Equity, ukuran perusahaan dan struktur
aktiva  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  struktur  modal
perusahaan manufaktur di BEI.

ABSTRACT
Capital  struktur  policy  is  the  policy  that  direct  relate  of  the  decision

making to  decide  proportion  between  long term debt  with  equity.  The  capital
structure decision that not careful will be make rise cost of capital to be climb and
finally, will be cause profitability company to be low.

There are some factors to be able influencing of capital structure, among
other are Return On Equity, Company Size and Activa Structure. The research
examines influencing of return on equity, company size and activa structure to
capital  structure.  The  research  conducted  at  the  public  companies  in
manufacturing  sector  which  are  listed  on  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  The
determination  of  sample  in  the  research use purposive  sampling.  The total  of
samples are 17 companies.

Data were analyzed using multiple regression analysis. The result of the
research  show  return  on  equity,  company  size  and  active  structure  have  not
significant influence on the capital structure of manufacturing companies at BEI.

Keywords : Return  On Equity,  Company  Size,  Activa  Structure and Capital
Structure.
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Setiap  perusahaan  dalam  menjalankan  usahanya  harus  didukung  oleh

tersedianya dana yang memadai. Dana tersebut dapat diperoleh baik dari sumber

internal perusahaan maupun dari sumber eksternal perusahaan. Sumber internal

perusahaan  berarti  sumber  dana  yang  dibentuk  atau  dihasilkan  dari  dalam

perusahaan yaitu dari keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham

atau  yang  ditahan  dalam  perusahaan  (retained  learning). Sedangkan  sumber

eksternal  berarti  sumber  daya  yang  diperoleh  dari  luar  perusahaan  yaitu  dari

tambahan  penyertaan  modal  dari  pemilik  atau  emisi  saham  baru,  penjualan

obligasi dan dari kredit atau pinjam pada bank. Dalam memenuhi kebutuhan dana

setiap  perusahaan  harus  mampu  menghimpun  dana  baik  yang  bersumber  dari

dalam maupun dari luar perusahaan. Dana yang bersumber dari luar perusahaan

hendaknya  dilakukan  dengan  cara  seefisien  mungkin  artinya  diusahakan  dapat

memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya modal yang seminimal mungkin

dengan persyaratan yang paling menguntungkan.

Biaya  modal  yang  harus  ditanggung  oleh  perusahaan  merupakan

konsekuensi  langsung  dari  keputusan  manajemen  keuangan  yang  berkaitan

dengan kebijakan struktur modal yang telah ditetapkannya.

Manajer keuangan hendaknya mempertimbangkan dengan cermat sifat dan

biaya dari masing-masing sumber dana yang akan di pilih, karena masing-masing

sumber  dana  yang  akan  dipilih  akan  mempunyai  konsekuensi  financial  yang

berbeda-beda (Riyanto, 2001).

Perusahaan  yang  mengutamakan  pemenuhan  kebutuhan  dana  yang

bersumber dari internal perusahaan, berarti mengurangi ketergantungannya pada
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pihak luar. Manakala  pertumbuhan perusahaan semakin  pesat,  sedangkan dana

dari  sumber  internal  sudah digunakan seluruhnya  maka  pemenuhan  kebutuhan

dana yang bersumber dari eksternal perusahaan akan menjadi pilihan perusahaan.

Apabila dalam pemenuhan kebutuhan dana eksternal tersebut mengutamakan pada

pinjaman atau utang saja maka ketergantungan pada pihak luar akan besar dan

resiko  financialnya  juga  semakin  besar  pula.  Sebaliknya  apabila  hanya

mendasarkan pada saham saja, maka biayanya akan sangat mahal. Oleh karena itu

diusahakan keseimbangan optimal antara kedua sumber dana tersebut, yaitu yang

dikenal dengan kebijakan struktur modal.

Dalam menentukan struktur modal perusahaan, banyak faktor-faktor yang

mempengaruhinya.  Menurut  Brigham dan Huston (2001) faktor-faktor  tersebut

meliputi  faktor  :  stabilitas  penjualan,  struktur  aktiva,  leverage  operasi,  tingkat

pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi

pinjaman  dan  lembaga  penilai  peringkat,  kondisi  pasar,  kondisi  internal

perusahaan dan fleksibilitas keuangan perusahaan.

Dua  penelitian  terdahulu  tentang   faktor-faktor  yang  mempengaruhi

struktur modal telah dilakukan oleh Endang Sri Utami (2009) dan Indra Widjaja

bersama Faris Kasenda (2008) adalah sebagai berikut :
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No
Penelitian

yang dilakukan
oleh

Dengan judul
Dengan

jumlah sampel
Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa

1. Endang Sri 
Utami (2009)

Faktor-faktor 
yang 
mempengaruh
i struktur 
modal 
perusahaan 
manufaktur

10 perusahaan
manufaktur di 
BEI Periode 
2003-2006

Ukuran perusahaan, resiko
bisnis, tingkat 
pertumbuhan, struktur 
aktiva, dan profitabilitas 
secara simultan 
berpengaruh terhadap 
struktur modal, secara 
parsial ukuran perusahaan,
resiko bisnis dan tingkat 
pertumbuhan tidak 
berpengaruh terhadap 
struktur modal, sedangkan
struktur aktiva dan 
profitabilitas berpengaruh 
terhadap struktur modal.

2 Indra Widjaja 
dan Faris 
Kasenda 
(2008)

Pengaruh 
kepemilikan 
institusional, 
aktiva 
berwujud 
ukuran 
perusahaan 
dan 
profitabilitas 
terhadap 
struktur 
modal pada 
perusahaan 
dalam 
industry 
barang 
konsumsi di 
BEI

33 perusahaan
barang 
konsumsi di 
BEI

Kepemilikan institusional 
berpengaruh signifikan 
terhadap struktur modal 
aktiva berwujud 
berpengaruh signifikan 
terhadap struktur modal. 
Ukuran perusahaan 
berpengaruh signifikan 
terhadap struktur modal. 
Profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap 
struktur modal.
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti secara

empiris,  apakah  return  on  equity,  ukuran  perusahaan  dan  struktur  aktiva,

berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan public disektor manufaktur yang

tercatat di BEI periode 2009-2011?

Hipotesis Penelitian 
1. Return on Equity berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan public

disektor manufaktur yang tercatat di BEI periode 2009-2011.
2. Ukuran  perusahaan  berpengaruh  terhadap  struktur  modal  perusahaan

public disektor manufaktur yang tercatat di BEI periode 2009-2011.
3. Struktur  aktiva  berpengaruh  terhadap  struktur  modal  perusahaan  public

disektor manufaktur yang tercatat di BEI periode 2009-2011.

2. KERANGKA TEORITIS
Modal

Modal menurut Munawir (2004) adalah merupakan hak atau bagian yang

dimiliki  oleh  pemilik  perusahaan  yang  ditunjukkan  dalam  pos  modal  (modal

saham), surplus dan laba yang ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki

oleh perusahaan terhadap hutang-hutangnya.

Sedangkan  menurut  Riyanto  (2001)  pengertian  modal  didasarkan  pada

pandangan  klasik,  diartikan  secara  fisik  yaitu  hasil  produksi  yang  digunakan

untuk memproduksi lebih lanjut, yang dalam perkembangannya pengertian modal

tersebut  mulai  bersifat  non  fisik  yaitu  ditekankan  pada  nilai,  daya  beli,  atau

kekuasaan memakai,  atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang

modal.

Dari  kedua pengertian  modal  tersebut  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa

modal  adalah  kekayaan  yang  ditekankan  pada  nilai,  daya  beli  dan  kekuasaan
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memakai  atau menggunakan,  yang  dalam neraca  perusahaan terletak  pada pos

kredit untuk diinvestasikan pada barang-barang modal ynag terletak di pos debit

pada neraca serta digunakan untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.

Struktur Modal

Menurut Riyanto (2001) “struktur modal adalah pembelanjaan permanen

dimana mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal

sendiri”.  Apabila  struktur  financial  tercermin  pada  keseluruhan  pasiva  dalam

neraca,  maka struktur modal  hanya  tercermin pada hutang jangka panjang dan

unsur-unsur  modal  sendiri,  dimana  kedua  golongan  tersebut  merupakan  dana

permanen atau dana jangka panjang.

Sedangkan menurut  Sartono (2001) bahwa “struktur  modal  ditunjukkan

oleh  perimbangan  pembelanjaan  jangka  panjang  yang  permanen,  yaitu

perimbangan  antara  hutang jangka panjang dan saham preferen  dengan modal

sendiri diluar hutang jangka pendek. Modal sendiri termasuk modal saham biasa,

capital surplus dan laba ditahan”.

Secara umum “struktur modal  adalah susunan atau perbandingan antara

modal  sendiri  dan  pinjaman  jangka  panjang”.  Dengan  perkataan  lain  struktur

modal  memperlihatkan bagaimana  modal  perusahaan terbagi  antara  equity dan

long term debt, sedangkan struktur keuangan perusahaan menunjukkan komposisi

sebelah kanan neraca perusahaan. Jadi cara bagaimana keseluruhan sebelah kredit

neraca perusahaan terbagi  ke dalam pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka

panjang dan modal sendiri.
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Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud

dengan  struktur  modal  adalah  bagian  dari  struktur  keuangan  dimana

mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri.

Struktur modal dapat diukur dengan berdasarkan pada pengertian struktur

modal  yang antara  lain disampaikan oleh Riyanto (2001) yaitu  bahwa struktur

modal adalah pembelanjaan permanen yang mencerminkan perimbangan antara

hutang jangka panjang dengan modal  sendiri,  yang  mana  rasio tersebut  sering

dikenal dengan sebutan long-term debt to equity dan dapat dihitung dengan rumus

sebagai berikut :

Masalah  struktur  modal  merupakan  masalah  yang  penting  bagi  setiap

perusahaan,  karena  baik  buruknya  struktur  modal  akan  mempunyai  efek  yang

langsung  terhadap  posisi  keuangan  perusahaan.  Agar  dapat  menentukan

komposisi  struktur  modal  yang  optimal  maka  manajemen  keuangan  perlu

mempertimbangkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  struktur  modal  sebelum

menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan struktur modal.

-
Return On Equity

Ada  beberapa  teknik  analisis  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur

tingkat profitabilitas perusahaan, antara lain dengan menggunakan salah satu rasio

keuangan yaitu Return on Equity.
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Return  on  Equity adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  menunjukkan

seberapa  besar  kemampuan  perusahaan  dalam  menggunakan  modalnya  untuk

menghasilkan  laba  bagi  para  pemegang  saham  atau  untuk  mengukur  tingkat

penghasilan yang diterima oleh pemilik perusahaan. Semakin tinggi nilai  Return

on Equity , menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba

dengan menggunakan modal yang dimilikinya semakin baik.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

ROE = EquityTotal

TaxAfter  IncomeNet 
 x 100% 

Ukuran Perusahaan (Company Size)

Menurut  Utami  (2009)  ukuran  perusahaan  merupakan  ukuran  atau

besarnya asset yang dimiliki perusahaan, ditunjukkan oleh Natural Logaritma dari

total  aktiva.  Selanjutnya  Yusuf  dan  Soraya  dalam  Utami  (2009)  menyatakan

bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aktiva perusahaan.

Pada perusahaan besar dengan total aktiva yang banyak akan lebih berani

untuk  menggunakan  modal  dari  pinjaman  dalam  membiayai  seluruh  aktiva,

dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  lebih  kecil  ukurannya.  Pada  umumnya

perusahaan  dengan  skala  besar  mempunyai  akses  yang  lebih  dekat  dengan

kreditor untuk memperoleh pinjaman. Demikian pula dengan para kreditor yang

lebih  mempermudah  perusahaan  besar  dalam  memperoleh  kredit.  Hal  ini

dikarenakan  perusahaan  yang  besar  akan  mudah  melakukan  diversifikasi  dan

cenderung  lebih  kecil  mengalami  kebangkrutan.  Dengan demikian,  perusahaan

yang  berukuran  besar  cenderung  memiliki  kemampuan  dan  fleksibilitas  yang
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lebih  baik  untuk  mengakses  sumber  dana  sehingga  cenderung  untuk

meningkatkan hutangnya. 

Selain  para kreditor, para investor  juga lebih mempertimbangkan untuk

berinvestasi  di  perusahaan  besar.  Melalui  laporan  keuangan,  para  investor

melakukan  ramalan  tentang  perkembangan  perusahaan  tersebut  dimasa  depan.

Apabila  perusahaan semakin  besar  dimasa  mendatang,  maka  keuntungan  yang

dibagi oleh perusahaan diharapkan semakin besar dan diharapkan pula kenaikan

pada  harga  saham.  Sehingga  semakin  besar  ukuran  perusahaan,  para  investor

semakin mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Untuk  mengukur  Company  size (ukuran  perusahaan)  dapat  digunakan

rumus :

Company Size = Ln . Total Aktiva

Keterangan :

Ln : Logaritma Natural

Struktur Aktiva

Dalam menentukan komposisi atau struktur aktiva, maka dikatakan oleh

Riyanto  (2001)  bahwa  “struktur  aktiva  merupakan  perbandingan  atau

perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap” atau dapat ditulis sebagai

berikut :
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Adapun yang  dimaksud  dengan aktiva  lancar  adalah  aktiva  yang  habis

dalam  satu  kali  perputaran  dalam  proses  produksi,  dan  proses  perputarannya

adalah  dalam  jangka  waktu  yang  pendek  (umumnya  kurang  dari  satu  tahun).

Sedangkan yang dimaksudkan dengan aktiva tetap adalah aktiva yang tahan lama

yang  tidak  atau  yang  secara  berangsur-angsur  habis  turut  serta  dalam  proses

produksi.

Ditinjau  dari  lamanya  perputaran,  aktiva  tetap  mengalami  proses

perputaran dalam jangka waktu yang panjang (lebih dari satu tahun).

3. METODE PENELITIAN
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
1. Struktur  Modal  (Y) adalah  rasio perimbangan antara  utang jangka panjang

dengan modal sendiri dari perusahaan-perusahaan manufaktur di BEI periode

2009-2011  yang  menjadi  anggota  sampel  dalam  penelitian  ini.  Untuk

mengukur struktur modal diproksikan dengan rumus sebagai berikut ;
2.

Struktur Modal = SendiriModal

Panjang Jangka Hutang
 x 100%

Satuan yang digunakan adalah persen (%)

3. Retrun on Equity /  ROE (X1)  adalah  rasio  perimbangan antara  laba  bersih

setelah pajak dengan modal sendiri dari perusahaan-perusahaan manufaktur di

BEI periode 2009-2011, yang menjadi anggota sampel dalam penelitian ini.

Untuk mengukur ROE diproteksikan dengan rumus sebagai berikut : 

ROE = = 
SendiriModal

PajakSetelahBersihLaba
 x 100%

4. Ukuran Perusahaan /  Company Size (X2) adalah variabel ukuran perusahaan

dalam penelitian ini diproteksikan dengan rumus sebagai berikut :
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Ukuran Perusahaan = Ln . Total Aktiva. 
Keterangan : Ln = Logaritma Natural

5. Struktur Aktiva / Assets Structure (X3) adalah rasio perimbangan antara aktiva

lancar  dengan  aktiva  tetap  dari  perusahaan-perusahaan  manufaktur  di  BEI

periode 2009-2011 yang menjadi anggota sampel dalam penelitian ini. Untuk

mengukur struktur aktiva diproksikan dengan rumus sebagai berikut :

Struktur Aktiva = 
Tetap Aktiva

Lancar Aktiva
 x 100% 

Satuan yang digunakan adalah persen (%)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia periode 2009 – 2011. Sampel diambil secara  purposive

sampling yaitu pengambilan sampel dengan ciri-ciri tertentu, yaitu :

1. Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan manufaktur yang masih

terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  selama  periode  pengamatan  yaitu  2009-

2011.
2. Menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Data tidak melenceng jauh (Outlier)

Dari syarat-syarat tersebut, diperoleh sampel 17  perusahaan sebagai berikut :

1. PT. Mandom Indonesia, Tbk
2. PT. Delta Djakarta, Tbk
3. PT. Mayora Indah, Tbk
4. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk
5. PT. Sinar Mas Agro Resources Technology, Tbk
6. PT. Medco Energy International, Tbk
7. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
8. PT. Tempo Scan Pasific, Tbk
9. PT. Gudang Garam, Tbk
10. PT. Semen Gresik (Persero), Tbk
11. PT. Intraco Penta, Tbk
12. PT. United Tractor, Tbk
13. PT. Akasha Wira International, Tbk
14. PT. Cahaya Kalbar, Tbk
15. PT. Fast Food Indonesia, Tbk

Analisis Faktor-Faktor .................(Susiani) hal. 127 - 150                                                            137



16. PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk
17. PT. Pioneerindo Gourmeat International, Tbk
Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan sumber data

yang didapat yaitu sumber yang berasal dari www.idx.co.id; serta dari Indonesian

Capital Market Directory 2012.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Statistik

Tabel 1
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

Struktur Modal
ROE
Struktur Aktiva
Valid N (listwise)

51
51
51
51

3.20
2.60

11.40
53.20

757.50
323.20
149.00

1334.00

63.1980
35.0196
17.7353

271.1941

113.5580
46.7063
18.8396

238.9598

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Identifikasi secara statistic ada atau tidak adanya gejala multikolinieritas

dapat  dilakukan  dengan  menghitung  Variance  Inflation  Factor (VIF)  tabel  2

berikut ini menyajikan hasil uji multikolinieritas.
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Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

coefficientsa

Model 
Collinerity Statistics 

Tolerance VIF
1    
      ROE (X1)
      Size (X2)
      Struktur Aktiva (X3)

.695

.987

.699

1.439
1.014
1.431

a. Dependent Variable : Struktur Aktiva

Berdasarkan  hasil  perhitungan  uji  multikolinieritas  (tabel  2)  telah

diperoleh hasil bahwa nilai VIF pada seluruh variabel bebas menunjukkan nilai

koefisien VIF yang lebih kecil dari 10. Hal ini memberikan arti bahwa seluruh

variabel bebas dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas.

b. Uji Heterokedastisitas

Menurut Wahid Sulaiman (2004:16) ada suatu bentuk visual yang dapat

dipakai untuk membuktikan kesamaan varians yaitu melalui gambar penyebaran

nilai-nilai  residual  terhadap  nilai-nilai  prediksi.  Apabila  penyebarannya  tidak

membentuk suatu pola tertentu seperti meningkat atau menurun, maka keadaan

heterokedastisitas terpenuhi atau terbebas dari asumsi heterokedastisitas.

Hasil uji Heterokedastisitas telah dicerminkan pada gambar / scatter plot

berikut ini :
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Gambar 1
Scatter Plot (Uji Heterokedastisitas)
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Dari scatterplot tersebut diatas dapat dilihat bahwa penyebaran data tidak

membentuk  suatu  pola  tertentu,  maka  keadaan  Heterokedastisitas  terpenuhi

artinya terbebas dari asumsi heterokedastisitas.

c. Uji Normalitas

Untuk  mengetahui  apakah  nilai-nilai  yang  diperoleh  dari  hasil

pengumpulan  data  mengikuti  distribusi  normal  atau  tidak  maka  dilakukan  uji

normalitas sebaran yaitu  dengan menggunakan uji kalmogorov smimov dengan

criteria apabila nilai kalmogorov smimov test yang diperoleh nilainya lebih besar

dari  0,5  maka  data  penelitian  telah  terdistribusi  normal.  Tabel  4.6  berikut  ini

menampilkan hasil uji normalitas sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

One sample Kolmogorov – Smimov Test
Unstandardized

Residual 
N
Normal 
Parametersa.b

Mean
Std.
Deviation
Absolute

51
-2.6646782E-07

109.8602295
.224
.215
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Kolmogorov – 
Smimov Z
Asymp. Sig.
 (2-Tailed)

Positive
Negative 

-.224
.598
.801

a. Test distribution is normal

b. Calculated from data

Berdasarkan  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  nilai  Kalmogorov  Smimov  Z

menunjukkan hasil  uji sebesar 0,598 yang berarti  lebih besar dari  0,5. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Analisis Model Regresi Linier Berganda

1. Model Regresi Linear Berganda

Tabel 4 berikut ini, telah menyajikan hasil analisis regresi linier berganda :

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model
Unstandardized Coefficients

B Std.Error
1  Constant

ROE / Return On Equity (X1)
Size / Ukuran Perusahaan (X2)
Struktur Aktiva  (X3)

42.741
.411

-.406
4.895E-02

28.529
.412
.856
.080

a. Dependent Variable Struktur Aktiva

Sumber : Lampiran 8

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diperoleh persamaan regresi

linier berganda sebagai berikut :
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Y = 42,741 + 0,411X1 – 0,406X2 + 0,04895X3

2. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi Simultan (Rsquare atau R2)

Untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel terikat (stock return)

dengan variabel bebas Return On Equity (X1), Size (X2)  digunakan nilai koefisien

korelasi simultan (R) yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut :

rxy = 
    

    2222 yYnxXn

yxxyn





Dengan menggunakan rumus tersebut  telah diperoleh hasil  perhitungan

sebagaimana yang disajikan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi (R)

Dan Determinasi Simultan (R2)

Model R Rsquare
Adjusted

Rsquare

Std. Error of
The Estimate

1. .253a .064 .004 113.3122

a. Predictors (constant), Struktur Aktiva, Size, ROE

Berdasarkan pada tabel 5 telah diperoleh nilai koefisien korelasi simultan

(R)  sebesar  0,253,  hal  ini  menunjukkan  adanya  hubungan  antara  Return  On

Equity, Size dan Struktur Aktiva  dengan Struktur Modal yaitu sebesar 25,3%.

Nilai  koefisien  determinasi  R2 (RSquare)  digunakan  untuk  mengukur

seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  terikat.

Dari  hasil  perhitungan  telah  diperoleh  nilai  RSquare atau  R2sebesar  0,064  yang

berarti 6,4% Struktur Modal dijelaskan oleh variabel Return On Equity, Size dan
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Struktur Aktiva.  Sedangkan sisanya sebesar 93,6% dipengaruhi oleh variabel lain

diluar model yang diteliti.

3. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi Parsial (r2)

Nilai  korelasi  parsial  (r)  menunjukkan  seberapa  erat  hubungan  antara

variabel bebas yang terdiri dari Return On Equity, Size dan Struktur Aktiva  secara

parsial terhadap variabel terikat struktur modal.  Besarnya nilai koefisien korelasi

parsial akan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini : 

Tabel 6
Nilai Koefisien Korelasi Parsial

Model

Correlations
Zero-
order r r2

ROE / Return On Equity (X1)
Size / Ukuran Perusahaan (X2)
Struktur Aktiva  (X3)

.230
-.078
.193

.144
-.069
.089

.021
-.004
.007

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui bahwa besarnya korelasi parsial (r)

variabel  Return On Equity  0,144, hal tersebut berarti variabel  Return On Equity

memiliki  hubungan  korelasi  parsial  terhadap  variabel  struktur  modal,  sebesar

14,4%. Besarnya korelasi parsial variabel Size (r) sebesar -0,069, tersebut berarti

variabel Size memiliki hubungan korelasi parsial dengan variabel Struktur Modal,

sebesar  -6,9%.  Besarnya  korelasi   parsial  variabel  Struktur  Aktiva  (r)  sebesar

0,089, berarti  variabel Struktur aktiva memiliki hubungan korelasi  parsial  yang

dengan variabel struktur modal sebesar 8,9%.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel  6 juga dapat dilihat bahwa

nilai  koefisien  determinasi  parsial  (r2)  terbesar  adalah  pada  variabel  return on
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equaty (ROE). Hal ini berarti besarnya pengaruh variabel struktur aktiva secara

parsial terhadap struktur modal adalah dominan yang ditunjukkan dengan nilai r2

sebesar 0,021 atau 2,1%.

Pengujian Hipotesis
- Uji F (Uji Serempak),  hasil  perhitungan  uji  F  telah disajikan pada Tabel 7

berikut ini:

Tabel 7
Hasil Perhitungan Uji F

ANOVAb

Model Anovab

Sum of 
Square df Mean

Square
F Sig.

1    Regression
Residual
Total 

41307.705
603463.5
644771.2

3
47
50

13769.235
12839.649

1.072 .370a

a. Predictors : (constant), Struktur Aktiva, Size, ROE

b. Dependent Variable : Struktur Modal

Dari  tabel  7  telah  ditunjukkan  bahwa p-value  0,370  >  0,05,  maka  Ho

diterima, hal ini berarti  Return on Equity, ukuran perusahan (Company Size) dan

struktur aktiva secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

- Uji t (uji parsial), hasil uji t telah disajikan pada tabel 8, yaitu sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Perhitungan Uji t

Model thitung ttabel
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1   (constant)
      Return on Equity (X1)
     Size  (X2)
     Struktur Aktiva (X3)

1.498
0.998

-0.474
0.610

-
2,0117
2,0117
2,0117

1. Return on Equity : thitung < ttabel (0,998 < 2,0117) maka

Ho  diterima  berarti  ROE  tidak  berpengaruh  terhadap  struktur  modal

perusahaan-perusahaan publik di sektor manufaktur di BEI.
2. Company  Size :  -thitung >  -ttabel (-0,474  >  -2,0117),

maka H1 diterima, berarti ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh terhadap

struktur modal perusahaan publik di sektor manufaktur di BEI.
3. Struktur Aktiva : thitung < ttabel (0,610 < 2,0117), maka

H0 diterima, berarti struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal

perusahaan publik disektor manufaktur di BEI.

Pembahasan
1. Pengaruh ROE Terhadap Struktur Modal

Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  telah  menunjukkan  bahwa  ROE

memiliki koefisien regresi positif, berarti apabila ROE meningkat, maka  struktur

modal  juga  meningkat,  demikian  sebaliknya.  Ini  menunjukkan  bahwa  ROE

berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  struktur  modal.  Perusahaan  yang

mempunyai return on equity ROE sangat tinggi, menggunakan banyak pendanaan

hutang.  Tingginya  return  on  equity memungkinkan  perusahaan  menggunakan

pendanaan internal dari laba yang ditahan  (retained earning).  Dengan demikian

hasil penelitian ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam penjelasan

praktis.
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Berdasarkan  hasil  uji  parsial  (uji  t)  telah  diketahui  bahwa  ROE  tidak

memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Dengan demikian hipotesis pertama,

ditolak.

2. Pengaruh Size (Ukuran Perusahaan) Terhadap Struktur Modal

Berdasarkan  pada  hasil  analisis  regresi  linier  berganda  telah  diketahui

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak  berpengaruh  signifikan

terhadap struktur modal. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya ukuran perusahaan

manufaktur tidak diikuti oleh besarnya penggunaan hutang. Pada penelitian ini,

ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva dimana total aktiva

mencerminkan  kekayaan  perusahaan, ketidak  signifikan  variabel  ukuran

perusahaan  terhadap  struktur  modal  dikarenakan  perusahaan  menggunakan

kemampuannya  untuk  menggunakan  total  aktiva dalam membiayai  kebutuhan

dana dibanding dengan penggunaan hutang.

Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang

dilakukan  oleh  Endang  Sri  Utami  (2009)  yang  menyatakan  bahwa  ukuran

perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan

manufaktur, dan bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Indrawijaya bersama Faris Kasenda yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal perusahaan.

Berdasarkan hasil  uji t  telah diketahui  bahwa ukuran perusahaan tiodak

berpengaruh terhadap struktur modal,  berarti  hipotesis kedua ditolak atau tidak

terbukti kebenarannya.

3. Pengaruh Struktur Aktiva terhadap Struktur Modal
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Berdasar  hasil  analisis  regresi  linier  telah  diperoleh  kesimpulan  bahwa

struktur aktiva memiliki koefisien regresi positif, artinya hubungan antara struktur

aktiva dengan struktur modal adalah berbanding searah. Apabila struktur aktiva

suatu  perusahaan  semakin  baik,  maka  struktur  modal  suatu  perusahaan  juga

semakin baik.

Akan  tetapi  berdasarkan  hasil  uji  parsial  (uji  t)  telah  diketahui  bahwa

struktur  aktiva  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  struktur  modal.  Dengan

demikian  hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  hasil  penelitian  yang

dilakukan oleh Endang Sri Utami yang menyatakan bahwa struktur aktiva secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

Selanjutnya berdasarkan hasil uji parsial tersebut juga dapat diambil suatu

kesimpulan bahwa hipotesis ketiga dari penelitian ini tidak terbukti kebenarannya

(ditolak).

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan 

Dari penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Return  On  Equity  (ROE),  ukuran  perusahaan  (Size)  dan  Struktur  Aktiva

secara  simultan  tidak  berpengaruh  terhadap  Struktur  Modal  perusahaan

manufaktur di BEI periode 2009-2011.
2. Return  On  Equity  (ROE)  secara  parsial  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap

Struktur Modal Perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2011.
3. Ukuran perusahaan  (Size)  secara  parsial  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap

Struktur Modal Perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2011.
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4. Struktur  Aktiva  secara  parsial  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  Struktur

Modal Perusahaan manufaktur di BEI periode 2009-2011.
5. Return  On  Equity  (ROE),  Ukuran  Perusahaan  (Size)  dan  Struktur  Aktiva

berkontribusi sebesar 6,4% dalam menjelaskan variasi variabel struktur modal

sedang  sisanya  sebesar  93,6%  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  selain  yang

dianalisis dalam model.

Saran 

Hendaknya  pihak  manajemen  perusahaan  senantiasa  menjaga

perimbangan struktur modalnya  agar selalu berada di posisi rasio perimbangan

yang terbaik, agar terhindar dari ketergantungan pada pihak eksternal.
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