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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dividen, profitabilitas, 
ukuran perusahaan, risiko bisnis dan pajak terhadap struktur modal. Berdasarkan 
hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat 
keputusan terhadap kebijakan keuangan agar dapat memaksimumkan nilai 
peruahaan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2009-2012 khusus pada Sektor Industri Barang 
Konsumsi dan Sektor Properti dan Real Estate. Sedangkan sampel dalam 
penelitian ini adalah 34 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2009-2012 khusus pada Sektor Industri Barang 
Konsumsi dan Sektor Properti dan Real Estate dengan purposive sampling sebagai 
teknik pengambilan sampel. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa deviden berpengaruh 
signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sektor industri barang 
konsumsi, property dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 
tahun 2009-2012, sehingga H1 diterima. Profitabilitas berpengaruh signifikan 
terhadap struktur modal pada perusahaan sektor industri barang konsumsi, 
property dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 
2009-2012, sehingga H2 diterima. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan sektor industri barang 
konsumsi, property dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 
tahun 2009-2012, sehingga H3 ditolak. Risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan 
terhadap struktur modal pada perusahaan sektor industri barang konsumsi, 
property dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 
2009-2012, sehingga H4 ditolak. Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 
struktur modal pada perusahaan sektor industri barang konsumsi, property dan 
real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2012, 
sehingga H5 ditolak. 

 
Kata kunci: dividen, profitabilitas, ukuran perusahaan, risiko bisnis, pajak, 

struktur modal. 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN 

Didalam perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat pada era 

globalisasi saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang kompetitif antar 

perusahaan baik pada sektor industri maupun jasa. Untuk memenangkan 

persaingan disituasi perekonomian saat ini menuntut manajer mampu 

menghimpun dana secara efisien baik itu dari internal perusahaan atau eksternal 

perusahaan, dan untuk mengatasi ketersediaan dana yang ada, perusahaan harus 

cermat dan teliti dalam mencari sumber dana yang digunakan untuk membiayai 

investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Biaya modal yang timbul 

merupakan konsekuensi langsung dari keputusan manajer keuangan berkaitan 

dengan struktur modal. Menurut Simanjutak (2001) pendanaan adalah bagian 

yang sangat penting bagi dunia usaha. Dalam sebuah perusahaan pendanaan 

sangat penting untuk menjalankan kegiatan operasioanalnya, karena berkaitan 

dengan kepentingan banyak pihak, seperti kreditur, pemegang saham, serta pihak 

dari manajemen perusahaan itu sendiri. Untuk menjalankan operasianalnya 

perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara mencari pinjaman dari Bank atau 

mencari kreditur dengan cara menerbitkan obligasi. 

Menurut Weston & Copeland (1999) struktur modal merupakan salah satu 

keputusan keuangan yang harus dihadapi oleh manajer keuangan berkaitan dengan 

komposisi utang, saham preferen, dan saham biasa yang harus digunakan oleh 

perusahaan. Menurut Bambang Riyanto (1990) struktur modal atau kapitalisasi 

perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, 

saham preferen, dan modal pemegang saham. Struktur modal juga dapat diartikan 

sebagai perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Keputusan pendanaan yang berhubungan dengan penentuan 

komposisi hutang menjadi penting karena berkaitan dengan kepentingan 

pemegang saham (pihak principal). Hal ini sejalan dengan teori keuangan modern 

menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan 

kemakmuran pemegang saham, Gitman (2003). Keputusan pendanaan keuangan 

perusahaan akan sangat menentukan kemampuan perusahaan dalam melakukan 



aktivitas oprasinya selain juga akan berpengaruh terhadap risiko perusahaan itu 

sendiri.  

Menurut Myers (1984) dalam Azib (2005) Jika perusahaan meningkatkan 

porsi hutangnya, maka perusahaan ini dengan sendirinya akan meningkatkan 

risiko keuangan dan konsekuensi lainya, sebaliknya perusahaan harus 

memperhatikan masalah pajak. Perusahaan lebih cenderung memilih pendanaan 

yang berasal dari internal dari pada eksternal perusahaan. Karena penggunaan 

dana internal tidak menimbulkan biaya modal). Disuatu sisi Brigham and Houston 

(2006) mengatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat 

lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

Hal tersebut harus didukung dengan modal yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhanperusahaan untuk dapat meningkatkan penjualan perusahaan. 

Perusahaan yang berkembang pesat kemungkinan akan memilih untuk 

menggunakan dana eksternal (hutang) sebagai pemenuhan modalnya 

dibandingkan dengan perusahaan yang pertumbuhan penjualannya rendah.  

Dalam menentukan struktur modal, terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut Brigham dan Houston (2001) stabilitas penjualan, 

struktur aktiva, leverage operasi, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap 

manajemen, sikap pemberian pinjman, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, 

dan fleksibilitas keuangan merupakan faktor-faktor yang menentukan keputusan 

struktur modal khususnya pada struktur modal yang ditargetkan (target capital 

structure). Secara umum faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan 

struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur aktiva, leverage operasional, 

tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manajemen, sikap 

pemberian pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal perusahaan, dan fleksibilitas 

keuangan.  

Menurut Bambang Riyanto (1990) struktur modal dapat diukur dari rasio 

perbandingan antara total hutang terhadap ekuitas yang biasa diukur melalui rasio 

debt to equity ratio (DER) atau disebut juga Struktur Modal. Dalam 

perhitungannya DER dihitung dengan cara hutang dibagi dengan modal sendiri, 



artinya jika hutang perusahaan lebih tinggi daripada modal sendiri maka besarnya 

rasio DER berada diatas satu, sehingga dana yang digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan lebih banyak dari unsur hutang daripada modal sendiri 

(equity). Oleh karena itu, investor cenderung lebih tertarik pada tingkat DER yang 

besarnya kurang dari satu, karena jika DER lebih dari satu menunjukkan jumlah 

hutang yang lebih besar dan resiko perusahaan semakin meningkat. Kenaikan 

DER pada tingkat tertentu akan meminimalkan biaya modal, tetapi bila 

penambahan terlalu berlebihan justru berakibat meningkatnya biaya modal. 

METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara pengambilan data atau 

informasi dalam suatu penelitian.Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

diperoleh dengan menggunakan cara metode dokumentasi. Data sekunder yang 

ada dalam penelitian ini diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) tahun 2009-2012 berbentuk data laporan keuangan dari masing-masing 

perusahaan manufaktur. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Struktur modal merupakan salah satu keputusan keuangan yang harus 

dihadapi oleh manajer keuangan berkaitan dengan komposisi hutang, saham 

preferen, dan saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Struktur modal 

atau kapitalisasi perusahaan adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang 

jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham Weston & Copeland 

(1999). Struktur modal juga dapat diartikan sebagai perimbangan atau 

perbandingan antara jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri 

Bambang Riyanto (1990). Keputusan pendanaan yang berhubungan dengan 

penentuan komposisi hutang menjadi penting karena berkaitan dengan 

kepentingan pemegang saham (pihak principal). Hal ini sejalan dengan teori 

keuangan modern menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (Gitman, 2003).Keputusan 

pendanaan keuangan perusahaan akan sangat menentukan kemampuan perusahaan 

dalam melakukan aktivitas oprasinya selain juga akan berpengaruh terhadap risiko 

perusahaan itu sendiri.  



Jika perusahaanmeningkatkan porsi hutangnya, maka perusahaan ini 

dengan sendirinya akan meningkatkan risiko keuangan dan konsekuensinya. 

Sebaliknya perusahaan harus memperhatikan masalah pajak. Perusahaan lebih 

cenderung memilih pendanaan yang berasal dari internal dari pada eksternal 

perusahaan. Karena penggunaan dana internal tidak menimbulkan biaya modal 

Myers 1984 dalam Azib (2005). Disuatu sisi Brigham and Houston (2006) 

mengatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih 

aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Hal 

tersebut harus didukung dengan modal yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhanperusahaan untuk dapat meningkatkan penjualan perusahaan. 

Perusahaan yang berkembang pesat kemungkinan akan memilih untuk 

menggunakan dana eksternal (hutang) sebagai pemenuhan modalnya 

dibandingkan dengan perusahaan yang pertumbuhan penjualannya rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-Faktor yang mempengaruhi 

struktur modal pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Sektor Industri Barang Konsumsi, Property dan Real Esteta 

Periode 2009-2012 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. PengaruhDeviden terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis I untuk pengaruh deviden 

terhadap struktur modal pada perusahaansektor industri barang konsumsi, 

property dan real estateyang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2009-2012diperoleh nilai thitungsebesar2,659 dengan p = 0,013. Hasil 

perhitungan diketahui bahwa thitung> ttabel  (2,659>2,048) dan nilai p< 0,05 

sehingga H1diterima, artinya deviden berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaansektor industri barang konsumsi, property 

dan real estateyang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-

2012. 

Dividen adalah pembagian laba yang dilakukan oleh suatu 

perseroan kepada para pemegang saham. Dividen dibagikan dalam jumlah 

yang sama untuk setiap lembar sahamnya dan besarnya dividen tergantung 



pada sisa keuntungan setelah dikurangi dengan potongan-potongan yang 

telah ditentukan dalam akta pendirian dan juga tergantung dari keputusan 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara tidak langsung 

pembagian dividen akan mempengaruhi tingkat penggunaan hutang 

perusahaan. Dan dividen akan mempengaruhi persediaan dana internal 

perusahaan yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional 

perusahaan. Akibat penggunaan dana untuk membayar dividen perusahaan 

akan membutuhkan dana lebih. Kebutuhan ini akan memicu penambahan 

hutang perusahaan. Menurut penelitian Joni dan Lina (2010), dividen 

berpengaruh positif terhadap struktur modal. Sebaliknya penelitian yang 

dilakukan oleh Harjuno Bagus Haryoputro (2012), dividen berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. 

 

2. Pengaruh Profitabiltias terhadap Struktur Modal 

Hasil pengujian Hipotesis II untuk pengaruh profitabilitas terhadap 

struktur modal pada perusahaansektor industri barang konsumsi, property 

dan real estateyang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-

2012diperoleh nilai thitungsebesar -3,584 dengan p = 0,001. Hasil 

perhitungan diketahui bahwa nilai thitung< -ttabel (-3,584< -2,048) dan 

nilaip< 0,05 sehingga H2 diterima, artinya profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal pada perusahaansektor industri barang 

konsumsi, property dan real estateyang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dari tahun 2009-2012. 

Perusahaan dengan rate of return yang tinggi cenderung 

menggunakan proporsi hutang yang kecil. Hal ini disebabkan return yang 

tinggi akan menyediakan sejumlah dana dari internal perusahaan yang 

relatif besar yang diakumulasi sebagai laba ditahan Mayangsari (2001) 

dalam Joni dan Lina. Menurut teori hierarki, perusahaan-perusahaan ini 

cenderung untuk mengeluarkan hutang dan mempertahankan rasio 

leverage yang rendah. Hal ini sesuai dengan pecking order teory yang 

berarti perusahaan lebih menyukai pendanaan internal, kemudian 



eksternal. F. Rosana Yuniati (2012), Januarino Aditya (2006), Aldera 

Nurlukmawati Putri Nasution (2012), dan Asih Suko Nugroho (2006), 

menyatakan dalam hasil penelitianya profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Surnawati (2010), menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Hasil pengujian Hipotesis III untuk pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal pada perusahaan sektor industri barang konsumsi, 

property dan real estateyang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2009-2012diperoleh nilai thitungsebesar1,716 dengan p = 0,097. 

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai thitung< ttabel (1,719<2,048) 

dan p> 0,05 sehingga H3ditolak, artinya ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaansektor 

industri barang konsumsi, property dan real estateyang listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2012. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang menunujukan 

kekuatan financial perusahaan. Perusahaan dapat mengakses pasar modal 

dan dapat memiliki fleksibilitas dan kemampuan lebih untuk mendapat 

dana. Karena diperusahaan besar dapat memberikan jaminan dalam hal 

pelunasan hutang yang lebih besar dari pada perusahaan kecil. Perusahaan 

juga cenderung menggunakan dana eksternal dari pada perusahaan kecil 

(accessibility). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang 

besar maka nilai laverage semakin besar juga.  Hasil yang dilakukan oleh 

Januarino aditya (2006), Aldren nurlukmanita (2012), dan Sunarwi (2012), 

dengan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

struktur modal. 

4. Pengaruh Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal 

Hasil pengujian Hipotesis IV untuk pengaruh risiko bisnis 

terhadap struktur modal pada perusahaansektor industri barang konsumsi, 

property dan real estateyang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 



tahun 2009-2012diperoleh nilai thitungsebesar0,289 dengan p = 0,775. 

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa nilai thitung< ttabel (0,289<2,048) 

dan p> 0,05 sehingga H4 ditolak, artinya risiko bisnis tidak berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal pada perusahaansektor industri barang 

konsumsi, property dan real estateyang listing di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dari tahun 2009-2012. 

Menurut (Gitman, 2009), risiko bisnis merupakan risiko dari 

perusahaan saat tidak mampu menutupi biaya operasionalnya dan 

dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan biaya. Perusahaan dengan 

risiko bisnis yang tinggi cenderung menghindari pendanaan dengan 

menggunakan hutang dibandingkan dengan perusahaan dengan risiko 

bisnis yang lebih rendah. Dunia investasi mengenal risiko sebagai bagian 

dari risk premium, yang diartikan sebagai ketidakpastian aliran pendapatan 

yang disebabkan oleh sifat alami dari bisnis itu sendiri seperti produk, 

pelanggan dan cara penghasilan produknya. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Aldera Nurlukmanita Putri Nasution (2012), Sunarwi 

(2010) risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Utami (2009), 

risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

5. Pengaruh Pajak terhadap Struktur Modal 

Hasil pengujian Hipotesis V untuk pengaruh pajak terhadap 

struktur modal pada perusahaansektor industri barang konsumsi, property 

dan real estateyang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-

2012diperoleh nilai thitungsebesar1,751 dengan p = 0,091. Berdasarkan 

perhitungan diketahui bahwa nilai thitung< ttabel (1,751<2,048) dan p> 0,05 

sehingga H5 ditolak, artinya pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal pada perusahaansektor industri barang konsumsi, property 

dan real esateyang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-

2012. 

Teori trade-off statis menjelaskan manfaat dari hutang adalah 

pengurangan pajak dari pembayaran bunga yang sesuai. Sebagian 



perusahaan akan memilih rasio utang yang tinggi jika hal itu dapat 

membayar tarif pajak yang tinggi untuk mengurangi beban pajak. Oleh 

karena itu, semakin tinggi tarif pajak suatu perusahaan maka semakin 

besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan atas penggunaan 

hutang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harjuno Bagus 

Haryoputro (2012) pajak berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Sedangkan menurut Rike Setiawati (2011) pajak tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Sektor Industri Barang Konsumsi, Property dan Real Estate Periode 2009-

2012dapat ditarik kesimpulan: 

1. Deviden berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal pada 

perusahaansektor industri barang konsumsi, property dan real estateyang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2012, sehingga 

H1diterima. 

2. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaansektor industri barang konsumsi, property dan real estateyang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2012, sehingga 

H2diterima. 

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaansektor industri barang konsumsi, property dan real 

estateyang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2012, 

sehingga H3ditolak. 

4. Risiko bisnis tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal 

pada perusahaansektor industri barang konsumsi, property dan real estateyang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2009-2012, sehingga H4 

ditolak. 
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