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ABSTRACT

The company's main goal is to enhance shareholder value through increased 
prosperity of the owners or shareholders (Brigham and Houston, 1998). In practice, 
companies need funds to develop and achieve its objectives, where there are two 
theories that play a role in decision making that is funding the Balancing Theory of 
financial theory that states that companies tend to choose the external as well as 
funding from the pecking order theory is that companies tend to choose the funding 
coming from internal. Another aim is to identify the influence of sales growth, asset 
structure, profitability, and firm size on corporate funding sources (DER) Miscellaneous 
Industry sector with consumer goods sector as well as test the coefficient difference 
between the two sectors. In addition, this study also reviews the variables that are used 
because there are differences in the results of previous research.

This discovers used secondary data from JSX and has register in Jakarta Stock 
Exchange with period three years from 2007 to 2009. Sampling was purposive sampling 
method to the provisions of these companies include the financial statements during the 
period of study and have a positive net income. Data analysis using the classic 
assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test, and coefficient of 
determination with sales growth, asset structure, profitability, and firm size as 
independent variables, whereas the latter is the use of different test (Chow Test).

Based on the classic assumption test use was not found troublesome symptoms. 
To test the hypothesis t in various industrial companies independent variables asset 
structure, and size of the company proved to be positively significant with a significance 
level of less than 0.05 and negatively affect profitability significantly by more than 0.05 
significance level and proved to have positive sales growth was not significant with more 
than 0.05 level of significance. In the consumer goods company independent variable 
and the size of the company has a significant positive and significant negative 
profitability and growth and asset structure influence positively no significant effect on 
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capital structure. While the F test in various industrial companies with significant level of 
less than 0.05 by F test of 8.125 and on consumer goods company with a significant level 
of less than 0.05 by F test 5.638 shows simultaneously the four significant variables. 
Tests showed adjusted R2 coefficient of determination in various industrial companies by 
38,3% and in consumer goods companies 25,6% indicated that simultaneous variable 
sales growth, asset structure, profitability, and firm size effect of 38,3% and 25,6% while 
the remaining 61,7% and 74,4% influenced by other factors outside the model. Different 
test (Chow Test) showed the value of F count of sectors to be tested at 2,703 smaller 
than the F table at 2,469 and this shows there is no difference between the 
determination of funding decision Miscellaneous Industry sector companies and 
consumer goods sectors.

Keywords: sales growth, asset structure, profitability, and firm size, DER
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I. PENDAHULUAN

Struktur modal adalah perbandingan atau perimbangan antara modal asing 

dengan modal sendiri (Riyanto, 1995). Struktur modal (capital structure) sangat 

penting dalam membiayai aktifitas operasional perusahaan. 

Dalam keputusan manajemen untuk mendapatkan hutang dari kreditur ada 

beberapa variabel yang diduga mempengaruhi kreditur untuk mengucurkan 

hutang terhadap debitur yaitu variabel pertumbuhan penjualan diduga 

mempengaruhi kreditur dalam memberikan pinjaman dimana perusahaan yang 

mengalami pertumbuhan penjualan dinilai mempunyai prospek baik dalam 

perkembangannya dan ini mengurangi resiko (Sofiati, 2001). Selanjutnya variabel 

struktur aktiva dimana semakin besar nilainya maka semakin mencukupi aset 

yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang (Weston dan Copeland, 1997). 

Variabel profitabilitas dimana kreditur bisa menilai apakah perusahaan (debitur) 

mampu membayar hutang yang dilihat dari keuntungan perusahaan (Titmen dan 

Wessel, 1998). Dan yang terakhir variabel firm size dimana semakin 

meningkatnya perhatian kreditor terhadap perusahaan maka sangat dimungkinkan 

jumlah hutang akan semakin meningkat. Peningkatan jumlah hutang yang relatif 

lebih besar daripada modal sendiri akan meningkatkan debt to equity ratio (Ang, 

1997). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

ini memeperluas dengan menguji perbedaan kebijakan hutang pada perusahaan 

aneka industri dan perusahaan consumer goods periode tahun 2007-2009 dengan 

alasan bahwa perusahaan aneka industri mempunyai kapitalisasi atau volume 

perdagangan yang besar sehingga memerlukan modal yang besar daripada 

perusahaan consumer goods. 

Data empiris mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: DER, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan firm 

size periode 2007-2009 dapat dilihat pada tabel 1.1 :
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Tabel 1.1

Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva, Profitabilitas, Firm Size, dan DER

Perusahaan Sektor Aneka Industri

Periode 2007-2009

Variabel 2007 2008 2009

Pertumbuhan Penjualan 0,43 0,03 0,18

Struktur Aktiva 0,5 0,46 0,53

Profitabilitas 5,63 5,86 5,55

Firm Size 13,73 13,81 13,92

DER 4,06 1,88 1,99

Sumber : JSX, data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan pada 

tahun 2007-2009 tidak menunjukkan adanya fenomena gap. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Thies dan Klock (1992) yang 

menunjukkan adanya pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap DER. 

Penelitian lain dengan variabel ini oleh Sartono dan Sriharto (1999) tidak 

menemukan adanya hubungan signifikan terhadap struktur modal. 

Struktur aktiva pada tahun 2007-2008 menunjukkan adanya fenomena gap 

dimana pada tahun tersebut struktur aktiva menunjukkan trend yang meningkat 

sedangkan DER menunjukkan trend yang menurun. Tetapi pada tahun 2008-2009 

struktur aktiva tidak menunjukkan adanya fenomena gap. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh’d et al. (1998) dan Jensen et al. 

(1992) dalam Wahidahwati (2002) yang menunjukkan adanya pengaruh yang 

positif struktur aktiva  terhadap DER. Hasil yang berbeda diperoleh Sartono dan 

Sriharto (1999) dalam penelitian yang dilakukan menemukan bahwa variabel 
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struktur aktiva tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal serta 

arah penelitiannya menunjukkan hasil yang negatif.   

Profitabilitas pada tahun 2007-2008 menunjukkan adanya fenomena gap 

dimana profitabilitas menunjukkan trend yang meningkat sementara DER 

menurun. Sedangkan pada tahun 2008-2009 profitabilitas juga  menunjukkan 

adanya fenomena gap. Moh’d et al (1998) pada penelitiannya menyebutkan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. Hal 

tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2001) 

yang menunjukkan adanya pengaruh positif ROA terhadap DER. Penelitian 

Sartono dan Sriharto menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal.   

Size pada tahun 2007-2008 menunjukkan adanya fenomena gap dimana 

pada tahun tersebut size menunjukkan trend yang meningkat sementara DER 

menunjukkan trend yang menurun. Sedangkan pada tahun 2008-2009 tidak terjadi 

fenomena gap. Wahidahwati (2002) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap struktur modal. Hasil ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Sekar Mayangsari (2001) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap DER.

Berikut ini akan disajikan data rata-rata pertumbuhan penjualan, struktur 

aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan DER pada perusahaan Consumer 

Goods periode 2007-2009.  

Tabel  1.2

Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva, Profitabilitas, Firm Size, dan DER

Perusahaan Sektor Consumer Goods Periode 2007-2009

Variabel 2007 2008 2009
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Pertumbuhan Penjualan 0,11 0,2 0,25

Struktur Aktiva 0,56 0,58 0,59

Profitabilitas 15,57 10,29 10,29

Firm Size 13,77 13,88 13,99

DER 0,94 0,85 0,89

Sumber : JSX, data diolah

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan pada 

tahun 2007-2009 tidak menunjukkan adanya fenomena gap, dimana pada periode 

tahun 2007-2009 pertumbuhan penjualan  menunjukkkan angka yang meningkat, 

sementara DER juga menunjukkan trend yang meningkat. 

Struktur aktiva pada tahun 2007-2009 tidak menunjukkan adanya 

fenomena gap dimana pada periode 2007-2009 struktur aktiva menunjukkan trend 

yang meningkat sementara DER juga menunjukkan trend yang meningkat. 

Profitabilitas (ROA) pada tahun 2007-2008 menunjukkan adanya 

fenomena gap dimana pada periode tersebut ROA menunjukkan trend yang 

menurun sementara DER menunjukkan trend yang meningkat. Sedangkan pada 

tahun 2008-2009 tidak terjadi fenomena gap dimana pada tahun tersebut 

profitabilitas menunjukkan trend yang meningkat, begitu juga dengan DER yang 

menunjukkan trend yang meningkat. 

Size pada tahun 2007-2009 tidak menunjukkan adanya fenomena gap 

dimana pada periode tersebut size menunjukkan trend yang meningkat, sementara 

DER menunjukkan trend yang juga meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diuji pengaruh dari keempat 

variabel independen (pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan 

ukuran perusahaan) dalam mempengaruhi struktur modal perusahaan pada 

perusahaan aneka industri dan perusahaan consumer goods periode 2007-2009. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan adanya research gap dari 

keempat variabel independen yang mempengaruhi struktur modal. Keempat 

variabel independen tersebut adalah: Thies dan Klock (1992), Baskin (1989) 

dalam Mayangsari (2001) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif dan signifikan dengan hutangBerbeda dengan hasil yang 

diperoleh Wahidahwati (2002) yang menyebutkan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara pertumbuhan penjualan dengan hutang.  

Moh’d et al. (1998) dan Jensen et al. (1992) dalam Wahidahwati (2002), 

penelitiannya tersebut memperoleh hasil bahwa struktur aktiva memiliki 

hubungan yang positif. Hasil yang berbeda diperoleh Sartono dan Sriharto (1999) 

dalam penelitian yang dilakukan menemukan bahwa variabel struktur aktiva tidak 

memiliki hubungan signifikan terhadap struktur modal serta arah penelitiannya 

menunjukkan hasil yang negatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Mayangsari (2001) 

menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Titman dan Wessel (1988) ; 

Rajan dan Zingales (1995) ; Baskin (1989) ; Wiwattanakantang (1999) dalam 

Mutamimah (2003) yang menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan 

antara kemampuan meraih untung profitability dengan struktur modal. 

Wahidahwati (2002) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap struktur modal. Hasil ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Sekar Mayangsari (2001) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap DER.

Fenomena gap dalam penelitian ini didasarkan pada inkonsistensi data, 

dimana berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan 

penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan menunjukkan 

trend yang fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian struktur 

modal sehingga perlu dilakukan penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan 
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penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal. 

Berdasarkan reserach gap dan adanya fenomena gap dalam penelitian ni 

maka permasalahan (research problem) dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian variabel-variabel 

independen yang berpengaruh terhadap struktur modal. Selain itu, dalam 

fenomena gap menunjukkan bahwa besarnya rata-rata DER dalam tiga periode 

masih lebih besar dari 1 dan sifatnya fluktuatif. 

Berdasarkan reserach gap dan adanya fenomena gap dari penelitian ini 

maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini (reserach problem) adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, 

profitabilitas, dan firm size terhadap struktur modal baik itu pada 

perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer Goods secara 

parsial maupun simultan selama periode penelitian?

2. Bagaimana perbedaan dari pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur 

aktiva, profitabilitas, dan firm size dalam mempengaruhi struktur modal 

antara perusahaan sektor Aneka Industri dengan sektor Consumer Goods?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini 

maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur 

modal baik itu perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor 

Consumer Goods.

2. Menganalisis pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal 

baik itu perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer 

Goods.

3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal baik 

itu perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer Goods.
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4. Menganalisis pengaruh firm size terhadap strultur modal baik itu 

perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer Goods. 

5. Menganalisis perbedaan dari pengaruh pertumbuhan penjualan, 

struktur aktiva, profitabilitas, dan firm size dalam mempengaruhi 

struktur modal antara perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor 

Consumer Goods.  

Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi pihak manajemen dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan besarnya sumber dana yang 

diperlukan (baik dari pinjaman ataupun ekuitas) dalam rangka 

membiayai aktivitas operasional perusahaan.

2. Bagi investor dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

aktivitas investasinya dengan memperhatikan tingkat hutang 

perusahaan.

3. Penelitian diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan 

wawasan teoritis khususnya tentang pengaruh pertumbuhan 

perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, dan firm size terhadap 

struktur modal.  

4. Mengembangkan atau replikasi dengan memperluas sampel 

sehingga dapat dipakai sebagai acuan yang lebih tepat dan stabil.

I. TINJAUAN PUSTAKA

1. The Modigliani-Miller Model      

Dengan menggunakan hutang (bahkan dengan menggunakan hutang yang 

lebih banyak), perusahaan bisa meningkatkan nilainya kalau ada pajak. 

Dengan kata lain, kalau tujuan pembelanjaan perusahaan adalah untuk 

meningkatkan nilai perusahaan maka perusahaan perlu menggunkan 

hutang.
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2. The Trade off Model 

Konsep ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan akan meningkat seiring 

dengan peningkatan penggunaan leverage (akibat interest tax shields).

3. Pecking Order Theory 

Perusahaan cenderung memilih penggunaan dana yang berasal dari 

internal daripada eksternal dengan urutan laba ditahan, diikuti hutang dan 

yang terakhir modal sendiri.

4. Agency Theory   

Perusahaan memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan 

rentan terhadap konflik keagenan.

Hipotesis

1) Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan aneka industri.

2) Struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaan aneka industri.

3) Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan aneka industri.

4) Firm size berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan aneka industri.

5) Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan consumer goods.

6) Struktur aktiva berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan consumer goods. 

7) Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan consumer goods.

8) Firm size berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaan consumer goods.

9) Terdapat perbedaan pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, 

profitabilitas, dan firm size terhadap struktur modal antara perusahaan 

aneka industri dengan perusahaan consumer goods. 
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II. METODE PENELITIAN

Struktur Modal   

DER menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi total hutang 

(total debt) berdasar modal sendiri. DER diperoleh dengan rumus : 

DER = 
  
                                                                                   (1)                                                                           

  . 

Pertumbuhan Penjualan     

Growth yang diproksikan dengan perbandingan persentase perubahan 

(peningkatan atau penurunan) dalam total penjualan (total sales) pada aktiva akhir 

tahun terhadap awal tahun. Tingkat pertumbuhan penjualan dapat dirumuskan 

sebagai berikut:

Growth of sales = 
  

                                           (2)          

Struktur Aktiva  

Thies dan Klock (1992) dalam Mayangsari (2001) menggunakan rasio 

persediaan terhadap total asset sebagai proksi untuk mengukur struktur aktiva. 

Proksi pengukuran aktiva adalah hasil bagi persediaan dengan total aktiva. Skala 

yang digunakan adalah rasio yang diubah menjadi desimal, dan dirumuskan :

Struktur aktiva = 
 

                                                                       (3)

Profitabilitas   
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Diproksikan dengan perbandingan antara laba setelah pajak terhadap total 

aset. Variabel ini menggunakan skala rasio yang diubah ke dalam bentuk desimal. 

Profitabilitas dirumuskan sebagai berikut :

ROA = 
   ( )

                                                                   (4)

Firm Size

Firm size merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang diukur 

melalui logaritma natural dari total asset (Ln total asset). 

Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan 

keuangan perusahaan Aneka Industri dan Consumer Goods yang go publik 

periode tahun 2007-2009 di Bursa Efek Jakarta yang termuat dalam Jakarta 

Stock Exchange (JSX) tahun 2007-2009. 

Populasi dan Penentuan Sampel 

Pengambilan sampel dengan teknik non random sampling. Salah satu teknik 

pengambilan sampling yang termasuk dalam non random sampling adalah 

purposive sampling, di mana syarat yang dibuat harus dipenuhi oleh sampel 

(Sudjana, 1997:73) 

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Aneka Industri 

dan Consumer Goods yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 

tahun 2007-2009. 

2. Sampel  

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :
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a. Selalu ada selama periode penelitian yaitu dari tahun 2007-2009.

b. Perusahaan yang bersangkutan menyediakan data laporan keuangan 

c. Perusahaan memiliki laba bersih positif.

Setelah dilakukan penelitian sampel dengan metode purposive 

sampling didapatkan dari 49 perusahaan Aneka Industri keseluruhan yang 

memenuhi kriteria-kriteria tersebut hanya 23 perusahaan. Sedangkan untuk 

perusahaan Consumer Goods dari 48 perusahaan keseluruhan yang 

memenuhi kriteria-kriteria tersebut hanya 24 perusahaan.   

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode :

1. Metode Studi Pustaka

2. Dokumentasi terhadap data-data sekunder 

Metode Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik

1).      Uji Normalitas 

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005:110).

2).   Uji Autokorelasi

        Autokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi di antara anggota-

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu 

(seperti pada data time series) atau ruang (seperti dalam data cross section) 

(Gujarati,1995:400). Alat analisis yang digunakan adalah uji Durbin-Watson. 

3).   Uji Heteroskedastisitas



xiv

        Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2005:105). Analisa untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

terkena heteroskedastisitas atau tidak bisa dilihat pada grafik scatterplot. 

4).   Uji Multikolinearitas

        Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara 

variabel bebas satu dengan yang lainnya (Ghozali, 2005:91). Untuk mengetahui 

apakah ada korelasi antara variabel bebas dapat diketahui dengan melihat nilai 

korelasi parsial antar variabel bebas, yaitu pada condition index yang melebihi 20. 

Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dketahui dengan melihat nilai 

tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang 

lebih besar dari 10. 

         

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2005:92) untuk menguji model pengaruh dan hubungan 

variabel bebas yang lebih dari dua variabel terhadap variabel tergantung 

digunakan persamaan regresi linier berganda (multiple linear regression method)

dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Inti metode OLS adalah 

mengestimasi suatu garis regresi dengan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan 

setiap observasi terhadap garis tersebut. 

Pengujian Goodness of Fit Suatu Model 

             Menurut Ghozali (2000), ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi 

nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik dapat diukur 

dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya.

Uji Statistik t 
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Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk melihat apakah variabel 

bebas (independen) secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak 

bebas (dependen), dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Pengujian 

dilaksanakan dengan pengujian dua arah sebagai berikut :

1.) Membandingkan antara t tabel dan t hitung

2.) Berdasarkan probabilitas 

Uji F-statistik 

Pengujian regresi secara keseluruhan menunjukkan apakah variabel bebas 

secara keseluruhan atau parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas 

(struktur modal). Pengujian dilakukan sebagai berikut :

1.) Membandingkan antara F hitung dan F tabel

2.) Berdasarkan Probabilitas 

Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien 

determinasi dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 1995:202) : 

R2=   = 1-
∑
∑                                                                                                  (11)            

Uji Chow (Chow Test)

Chow test adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients atau 

uji kesamaan koefisien (Ghozali, 2005:131). Adapun rumus yang digunakan yaitu 

:

F=
(RSSr RSSur)/k

(RSSur)/(n1 n2 2k)                                                                                         (12)

Di mana :
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RSSur = RSS1+RSS2

df        = (n1+n2-2k)

Jika nilai hitung > F tabel maka kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan 

bahwa model regresi di antara perusahaan Aneka Industri dengan model regresi 

perusahaan Consumer Goods terdapat perbedaan.    

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Berdasarkan spesifikasi data yang diamati sebelumnya, secara rinci jumlah 

perusahaan manufaktur sektor aneka industri adalah sebanyak 23 perusahaan

sedangkan untuk sektor consumer goods adalah sebanyak 24 perusahaan. Dengan 

menggunakan metode penggabungan data (pooling) maka diperoleh data 

penelitian sebanyak 3 x (23 + 24) = 141 data observasi. 

4.2. Hasil Analisis

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel 

berikut :
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Tabel 4.1

Deskripsi variabel Penelitian Perusahaan Sampel

  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Descriptives

69 72 141

.2112 .1840 .1973

.47285 .23102 .36858

-.77 -.49 -.77

2.58 1.08 2.58

69 72 141

.4962 .5757 .5368

.20047 .15064 .18060

.08 .28 .08

.84 .81 .84

69 72 141

5.6800 12.0510 8.9333

5.52171 14.45409 11.44451

.03 .36 .03

25.39 96.94 96.94

69 72 141

13.8204 13.8803 13.8510

1.35609 1.49948 1.42633

11.29 11.25 11.25

17.97 17.20 17.97

69 72 141

2.6461 .8935 1.7511

6.76682 .80079 4.83105

-15.14 .08 -15.14

35.80 4.45 35.80

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

N

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

GROWTH

AKTIVA

ROA

SIZE

DER

Aneka Industri Consumer Goods Total
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata masing-masing variabel berada 

pada angka positif, meskipun terdapat angka negatif pada nilai minimal dari 

variabel profitabilitas (diukur dengan ROA) dan pertumbuhan (GROWTH).

Pertumbuhan penjualan (sales growth) merupakan variabel pertumbuhan 

perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan aset. Hasil penelitian ini 

mendapatkan rata-rata pertumbuhan asset sebesar 0,1973 atau 19,73%. Hal ini 

berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mengalami pertumbuhan perusahaan 

sebesar 19,73% per tahunnya. Nilai pertumbuhan perusahaan terkecil adalah 

sebesar -0,77, dan pertumbuhan aset terbesar adalah sebesar 2,58. 

Variabel struktur aktiva yang merupakan rasio aset tetap dengan total aset 

perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5368 atau 53,68%. Hal ini 

berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki aset tetap sebesar 53,68% dari 

keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Nilai terkecil dari struktur aktiva 

diperoleh sebesar 0,08 atau 8%, sedangkan struktur aktiva terbesar adalah sebesar 

0,84 atau 84%. 

Rasio profitabilitas ROA menunjukkan nilai rata-rata sebesar 8.9333%. 

Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu mendapatkan laba 

bersih sebesar 8.9333% dari total aset perusahaan yang dimiliki dalam satu 

periode. Nilai terkecil dari diperoleh sebesar 0.03%, sedangkan rasio profitabilitas 

terbesar adalah sebesar 96,94 atau 96,94% dari aset yang diniliki perusahaan. 

Ukuran perusahaan dalam hal ini diukur dengan total asset. Rata-rata total

asset dari perusahaan-perusahaan sampel setelah dilakukan transformasi logaritma 

adalah sebesar 13,8510 dengan nilai log (total asset) terkecil sebesar 11,25 dan 

nilai log (total asset) terbesar adalah sebesar  17,97. 

Variabel struktur modal yang diukur dengan rasio Debt to Equity Ratio 

(DER) yang merupakan rasio total hutang dengan total modal sendiri perusahaan 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,7511. Hal ini berarti bahwa rata-rata 

perusahaan sampel memiliki hutang sebesar 1,7511 kali dari keseluruhan modal 

sendiri yang dimiliki perusahaan. Nilai struktur modal di atas angka 1
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menunjukkan bahwa perusahaan sampel cenderung menggunakan hutang sebagai 

sumber pendanaan perusahaan. Nilai terkecil dari struktur modal diperoleh 

sebesar -15,14 atau terjadi defisit ekuitas, sedangkan struktur modal terbesar 

adalah sebesar 25,80.

4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik 

Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, ROA dan ukuran perusahaan 
terhadap struktur modal (DER) pada perusahaan aneka industri dan consumer goods.

1.  Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov – Smirnov 

yang  dilakukan terhadap nilai residual (Ghozali, 2002). Hasil pengujian 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.2

Uji Normalitas Data Perusahaan Aneka Industri dan Perusahaan Consumer Goods

Aneka Industri

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

69 69 69 69 69

.2112 .4962 5.6800 13.8204 2.6461

.47285 .20047 5.52171 1.35609 6.76682

.166 .083 .153 .165 .335

.166 .079 .115 .165 .335

-.132 -.083 -.153 -.116 -.332

1.375 .688 1.272 1.367 2.782

.046 .731 .079 .048 .000

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

GROWTH AKTIVA ROA SIZE DER

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Hasil pengujian terhadap data awal menunjukkan bahwa baik pada 

perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods, data 

belum berdistribusi normal pada beberapa variabel. Untuk itu penormalan 

data dilakukan dengan cara mengeluarkan data-data outlier dalam penelitian 

ini. Hasil pengujian normalitas data seteah mengeluarkan data-data outlier 

diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.3

Uji Normalitas Data Perusahaan Aneka Industri dan Perusahaan Consumer 

Goods setelah mengeluarkan outlier

Aneka Industri

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

47 47 47 47 47

.1660 .4694 5.7151 14.0349 1.1347

.23282 .20004 3.91507 1.40712 .64942

.097 .097 .128 .161 .144

.097 .094 .128 .161 .144

-.069 -.097 -.095 -.118 -.089

.666 .664 .879 1.104 .984

.767 .771 .422 .174 .287

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

GROWTH AKTIVA ROA SIZE DER

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Consumer Goods

Hasil pengujian terhadap data kini menunjukkan bahwa baik pada perusahaan 

aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods, diperoleh bahwa data 

penelitian sudah berdistribusi normal pada seluruh variabel. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi di atas 0,05.

Uji normalitas juga ditunnjukkan dengan diagram PP Plot pada kedua 

model berikut ini.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

55 55 55 55 55

.1811 .5625 6.7215 13.8729 .7980

.21966 .15457 4.58358 1.43862 .64981

.120 .175 .137 .150 .178

.120 .113 .137 .150 .178

-.119 -.175 -.084 -.104 -.135

.891 1.301 1.020 1.115 1.317

.405 .068 .249 .166 .062

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

GROWTH AKTIVA ROA SIZE DER

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Aneka industry Consumer good

Hasil pengujian normalitas pada kedua sub sampel menunjukkan 

bahwa residual model regresi dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal. 

Hal ini ditunjukkan dengan pola histogram maupun PP Plot yang sudah 

mendekati data normal.

2.  Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolnieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Untuk 

mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF yang 

terdapat pada masing – masing variabel seperti terlihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Pengujian multikolinieritas dengan VIF

Variabel VIF

Aneka Industri

VIF

Consumer goods

GROWTH 1.009 1.014

AKTIVA 1.247 1.103
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1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
x

p
e

ct
ed

 C
u

m
 P

ro
b

Dependent Variable: DER

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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xxiii

ROA 1.044 1.102

SIZE 1.197 1.040

    Sumber : data sekunder yang diolah

Suatu model regresi dinyatakan model bebas dari multikolinearitas 

adalah jika mempunyai nilai VIF dibawah 10. Dari tabel tersebut diperoleh 

bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF yang rendah berada di bawah 

angka 10. 

3.   Pengujian Heterokedastisitas

Pengujian Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian. 

Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas 

Dari tabel tersebut diperoleh bahwa scatter plot membentuk titik-titik 

yang menyebar secara acak dengan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini 

menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

4.  Pengujian Autokorelasi
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. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai uji D-

W. 

Tabel 4.4

Pengujian autokorelasi 

Aneka Industri

Consumer goods

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai D-W sebesar 2,140 untuk 

perusahan aneka industry dan DW sebesar 2,174 untuk perusahaan consumer 

goods. Sedangkan nilai du diperoleh sebesar 1,78 dan dL = 1,69. Dengan demikian 

diperoleh bahwa nilai DW sebesar 1,969 dan 1,843 tersebut berada diantara dU

Model Summaryb

.558a .311 .256 .56061 2.174
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), SIZE, GROWTH, ROA, AKTIVAa. 

Dependent Variable: DERb. 

Model Summaryb

.660a .436 .383 .51030 2.140

Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), SIZE, ROA, GROWTH, AKTIVAa. 

Dependent Variable: DERb. 
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yaitu 1,78 dan 4 - dU yaitu 4 - 1,78 = 2,22. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

model regresi tersebut berada pada daerah bebas autokorelasi. 

4.2.3.  Pengujian Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil yang diperoleh selanjutnya akan diuji kemaknaan model 
tersebut secara simultan dan secara parsial.

4.2.3.1. Perusahaan Aneka Industri

Hasil pengujian untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel tergantung digunakan uji 
t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Regresi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

DER = -1,690 + 0,380 GROWTH + 1,058 AKTIVA – 0,089 ROA +  0,198 SIZE 

Untuk mendapatkan signifikansi pengaruh dari keempat variabel tersebut 

terhadap DER dapat diuji sebagai berikut :

1.  Pengujian Hipotesis 1

Ha : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel pertumbuhan perusahaan diperoleh nilai t = 

1,172 dengan probabilitas sebesar 0,248. Nilai t tabel dengan df = 47-4-1 = 42 uji 

satu arah adalah sebesar 1,682. Nilai t hitung 1,172 < t tabel 1,682. Hal ini berarti 

variabel pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 1 ditolak. 

Coefficientsa

-1.690 .915 -1.848 .072

.380 .325 .136 1.172 .248 .991 1.009

1.058 .420 .326 2.520 .016 .802 1.247

-.089 .020 -.537 -4.533 .000 .958 1.044

.198 .059 .428 3.377 .002 .835 1.197

(Constant)

GROWTH

AKTIVA

ROA

SIZE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: DERa. 
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2.  Pengujian Hipotesis 2

Ha : Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal.

Dari hasil estimasi variabel struktur aktiva diperoleh nilai t = 2,520. Nilai t 

tabel dengan df = 47-4-1 = 42 uji satu arah adalah sebesar 1,682. Dengan 

demikian diperoleh t hitung (2,520) > t tabel (1,682) yang berarti variabel 

struktur aktiva memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap struktur 

modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 2 diterima. 

3.  Pengujian Hipotesis 3

Ha : Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur  modal

Dari hasil estimasi variabel profitabilitas diperoleh nilai t = -4,533. Nilai t 

tabel dengan df = 47-4-1 = 42 uji satu arah adalah sebesar +1,682. Dengan 

demikian diperoleh t hitung (-4,533) < t tabel (1,682) yang berarti variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap struktur modal. 

Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 3 diterima. 

4.  Pengujian Hipotesis 

Ha : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai t = 3,377. 

Nilai t tabel dengan df = 47-4-1 = 42 uji satu arah adalah sebesar +1,682. Dengan 

demikian diperoleh t hitung (3,377) > t tabel (1,682) yang berarti variabel ukuran 
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perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap struktur modal. 

Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 4 diterima. 

b.  Hasil Uji F ( Secara Simultan )

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang 
bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Uji F 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai F = 8,125 dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil 
dari 0,05 menunjukkan bahwa struktur modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel. 

c. Koefisien Determinasi

Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui 

besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. 

Tabel 4.7

Hasil Koefisien Determinasi

ANOVAb

8.463 4 2.116 8.125 .000a

10.937 42 .260

19.400 46

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), SIZE, ROA, GROWTH, AKTIVAa. 

Dependent Variable: DERb. 
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Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang 

ditunjukkan dari nilai adjusted R2 sebesar 0,383 Hal ini berarti bahwa 38,3% 

variasi struktur modal dapat dijelaskan oleh pertumbuhan perusahaan, struktur 

aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 61,7% 

struktur modal dijelaskan oleh variabel lainnya.

4.2.3.2. Perusahaan Consumer Goods

Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Regresi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

DER = -1,231 + 0,370 GROWTH - 0,135 AKTIVA – 0,061 ROA +  0,176 SIZE   

Diperoleh bahwa variabel profitabilitas dan struktur aktiva memiliki koefisien 

dengan arah negatif, sedangkan 2 variabel lainnya yaitu pertumbuhan penjualan, dan 

ukuran perusahaan memiliki koefisien arah positif. 

Model Summaryb

.660a .436 .383 .51030 2.140
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), SIZE, ROA, GROWTH, AKTIVAa. 

Dependent Variable: DERb. 

Coefficientsa

-1.231 .770 -1.598 .116

.370 .350 .125 1.058 .295 .986 1.014

-.135 .518 -.032 -.261 .795 .907 1.103

-.061 .017 -.427 -3.465 .001 .908 1.102

.176 .054 .390 3.258 .002 .961 1.040

(Constant)

GROWTH

AKTIVA

ROA

SIZE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: DERa. 
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Untuk mendapatkan signifikansi pengaruh dari keempat variabel tersebut 

terhadap DER dapat diuji sebagai berikut :

1.  Pengujian Hipotesis 5

Ha : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel pertumbuhan perusahaan diperoleh nilai t =

1,058. Nilai t tabel dengan df = 55-4-1 = 50 uji satu arah adalah sebesar +1,676. 

Dengan demikian diperoleh t hitung (1,058) < t tabel (1,676) yang berarti variabel 

pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 5 ditolak. 

2.  Pengujian Hipotesis 6

Ha : Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel struktur aktiva diperoleh nilai t = -0,261. Nilai t 

tabel dengan df = 55-4-1 = 50 uji satu arah adalah sebesar 1,676. Dengan 

demikian diperoleh t hitung (-0,261) < t tabel 1,676) yang berarti variabel 

struktur aktiva tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. 

Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 6 ditolak. 

3.  Pengujian Hipotesis 7

Ha : Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur  modal.

Dari hasil estimasi variabel profitabilitas diperoleh nilai t = -3,465. Nilai t 

tabel dengan df = 55-4-1 = 50 uji satu arah adalah sebesar +1,668. Dengan 

demikian diperoleh t hitung (-3,465) < t tabel (-1,676) yang berarti variabel 
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profitabilitas ROA memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap struktur 

modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 7 diterima. 

4.  Pengujian Hipotesis 8

Ha : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai t = 3,258. 

Nilai t tabel dengan df = 55-4-1 = 50 uji satu arah adalah sebesar +1,676. Dengan 

demikian diperoleh t hitung (3,258) > t tabel (1,676) yang berarti variabel ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap struktur modal. 

Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 8 diterima. 

b.  Hasil Uji F ( Secara Simultan )

Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.6

Hasil Uji F 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai F = 5,638 dengan probabilitas sebesar 0,001. Nilai signifikansi yang lebih kecil 
dari 0,05 menunjukkan bahwa struktur modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel. 

c. Koefisien Determinasi

ANOVAb

7.087 4 1.772 5.638 .001a

15.714 50 .314

22.802 54

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), SIZE, GROWTH, ROA, AKTIVAa. 

Dependent Variable: DERb. 
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Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui 

besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. 

Tabel 4.7

Hasil Koefisien Determinasi

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang 

ditunjukkan dari nilai adjusted R2 sebesar 0,256. Hal ini berarti bahwa 25,6% 

variasi struktur modal dapat dijelaskan oleh pertumbuhan perusahaan, struktur 

aktiva, profitablitas dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 74,4% 

struktur modal dijelaskan oleh variabel lainnya.

4.2.3.3. Perbandingan Pengaruh pada Perusahaan Aneka Industri dan Consumer Goods

Dari hasil pengujian perbandingan pengaruh akan diuji dengan Chow Test sebagaimana pada lampiran diketahui sebagai 
berikut :

Tabel 4.8

Perbandingan pengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan aneka industri dan consumer goods 

SSR k N

Total 29.717 4 102

Aneka Industri 10.937

Consumer good 15.714

F 2.703

Model Summaryb

.558a .311 .256 .56061 2.174
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), SIZE, GROWTH, ROA, AKTIVAa. 

Dependent Variable: DERb. 
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F table 2.469

Diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 2,703. Nilai F tabel diperoleh sebesar 2,469. Dengan demikian diperoleh F 
hitung (2,703) > F tabel (2,469). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pertumbuhan 
perusahaan, struktur aktiva, ROA dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri 
dengan perusahaan consumer goods. Dengan demikian Hipotesis 9 diterima.

4.3. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model struktur modal dapat dijelaskan oleh pertumbuhan perusahaan, struktur 
aktiva, ROA dan ukuran perusahaan. Penjelasan dari masing-masing hubungan adalah sebagai berikut :

1.  Pertumbuhan perusahaan

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri 

maupun perusahaan consumer goods. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan 

dengan pertumbuhan yang besar nampaknya kurang memiliki pengaruh 

terhadap kebijakan penggunaan modal perusahaan. 

2. Struktur Aktiva

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rasio aktiva perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan consumer goods

namun berpengaruh positif pada perusahaan aneka industri. Hal ini berarti 

bahwa manajemen dalam hal ini menggunakan posisi aset tetap sebagai dasar 

dalam pengambilan kebijakan hutang. Dalam hal ini tindakan manajemen akan 

semakin berhati-hati dalam membuat kebijakan hutang baru agar supaya 

kewajiban perusahaan akan semakin kecil.

3. Profitabilitas 

Dari hasil estimasi variabel profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal dengan 
arah negatif baik pada perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods. Hal ini berarti bahwa 
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tingkat ROA yang tinggi atas investasi menggunakan hutang akan yang relatif lebih kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi 
memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. 

4.  Ukuran Perusahaan

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rasio ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur 
modal pada perusahaan consumer goods maupun pada perusahaan aneka industri. Hal ini berarti bahwa semakin besar 
ukuran perusahaan suatu perusahaan, maka kecenderungan untuk memakai dana eksternal juga akan semakin besar. Hal 
ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kebutuhan dana yang besar dan salah satu alternatif pemenuhan dananya 
adalah dengan menggunakan dana eksternal. 

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan

aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods. 

2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa struktur aktiva berpengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri 

namun tidak signifikan pada perusahaan consumer goods.

3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka 

industri maupun pada perusahaan consumer goods. 

4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan arah positif baik 

pada perusahaan pada perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan 

consumer goods.

5. Terdapat perbedaan pengaruh pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, 

ROA dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan 

aneka industri dengan perusahaan consumer goods.

Keterbatasan Penelitian

78
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hasil penelitian ini terbatas 

pada pengamatan yang hanya tiga periode saja, yaitu antara tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2009 dengan sampel yang terbatas yaitu 23 sampel untuk 

perusahaan Aneka Industri dan 24 sampel untuk perusahaan Consumer Goods. Di 

samping itu, rasio keuangan perusahaan yang digunakan untuk memprediksi DER 

hanya terbatas pada empat rasio, yaitu pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, 

profitabilitas, dan firm size.

Selain itu, kinerja berdasarkan laporan keuangan pada penelitian kali ini 

mempunyai kelemahan yaitu bersifat sesaat. Laporan itu hanya menggambarkan 

kondisi perusahaan pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Padahal kinerja 

perusahaan bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, kalau tahun ini 

kinerja keuangan itu bagus belum tentu pada tahun berikutnya, demikian juga 

sebaliknya. 

Saran 

1. Investor nampaknya perlu memperhatikan nilai struktur pendanaan 

perusahaan dengan tetap mempertimbangkan dampak positif maupun 

negatifnya. Dalam hal ini investor nampaknya perlu mencermati dari 

struktur hutang yang dimiliki perusahaan serta pemanfaatannya agar 

hutang yang dimiliki perusahaan dapat memiliki komposisi yang ideal 

dengan kemampuan dan tingkat pertumbuhan perusahaan.

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel dengan tidak 

hanya pada perusahaan aneka industri dan consumer goods. 
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ABSTRACT



The company's main goal is to enhance shareholder value through increased prosperity of the owners or shareholders (Brigham and Houston, 1998). In practice, companies need funds to develop and achieve its objectives, where there are two theories that play a role in decision making that is funding the Balancing Theory of financial theory that states that companies tend to choose the external as well as funding from the pecking order theory is that companies tend to choose the funding coming from internal. Another aim is to identify the influence of sales growth, asset structure, profitability, and firm size on corporate funding sources (DER) Miscellaneous Industry sector with consumer goods sector as well as test the coefficient difference between the two sectors. In addition, this study also reviews the variables that are used because there are differences in the results of previous research.

This discovers used secondary data from JSX and has register in Jakarta Stock Exchange with period three years from 2007 to 2009. Sampling was purposive sampling method to the provisions of these companies include the financial statements during the period of study and have a positive net income. Data analysis using the classic assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test, and coefficient of determination with sales growth, asset structure, profitability, and firm size as independent variables, whereas the latter is the use of different test (Chow Test).

Based on the classic assumption test use was not found troublesome symptoms. To test the hypothesis t in various industrial companies independent variables asset structure, and size of the company proved to be positively significant with a significance level of less than 0.05 and negatively affect profitability significantly by more than 0.05 significance level and proved to have positive sales growth was not significant with more than 0.05 level of significance. In the consumer goods company independent variable and the size of the company has a significant positive and significant negative profitability and growth and asset structure influence positively no significant effect on capital structure. While the F test in various industrial companies with significant level of less than 0.05 by F test of 8.125 and on consumer goods company with a significant level of less than 0.05 by F test 5.638 shows simultaneously the four significant variables. Tests showed adjusted R2 coefficient of determination in various industrial companies by 38,3% and in consumer goods companies 25,6% indicated that simultaneous variable sales growth, asset structure, profitability, and firm size effect of 38,3% and 25,6% while the remaining 61,7% and 74,4% influenced by other factors outside the model. Different test (Chow Test) showed the value of F count of sectors to be tested at 2,703 smaller than the F table at 2,469 and this shows there is no difference between the determination of funding decision Miscellaneous Industry sector companies and consumer goods sectors.



Keywords: sales growth, asset structure, profitability, and firm size, DER

I. 
PENDAHULUAN

Struktur modal adalah perbandingan atau perimbangan antara modal asing dengan modal sendiri (Riyanto, 1995). Struktur modal (capital structure) sangat penting dalam membiayai aktifitas operasional perusahaan. 

Dalam keputusan manajemen untuk mendapatkan hutang dari kreditur ada beberapa variabel yang diduga mempengaruhi kreditur untuk mengucurkan hutang terhadap debitur yaitu variabel pertumbuhan penjualan diduga mempengaruhi kreditur dalam memberikan pinjaman dimana perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan dinilai mempunyai prospek baik dalam perkembangannya dan ini mengurangi resiko (Sofiati, 2001). Selanjutnya variabel struktur aktiva dimana semakin besar nilainya maka semakin mencukupi aset yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang (Weston dan Copeland, 1997). Variabel profitabilitas dimana kreditur bisa menilai apakah perusahaan (debitur) mampu membayar hutang yang dilihat dari keuntungan perusahaan (Titmen dan Wessel, 1998). Dan yang terakhir variabel firm size dimana semakin meningkatnya perhatian kreditor terhadap perusahaan maka sangat dimungkinkan jumlah hutang akan semakin meningkat. Peningkatan jumlah hutang yang relatif lebih besar daripada modal sendiri akan meningkatkan debt to equity ratio (Ang, 1997). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memeperluas dengan menguji perbedaan kebijakan hutang pada perusahaan aneka industri dan perusahaan consumer goods periode tahun 2007-2009 dengan alasan bahwa perusahaan aneka industri mempunyai kapitalisasi atau volume perdagangan yang besar sehingga memerlukan modal yang besar daripada perusahaan consumer goods. 

Data empiris mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: DER, pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan firm size periode 2007-2009 dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1

Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva, Profitabilitas, Firm Size, dan DER

Perusahaan Sektor Aneka Industri

Periode 2007-2009

		Variabel

		2007

		2008

		2009



		Pertumbuhan Penjualan

		0,43

		0,03

		0,18



		Struktur Aktiva

		0,5

		0,46

		0,53



		Profitabilitas

		5,63

		5,86

		5,55



		Firm Size

		13,73

		13,81

		13,92



		DER

		4,06

		1,88

		1,99





Sumber : JSX, data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan pada tahun 2007-2009 tidak menunjukkan adanya fenomena gap. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Thies dan Klock (1992) yang menunjukkan adanya pengaruh positif pertumbuhan penjualan terhadap DER. Penelitian lain dengan variabel ini oleh Sartono dan Sriharto (1999) tidak menemukan adanya hubungan signifikan terhadap struktur modal. 

Struktur aktiva pada tahun 2007-2008 menunjukkan adanya fenomena gap dimana pada tahun tersebut struktur aktiva menunjukkan trend yang meningkat sedangkan DER menunjukkan trend yang menurun. Tetapi pada tahun 2008-2009 struktur aktiva tidak menunjukkan adanya fenomena gap. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh’d et al. (1998) dan Jensen et al. (1992) dalam Wahidahwati (2002) yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif struktur aktiva  terhadap DER. Hasil yang berbeda diperoleh Sartono dan Sriharto (1999) dalam penelitian yang dilakukan menemukan bahwa variabel struktur aktiva tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal serta arah penelitiannya menunjukkan hasil yang negatif.   

 Profitabilitas pada tahun 2007-2008 menunjukkan adanya fenomena gap dimana profitabilitas menunjukkan trend yang meningkat sementara DER menurun. Sedangkan pada tahun 2008-2009 profitabilitas juga  menunjukkan adanya fenomena gap. Moh’d et al (1998) pada penelitiannya menyebutkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal perusahaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2001) yang menunjukkan adanya pengaruh positif ROA terhadap DER. Penelitian Sartono dan Sriharto menunjukkan hasil bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal.   

Size pada tahun 2007-2008 menunjukkan adanya fenomena gap dimana pada tahun tersebut size menunjukkan trend yang meningkat sementara DER menunjukkan trend yang menurun. Sedangkan pada tahun 2008-2009 tidak terjadi fenomena gap. Wahidahwati (2002) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap struktur modal. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sekar Mayangsari (2001) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap DER.

Berikut ini akan disajikan data rata-rata pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan DER pada perusahaan Consumer 	Goods periode 2007-2009.  



Tabel  1.2

Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aktiva, Profitabilitas, Firm Size, dan DER

Perusahaan Sektor Consumer Goods Periode 2007-2009

		Variabel

		2007

		2008

		2009



		Pertumbuhan Penjualan

		0,11

		0,2

		0,25



		Struktur Aktiva

		0,56

		0,58

		0,59



		Profitabilitas

		15,57

		10,29

		10,29



		Firm Size

		13,77

		13,88

		13,99



		DER

		0,94

		0,85

		0,89





Sumber : JSX, data diolah

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan pada tahun 2007-2009 tidak menunjukkan adanya fenomena gap, dimana pada periode tahun 2007-2009 pertumbuhan penjualan  menunjukkkan angka yang meningkat, sementara DER juga menunjukkan trend yang meningkat. 

Struktur aktiva pada tahun 2007-2009 tidak menunjukkan adanya fenomena gap dimana pada periode 2007-2009 struktur aktiva menunjukkan trend yang meningkat sementara DER juga menunjukkan trend yang meningkat. 

Profitabilitas (ROA) pada tahun 2007-2008 menunjukkan adanya fenomena gap dimana pada periode tersebut ROA menunjukkan trend yang menurun sementara DER menunjukkan trend yang meningkat. Sedangkan pada tahun 2008-2009 tidak terjadi fenomena gap dimana pada tahun tersebut profitabilitas menunjukkan trend yang meningkat, begitu juga dengan DER yang menunjukkan trend yang meningkat. 

Size pada tahun 2007-2009 tidak menunjukkan adanya fenomena gap dimana pada periode tersebut size menunjukkan trend yang meningkat, sementara DER menunjukkan trend yang juga meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diuji pengaruh dari keempat variabel independen (pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan) dalam mempengaruhi struktur modal perusahaan pada perusahaan aneka industri dan perusahaan consumer goods periode 2007-2009. 

	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan adanya research gap dari keempat variabel independen yang mempengaruhi struktur modal. Keempat variabel independen tersebut adalah: Thies dan Klock (1992), Baskin (1989) dalam Mayangsari (2001) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan dengan hutangBerbeda dengan hasil yang diperoleh Wahidahwati (2002) yang menyebutkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan penjualan dengan hutang.  

	Moh’d et al. (1998) dan Jensen et al. (1992) dalam Wahidahwati (2002), penelitiannya tersebut memperoleh hasil bahwa struktur aktiva memiliki hubungan yang positif. Hasil yang berbeda diperoleh Sartono dan Sriharto (1999) dalam penelitian yang dilakukan menemukan bahwa variabel struktur aktiva tidak memiliki hubungan signifikan terhadap struktur modal serta arah penelitiannya menunjukkan hasil yang negatif. 

		Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Mayangsari (2001) menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Titman dan Wessel (1988) ; Rajan dan Zingales (1995) ; Baskin (1989) ; Wiwattanakantang (1999) dalam Mutamimah (2003) yang menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan antara kemampuan meraih untung profitability dengan struktur modal. 

		Wahidahwati (2002) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap struktur modal. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sekar Mayangsari (2001) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap DER.

Fenomena gap dalam penelitian ini didasarkan pada inkonsistensi data, dimana berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan menunjukkan trend yang fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian struktur modal sehingga perlu dilakukan penelitian yang menguji pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. 

Berdasarkan reserach gap dan adanya fenomena gap dalam penelitian ni maka permasalahan (research problem) dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian variabel-variabel independen yang berpengaruh terhadap struktur modal. Selain itu, dalam fenomena gap menunjukkan bahwa besarnya rata-rata DER dalam tiga periode masih lebih besar dari 1 dan sifatnya fluktuatif. 

Berdasarkan reserach gap dan adanya fenomena gap dari penelitian ini maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini (reserach problem) adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan firm size terhadap struktur modal baik itu pada perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer Goods secara parsial maupun simultan selama periode penelitian?

2. Bagaimana perbedaan dari pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan firm size dalam mempengaruhi struktur modal antara perusahaan sektor Aneka Industri dengan sektor Consumer Goods?



Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal baik itu perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer Goods.

2. Menganalisis pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal baik itu perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer Goods.

3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal baik itu perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer Goods.

4. Menganalisis pengaruh firm size terhadap strultur modal baik itu perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer Goods. 

5. Menganalisis perbedaan dari pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan firm size dalam mempengaruhi struktur modal antara perusahaan sektor Aneka Industri dan sektor Consumer Goods.  

Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi pihak manajemen dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya sumber dana yang diperlukan (baik dari pinjaman ataupun ekuitas) dalam rangka membiayai aktivitas operasional perusahaan.

2.  Bagi investor dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan aktivitas investasinya dengan memperhatikan tingkat hutang perusahaan.

3. Penelitian diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan wawasan teoritis khususnya tentang pengaruh pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, dan firm size terhadap struktur modal.  

4. Mengembangkan atau replikasi dengan memperluas sampel sehingga dapat dipakai sebagai acuan yang lebih tepat dan stabil.



I. TINJAUAN PUSTAKA

1. The Modigliani-Miller Model      

Dengan menggunakan hutang (bahkan dengan menggunakan hutang yang lebih banyak), perusahaan bisa meningkatkan nilainya kalau ada pajak. Dengan kata lain, kalau tujuan pembelanjaan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan maka perusahaan perlu menggunkan hutang.

2. The Trade off Model 

Konsep ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan akan meningkat seiring dengan peningkatan penggunaan leverage (akibat interest tax shields).

3. Pecking Order Theory 

Perusahaan cenderung memilih penggunaan dana yang berasal dari internal daripada eksternal dengan urutan laba ditahan, diikuti hutang dan yang terakhir modal sendiri.

4. Agency Theory   

Perusahaan memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan.

Hipotesis

1) Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri.

2) Struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri.

3) Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri.

4) Firm size berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri.

5) Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan consumer goods.

6) Struktur aktiva berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan consumer goods. 

7) Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan consumer goods.

8) Firm size berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan consumer goods.

9) Terdapat perbedaan pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan firm size terhadap struktur modal antara perusahaan aneka industri dengan perusahaan consumer goods. 



II. METODE PENELITIAN

	Struktur Modal 	  

	DER menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi total hutang (total debt) berdasar modal sendiri. DER diperoleh dengan rumus : 

	DER =                                                                                   (1)                                                                           

	  . 

 	



Pertumbuhan Penjualan     

Growth yang diproksikan dengan perbandingan persentase perubahan (peningkatan atau penurunan) dalam total penjualan (total sales) pada aktiva akhir tahun terhadap awal tahun. Tingkat pertumbuhan penjualan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Growth of sales =                                           (2)          

Struktur Aktiva  

Thies dan Klock (1992) dalam Mayangsari (2001) menggunakan rasio persediaan terhadap total asset sebagai proksi untuk mengukur struktur aktiva. Proksi pengukuran aktiva adalah hasil bagi persediaan dengan total aktiva. Skala yang digunakan adalah rasio yang diubah menjadi desimal, dan dirumuskan :

Struktur aktiva =                                                                       (3)

	Profitabilitas   

Diproksikan dengan perbandingan antara laba setelah pajak terhadap total aset. Variabel ini menggunakan skala rasio yang diubah ke dalam bentuk desimal. Profitabilitas dirumuskan sebagai berikut :

ROA =                                                                   (4)

		





Firm Size

Firm size merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang diukur melalui logaritma natural dari total asset (Ln total asset). 

Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan Aneka Industri dan Consumer Goods yang go publik periode tahun 2007-2009 di Bursa Efek Jakarta yang termuat dalam Jakarta Stock Exchange (JSX) tahun 2007-2009. 





Populasi dan Penentuan Sampel 

Pengambilan sampel dengan teknik non random sampling. Salah satu teknik pengambilan sampling yang termasuk dalam non random sampling adalah purposive sampling, di mana syarat yang dibuat harus dipenuhi oleh sampel (Sudjana, 1997:73) 

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Aneka Industri dan Consumer Goods yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2007-2009. 

2.  Sampel  

Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Selalu ada selama periode penelitian yaitu dari tahun 2007-2009.

b. Perusahaan yang bersangkutan menyediakan data laporan keuangan 

c. Perusahaan memiliki laba bersih positif.

Setelah dilakukan penelitian sampel dengan metode purposive sampling didapatkan dari 49 perusahaan Aneka Industri keseluruhan yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut hanya 23 perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan Consumer Goods dari 48 perusahaan keseluruhan yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut hanya 24 perusahaan.   

 

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

1. Metode Studi Pustaka

2. Dokumentasi terhadap data-data sekunder 



Metode Analisis Data 

Uji Asumsi Klasik

1).      Uji Normalitas 

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005:110).

2).   Uji Autokorelasi

        Autokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data time series) atau ruang (seperti dalam data cross section) (Gujarati,1995:400). Alat analisis yang digunakan adalah uji Durbin-Watson. 

3).   Uji Heteroskedastisitas

        Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2005:105). Analisa untuk mengetahui apakah data yang digunakan terkena heteroskedastisitas atau tidak bisa dilihat pada grafik scatterplot. 



4).   Uji Multikolinearitas

        Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas satu dengan yang lainnya (Ghozali, 2005:91). Untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel bebas dapat diketahui dengan melihat nilai korelasi parsial antar variabel bebas, yaitu pada condition index yang melebihi 20. Variabel yang menyebabkan multikolinearitas dapat dketahui dengan melihat nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang lebih besar dari 10. 

         

Analisis Regresi Linier Berganda

	Menurut Ghozali (2005:92) untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel bebas yang lebih dari dua variabel terhadap variabel tergantung digunakan persamaan regresi linier berganda (multiple linear regression method) dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. 

Pengujian Goodness of Fit Suatu Model 

             Menurut Ghozali (2000), ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya.

Uji Statistik t 

	Pengujian parsial regresi dimaksudkan untuk melihat apakah variabel bebas (independen) secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas (dependen), dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Pengujian dilaksanakan dengan pengujian dua arah sebagai berikut :

1.) Membandingkan antara t tabel dan t hitung

2.) Berdasarkan probabilitas 

Uji F-statistik 

	Pengujian regresi secara keseluruhan menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan atau parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas (struktur modal). Pengujian dilakukan sebagai berikut :

1.) Membandingkan antara F hitung dan F tabel

2.) Berdasarkan Probabilitas 

Koefisien Determinasi (R2)

	Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi dapat dicari dengan rumus (Gujarati, 1995:202) : 

R2= = 1-                                                                                                  (11)            



Uji Chow (Chow Test)

	Chow test adalah alat untuk menguji test for equality of coefficients atau uji kesamaan koefisien (Ghozali, 2005:131). Adapun rumus yang digunakan yaitu :

F=	                                                                                         (12)

Di mana :

RSSur = RSS1+RSS2

df        = (n1+n2-2k)

Jika nilai hitung > F tabel maka kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa model regresi di antara perusahaan Aneka Industri dengan model regresi perusahaan Consumer Goods terdapat perbedaan.    



III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Berdasarkan spesifikasi data yang diamati sebelumnya, secara rinci jumlah perusahaan manufaktur sektor aneka industri adalah sebanyak 23 perusahaan sedangkan untuk sektor consumer goods adalah sebanyak 24 perusahaan. Dengan menggunakan metode penggabungan data (pooling) maka diperoleh data penelitian sebanyak 3 x (23 + 24) = 141 data observasi. 



4.2. Hasil Analisis

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Distribusi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel terdapat pada tabel berikut :























Tabel 4.1

Deskripsi variabel Penelitian Perusahaan Sampel



  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010



Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rata-rata masing-masing variabel berada pada angka positif, meskipun terdapat angka negatif pada nilai minimal dari variabel profitabilitas (diukur dengan ROA) dan pertumbuhan (GROWTH).

Pertumbuhan penjualan (sales growth) merupakan variabel pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan aset. Hasil penelitian ini mendapatkan rata-rata pertumbuhan asset sebesar 0,1973 atau 19,73%. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mengalami pertumbuhan perusahaan sebesar 19,73% per tahunnya. Nilai pertumbuhan perusahaan terkecil adalah sebesar -0,77, dan pertumbuhan aset terbesar adalah sebesar 2,58. 

Variabel struktur aktiva yang merupakan rasio aset tetap dengan total aset perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5368 atau 53,68%. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki aset tetap sebesar 53,68% dari keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Nilai terkecil dari struktur aktiva diperoleh sebesar 0,08 atau 8%, sedangkan struktur aktiva terbesar adalah sebesar 0,84 atau 84%. 

Rasio profitabilitas ROA menunjukkan nilai rata-rata sebesar 8.9333%. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mampu mendapatkan laba bersih sebesar 8.9333% dari total aset perusahaan yang dimiliki dalam satu periode. Nilai terkecil dari diperoleh sebesar 0.03%, sedangkan rasio profitabilitas terbesar adalah sebesar 96,94 atau 96,94% dari aset yang diniliki perusahaan. 

Ukuran perusahaan dalam hal ini diukur dengan total asset. Rata-rata total asset dari perusahaan-perusahaan sampel setelah dilakukan transformasi logaritma adalah sebesar 13,8510 dengan nilai log (total asset) terkecil sebesar 11,25 dan nilai log (total asset) terbesar adalah sebesar  17,97. 

Variabel struktur modal yang diukur dengan rasio Debt to Equity Ratio (DER) yang merupakan rasio total hutang dengan total modal sendiri perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,7511. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki hutang sebesar 1,7511 kali dari keseluruhan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Nilai struktur modal di atas angka 1 menunjukkan bahwa perusahaan sampel cenderung menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Nilai terkecil dari struktur modal diperoleh sebesar -15,14 atau terjadi defisit ekuitas, sedangkan struktur modal terbesar adalah sebesar 25,80.



4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik 

Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, ROA dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal (DER) pada perusahaan aneka industri dan consumer goods. 

1.  Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov – Smirnov yang  dilakukan terhadap nilai residual (Ghozali, 2002). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: 



Tabel 4.2

Uji Normalitas Data Perusahaan Aneka Industri dan Perusahaan Consumer Goods

		



Aneka Industri



		











Hasil pengujian terhadap data awal menunjukkan bahwa baik pada perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods, data belum berdistribusi normal pada beberapa variabel. Untuk itu penormalan data dilakukan dengan cara mengeluarkan data-data outlier dalam penelitian ini. Hasil pengujian normalitas data seteah mengeluarkan data-data outlier diperoleh sebagai berikut :





Tabel 4.3

Uji Normalitas Data Perusahaan Aneka Industri dan Perusahaan Consumer Goods setelah mengeluarkan outlier

		



Aneka Industri



		







Consumer Goods







Hasil pengujian terhadap data kini menunjukkan bahwa baik pada perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods, diperoleh bahwa data penelitian sudah berdistribusi normal pada seluruh variabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05.

Uji normalitas juga ditunnjukkan dengan diagram PP Plot pada kedua model berikut ini.





 

		

		



		Aneka industry

		Consumer good







Hasil pengujian normalitas pada kedua sub sampel menunjukkan bahwa residual model regresi dalam penelitian ini sudah berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan pola histogram maupun PP Plot yang sudah mendekati data normal.

2.  Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolnieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF yang terdapat pada masing – masing variabel seperti terlihat pada tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4

Pengujian multikolinieritas dengan VIF

		Variabel

		VIF

Aneka Industri

		VIF

Consumer goods



		GROWTH

		1.009

		1.014



		AKTIVA

		1.247

		1.103



		ROA

		1.044

		1.102



		SIZE

		1.197

		1.040





    Sumber : data sekunder yang diolah



Suatu model regresi dinyatakan model bebas dari multikolinearitas adalah jika mempunyai nilai VIF dibawah 10. Dari tabel tersebut diperoleh bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF yang rendah berada di bawah angka 10. 

3.   Pengujian Heterokedastisitas

Pengujian Heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian. 

Gambar 4.2

Uji Heteroskedastisitas 



		

		







Dari tabel tersebut diperoleh bahwa scatter plot membentuk titik-titik yang menyebar secara acak dengan tidak membentuk pola yang jelas. Hal ini menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas. 

4.  Pengujian Autokorelasi

. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai uji D-W. 

Tabel 4.4

Pengujian autokorelasi 

		 (
Model Summary
b
.660
a
.436
.383
.51030
2.140
Model
1
R
R 
Square
Adjusted
R Square
Std. 
Error of
the 
Estimate
Durbin-
Watson
Predictors: 
(Constant), SIZE, ROA, GROWTH, AKTIVA
a. 
Dependent Variable: DER
b. 
)







		Aneka Industri



		







		Consumer goods







Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai D-W sebesar 2,140 untuk perusahan aneka industry dan DW sebesar 2,174 untuk perusahaan consumer goods. Sedangkan nilai du diperoleh sebesar 1,78 dan dL = 1,69. Dengan demikian diperoleh bahwa nilai DW sebesar 1,969 dan 1,843 tersebut  berada diantara dU yaitu 1,78 dan 4 - dU yaitu 4 - 1,78 = 2,22. Dengan demikian menunjukkan bahwa model regresi tersebut berada pada daerah bebas autokorelasi. 

4.2.3.  Pengujian Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil yang diperoleh selanjutnya akan diuji kemaknaan model tersebut secara simultan dan secara parsial.

4.2.3.1. Perusahaan Aneka Industri

Hasil pengujian untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel tergantung digunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Regresi



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

DER = -1,690 + 0,380 GROWTH + 1,058 AKTIVA – 0,089 ROA +  0,198 SIZE  

Untuk mendapatkan signifikansi pengaruh dari keempat variabel tersebut terhadap DER dapat diuji sebagai berikut :

1.  Pengujian Hipotesis 1

Ha : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel pertumbuhan perusahaan diperoleh nilai t = 1,172 dengan probabilitas sebesar 0,248. Nilai t tabel dengan df = 47-4-1 = 42 uji satu arah adalah sebesar 1,682. Nilai t hitung 1,172 < t tabel 1,682. Hal ini berarti variabel pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 1 ditolak. 



2.  Pengujian Hipotesis 2

Ha : Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal.

Dari hasil estimasi variabel struktur aktiva diperoleh nilai t = 2,520. Nilai t tabel dengan df = 47-4-1 = 42 uji satu arah adalah sebesar 1,682. Dengan demikian diperoleh t hitung (2,520) > t tabel (1,682) yang berarti variabel struktur aktiva memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 2 diterima. 



3.  Pengujian Hipotesis 3

Ha : Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur  modal

Dari hasil estimasi variabel profitabilitas diperoleh nilai t = -4,533. Nilai t tabel dengan df = 47-4-1 = 42 uji satu arah adalah sebesar +1,682. Dengan demikian diperoleh t hitung (-4,533) < t tabel (1,682) yang berarti variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 3 diterima. 





4.  Pengujian Hipotesis 

Ha : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai t = 3,377. Nilai t tabel dengan df = 47-4-1 = 42 uji satu arah adalah sebesar +1,682. Dengan demikian diperoleh t hitung (3,377) > t tabel (1,682) yang berarti variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 4 diterima. 









b.  Hasil Uji F ( Secara Simultan )

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :





Tabel 4.6

Hasil Uji F 



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai F = 8,125 dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa struktur modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel. 



c. Koefisien Determinasi

Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. 

Tabel 4.7

Hasil Koefisien Determinasi



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R2 sebesar 0,383 Hal ini berarti bahwa 38,3% variasi struktur modal dapat dijelaskan oleh pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 61,7% struktur modal dijelaskan oleh variabel lainnya.



4.2.3.2. Perusahaan Consumer Goods

Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Regresi



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010



Hasil pengujian persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

DER = -1,231 + 0,370 GROWTH - 0,135 AKTIVA – 0,061 ROA +  0,176 SIZE   

Diperoleh bahwa variabel profitabilitas dan struktur aktiva memiliki koefisien dengan arah negatif, sedangkan 2 variabel lainnya yaitu pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan memiliki koefisien arah positif. 

Untuk mendapatkan signifikansi pengaruh dari keempat variabel tersebut terhadap DER dapat diuji sebagai berikut :



1.  Pengujian Hipotesis 5

Ha : Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel pertumbuhan perusahaan diperoleh nilai t = 1,058. Nilai t tabel dengan df = 55-4-1 = 50 uji satu arah adalah sebesar +1,676. Dengan demikian diperoleh t hitung (1,058) < t tabel (1,676) yang berarti variabel pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 5 ditolak. 



2.  Pengujian Hipotesis 6

Ha : Struktur aktiva berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel struktur aktiva diperoleh nilai t = -0,261. Nilai t tabel dengan df = 55-4-1 = 50 uji satu arah adalah sebesar 1,676. Dengan demikian diperoleh t hitung (-0,261) < t tabel 1,676) yang berarti variabel struktur aktiva tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 6 ditolak. 



3.  Pengujian Hipotesis 7

Ha : Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap struktur  modal.

Dari hasil estimasi variabel profitabilitas diperoleh nilai t = -3,465. Nilai t tabel dengan df = 55-4-1 = 50 uji satu arah adalah sebesar +1,668. Dengan demikian diperoleh t hitung (-3,465) < t tabel (-1,676) yang berarti variabel profitabilitas ROA memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 7 diterima. 



4.  Pengujian Hipotesis 8

Ha : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal

Dari hasil estimasi variabel ukuran perusahaan diperoleh nilai t = 3,258. Nilai t tabel dengan df = 55-4-1 = 50 uji satu arah adalah sebesar +1,676. Dengan demikian diperoleh t hitung (3,258) > t tabel (1,676) yang berarti variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap struktur modal. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis 8 diterima. 

b.  Hasil Uji F ( Secara Simultan )

Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :









Tabel 4.6

Hasil Uji F 



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Hasil pengolahan data terlihat bahwa nilai F = 5,638 dengan probabilitas sebesar 0,001. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa struktur modal dapat dijelaskan oleh keempat variabel. 



c. Koefisien Determinasi

Hasil nilai adjusted R-Square dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. 

Tabel 4.7

Hasil Koefisien Determinasi



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R2 sebesar 0,256. Hal ini berarti bahwa 25,6% variasi struktur modal dapat dijelaskan oleh pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, profitablitas dan ukuran perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 74,4% struktur modal dijelaskan oleh variabel lainnya.



4.2.3.3. Perbandingan Pengaruh pada Perusahaan Aneka Industri dan Consumer Goods 

Dari hasil pengujian perbandingan pengaruh akan diuji dengan Chow Test sebagaimana pada lampiran diketahui sebagai berikut :



Tabel 4.8

Perbandingan pengaruh terhadap struktur modal 

pada perusahaan aneka industri dan consumer goods 

		

		SSR

		k

		N



		Total

		29.717

		4

		102



		Aneka Industri

		10.937

		

		



		Consumer good

		15.714

		

		



		

		

		

		



		F

		2.703

		

		



		F table

		2.469

		

		









Diperoleh nilai F hitung adalah sebesar 2,703. Nilai 	F tabel diperoleh sebesar 2,469. Dengan demikian diperoleh F hitung (2,703) > F tabel (2,469). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, ROA dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri dengan perusahaan consumer goods. Dengan demikian Hipotesis 9 diterima.









4.3. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model struktur modal dapat dijelaskan oleh pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, ROA dan ukuran perusahaan. Penjelasan dari masing-masing hubungan adalah sebagai berikut :



1.  Pertumbuhan perusahaan

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri maupun perusahaan consumer goods. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan yang besar nampaknya kurang memiliki pengaruh terhadap kebijakan penggunaan modal perusahaan. 

2. Struktur Aktiva

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rasio aktiva perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan consumer goods namun berpengaruh positif pada perusahaan aneka industri. Hal ini berarti bahwa manajemen dalam hal ini menggunakan posisi aset tetap sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan hutang. Dalam hal ini tindakan manajemen akan semakin berhati-hati dalam membuat kebijakan hutang baru agar supaya kewajiban perusahaan akan semakin kecil.



3. Profitabilitas 

Dari hasil estimasi variabel profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal dengan arah negatif baik pada perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods. Hal ini berarti bahwa tingkat ROA yang tinggi atas investasi menggunakan hutang akan yang relatif lebih kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. 



4.  Ukuran Perusahaan	

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rasio ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan consumer goods maupun pada perusahaan aneka industri. Hal ini berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan suatu perusahaan, maka kecenderungan untuk memakai dana eksternal juga akan semakin besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kebutuhan dana yang besar dan salah satu alternatif pemenuhan dananya adalah dengan menggunakan dana eksternal. 



IV. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods. 

2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa struktur aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri namun tidak signifikan pada perusahaan consumer goods.

3. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods. 

4. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal dengan arah positif baik pada perusahaan pada perusahaan aneka industri maupun pada perusahaan consumer goods. 

5. Terdapat perbedaan pengaruh pertumbuhan perusahaan, struktur aktiva, ROA dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan aneka industri dengan perusahaan consumer goods.



 (
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)Keterbatasan Penelitian 

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hasil penelitian ini terbatas pada pengamatan yang hanya tiga periode saja, yaitu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dengan sampel yang terbatas yaitu 23 sampel untuk perusahaan Aneka Industri dan 24 sampel untuk perusahaan Consumer Goods. Di samping itu, rasio keuangan perusahaan yang digunakan untuk memprediksi DER hanya terbatas pada empat rasio, yaitu pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, profitabilitas, dan firm size. 

Selain itu, kinerja berdasarkan laporan keuangan pada penelitian kali ini mempunyai kelemahan yaitu bersifat sesaat. Laporan itu hanya menggambarkan kondisi perusahaan pada saat laporan keuangan tersebut dibuat. Padahal kinerja perusahaan bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, kalau tahun ini kinerja keuangan itu bagus belum tentu pada tahun berikutnya, demikian juga sebaliknya. 

Saran 

1. Investor nampaknya perlu memperhatikan nilai struktur pendanaan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan dampak positif maupun negatifnya. Dalam hal ini investor nampaknya perlu mencermati dari struktur hutang yang dimiliki perusahaan serta pemanfaatannya agar hutang yang dimiliki perusahaan dapat memiliki komposisi yang ideal dengan kemampuan dan tingkat pertumbuhan perusahaan.

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel dengan tidak hanya pada perusahaan aneka industri dan consumer goods. 
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