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ABSTRACT 

This research examined the effect of  business risk, profitability, asset structure, firm size to capital structure in the 

manufactured companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. The research sample included 48 

companies selected through the purposive sampling. This research uses secondary data that have passed the test and 

analyzed using the classical assumptions of multiple linier regression analysis. Analytical results for the first dependent 

variable showed that the profitability and firm size influence the capital structure. While business risk and asset 

structure has no effect on capital structure. 

Keywords: business risk, profitability, asset structure, firm size and capital strucuture. 

ABSTRAK 

Penelitian ini menguji pengaruh risiko bisnis, profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2010-2014. Sampel penelitian ini mencakup 48 perusahaan dipilih melalui kriteria 

sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah lolos uji asumsi klasik dan dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis terikat pertama menunjukkan bahwa 

profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan risiko bisnis 

dan struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Kata kunci: risiko bisnis, profitabilitas, struktur aktiva, ukuran perusahaan dan struktur modal 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini dunia usaha sangat tergantung sekali dengan masalah pendanaan. Beberapa pakar 

sepakat bahwa untuk keluar dari krisis ekonomi ini sektor riil harus digerakkan untuk merangsang 

pertumbuhan ekonomi. Namun demikian banyak hambatan yang dialami oleh dunia usaha, salah 

satunya yang sangat krusial adalah masalah pendanaan ini. Dunia usaha mengalami kemunduran yang 

diakibatkan oleh kemacetan  kredit - kredit yang diberikan kedunia usaha tanpa memperhitungkan 

batas maksimum pemberian kredit dimasa lalu oleh perbankan dan masalah  kelayakan kredit yang 

disetujui. Oleh karenanya baik itu pihak manajemen maupun pihak kreditor sudah seharusnya 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah pendanaan ini. Dengan mengetahui 
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faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi 

evaluasi manajemen. 

Struktur modal perusahaan merupakan salah satu faktor fundamental dalam operasi perusahaan. 

Struktur modal suatu perusahaan ditentukan oleh kebijakan pembelanjaan (financing policy) dari manajer 

keuangan yang senantiasa dihadapkan pada pertimbangan baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitatif yang mencakup tiga unsur penting, yaitu (Harnanto dalam Kartika 2009), keharusan untuk 

membayar balas jasa atas penggunaan modal kepada pihak yang menyediakan dana tersebut, atau sifat 

keharusan untuk pembayaran biaya modal, sampai seberapa jauh kewenangan dan campur tangan 

pihak penyedia dana itu dalam mengelola perusahaan, resiko yang dihadapi perusahaan.  

Struktur modal dikatakan optimal yaitu saat risiko dan pengembalian seimbang dan 

memaksimumkan harga saham (Brigham dan Houston dalam Wahyuni dan Suryantini 2012). Struktur 

modal dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu penjualan, struktur aktiva, operating leverage, growth, 

profitabilitas, tax, pengendalian, sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi 

internal perusahaan, fleksibilitas keuangan (Brigham dan Houston dalam Wahyuni dan Suryantini 

2012). 

Struktur modal diukur dan dinyatakan berdasarkan jumlah dari berbagai sumber permodalan. 

Mengenai jumlah dan komposisi tiap-tiap jenis sumber permodalan yang diperlukan masing-masing 

perusahaan saat ini tidak ada aturan yang pasti karena struktur dipengaruhi oleh sifat, jenis dan kondisi 

serta biaya modal dari masing-masing komponen sumber permodalan.Struktur modal haruslah 

dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menjamin stabilitas financial agar perusahaan dapat 

menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan struktur 

modal yang optimal. Sejauh ini, penelitian mengenai struktur modal bertujuan untuk menentukan 

model atau teori struktur modal yang dapat menjelaskan perilaku keputusan pendanaan perusahaan. 

Yusralaini dan Dwiani (2009), dalam penelitiannya tentang analisis fator-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia 

menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, struktur 

kepemilikan memiliki pengaruh positif, sementara struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009) tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2004-2006 menyimpulkan bahwa risiko bisnis dan profitabilitas berpengaruh negatif, 

sementara struktur aktiva dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap struktur modal secara 

signifikan. 

 

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori agency dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (dalam Joni dan Lina, 

2010), yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan agen dari pemegang saham, sebagai pemilik 

perusahaan (Wahidahati dalam Joni dan Lina 2010). Para pemegang saham berharap agen akan 

bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan sewenang kepada agen. Biaya agensi 

(Mayangsari dalam Joni dan Lina 2010) adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan 

manajemen untuk menyakinkan bahwa manajemen bertindak konsisten sesuai dengan perjanjian 

kontraktual perusahaan dengan kreditur dan pemegang saham. Pengawasan manajemen dapat 

dilakukan dengan audit laporan keuangan dan pembatasan pembuatan keputusan manajemen. 

Pecking Order Theory Model lain dari struktur modal dikemukakan Myers dan Maljuf dalam Joni 

dan Lina 2010. Secara ringkas, POT menyatakan bahwa keputusan pendanaan perusahaan memiliki 

suatu hierkaki. Perusahaan akan lebih cenderung untuk menggunakan sumber pendanaan internal yaitu 

dari laba ditahan dan depresiasi terlebih dahulu, daripada dana ekternal dalam aktivitas pendanaan.  

Trade-off Hypothesis Megginson dalam Kartika 2009 model Trade-off Hypothesis menggambarkan 

bahwa struktur model yang optimal dapat ditentukan dengan Mirza 1996 the trade-off  model memang 

tidak dapat digunakan untuk menentukan modal yang optimal secara akurat dari suatu perusahaan 
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tetapi melalui model ini memungkinkan dibuat tiga model kesimpulan tentang penggunaan leverage (Aji  

dalam Joni dan Lina 2010) yaitu: (a) perusahaan dengan risiko usaha yang lebih rendah dapat 

meminjam lebih rendah dapat meminjam lebih besar tanpa harus dibebani oleh expected cost of financial 

distress sehingga diperoleh keuntungan pajak karena penggunaan hutang yang lebih besar , (b) 

perusahaan yang memiliki tangible assets dan marketable assets seharusnya dapat menggunakan hutang 

yang lebih besar daripada perusahaan yang memiliki nilai terutama dari itangible assets, (c) perusahaan di 

Negara yang tingkat pajaknya yang lebih besar dalam struktur modalnya dar pada perusahaan yang 

dibayarkan diakui pemerintah sebagai biaya sehingga mengurangi pajak penghasilan. 

Pengembangan Hipotesis 

1. Risiko Bisnis 

 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 bisnis sebagai sebagai bagian 

risk premium, yang diartikan sebagai ketidakpastian aliran pendapatan yang disebabkan oleh sifat alami 

dari bisnis itu sendiri seperti produk, pelanggan dan cara penghasilan produknya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Vina dan Saifudin (2012) menyimpulkan bahwa risiko bisnis 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lstruktur modal dengan signifikasi 0.026< 0,05. 

Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Joni dan Lina (2010) menyimpulkan bahwa risiko bisnis 

tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut, maka 

peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut: 

H1: Risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal. 

 

2. Profitabilitas  

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

pada tingkat penjualan, aktiva, dan modal. Ada tiga rasio untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu 

rasio profit margin, return on assets dan return on equity. Profit margin berfungsi untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Sedangkan rasio on equity 

menunjukkan return yang dihasilkan perusahaan bagi pemegang sahamnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Vina dan Saifudin (2012) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Sementara, penelitian oleh Joni dan Lina (2010) menyimpulkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Berdasarkan dari beberapa 

penelitian tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. 

 

3. Struktur Aktiva 

Struktur aktiva menggambarkan dua komponen aktiva secara garis besar dalam komposisinya 

yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya dapat 

direalisasikan menjadi uang kas atau dikonsumsi dalam periode akuntansi yang normal. Sedangkan 

aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih 

dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimasukkan untuk dijual dalam rangka 

kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa. Perusahaan yang sebagian besar aktivanya terdiri 

atas aktiva lancar akan menguntungkan kebutuhan dananya dengan hutang. Jadi dapat dikatakan 

bahwa struktur aktiva mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. 

Penelitian yang dilakukan oleh Vina dan Saifudin (2012)  menyimpulkan bahwa struktur aktiva 

tidak berpengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Sementara, penelitian oleh Joni dan Lina 

(2010) menyimpulkan bahwa berpengaruh positif terhadap struktur modal. Berdasarkan dari beberapa 

penelitian tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut : 

H3: Struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. 
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4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan ( Saidi dalam 

Raja Patresia 2012). Perusahaan yang besar lebih banyak menggunakan utang daripada perusahaan 

kecil. Ini dikarenakan semakin besar perusahaan, maka lebih memiliki arus kas yang lebih stabil, yang 

dapat mengurangi risiko dari penggunaan utang. Perusahaan besar mempunyai probabilitas 

kebangkrutan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil, ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya suatu perusahaan yang ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya 

dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata 

total aktiva.  

Penelitian yang dilakukan oleh Vina dan Saifudin (2012)  menyimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh yang signifikan terhdap stuktur modal. Sementara, penelitian Joni dan Lina 

(2010) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut: 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2010-2014. Sampel dalam penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, sehingga 

sampel terpilih dalam penelitian ini sebanyak 48 perusahaan. Metode penelitian yang dikumpulkan 

melalui fasilitas internet dan dari ICMD pojok BEI UMS. Data ini berupa data kuantitatif, yaitu data 

yang berupa angka-angka. 

 

B. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel Independen (X) 

1. Risiko Bisnis 

Risiko bisnis diukur dengan diproksi dengan beta (β) perusahaan. Risiko bisnis dapat dihitung 

dengan: 

Return Saham 

R1= 
Pt−Pt−1

Pt−1
 

Pi,t Closing Price bulanan pada bulan t 

Pi,t Closing Price bulanan pada bulan t-1 

STD Standart Deviasi 

 

2. Profitabilitas 

Suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode 

tertentu.Untuk mengukur tingkat profitabilitas dalam penelitian ini, digunakan return on assets 

(ROA).Dalam pengukuran ini pengukuran terhadap profitabilitas diukur dengan membandingkan laba 

setelah pajak dengan total aset. 

ROA= 
laba setelah pajak

𝑡otal aktiva
 

3. Struktur Aktiva 

Menggambarkan besarnya aktiva yang dapat dijaminkan perusahaan sebagai kolateral ketika 

perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak kreditur. Struktur aktiva merupakan proporsi aktiva 

tetap yang dimiliki perusahaan. Variabel ini diproksikan dengan fixed assets ratio (FAR) struktur aktiva 

merupakan variabel yang berskala ratio. 
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SA= 
 Aktiva tetap

Total aktiva
 

4. Ukuran Perusahaan 

Diproksikan dengan menggunakan natural logaritma (In) dari total aktiva. Variabel ukuran 

perusahaan merupakan data yang berskala rasio. 

Ukuran perusahaan= In(TA) 

Variabel Dependen (Y) 

Struktur modal dengan kategori utamanya adalah hutang atau ekuitas, yang digunakan 

perusahaan untuk mendanai investasi-investasi asetnya dengan rumus sebagai berikut: 

DER= 
Total Utang Jangka Panjang

Total Aktiva
 

C. Metode Analisis Data 

Pengujian pada hipotesis ini menggunakan uji regresi berganda. Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, sebelumnya 

akan diuji terlebih dahulu syarat penggunaan regresi linier berganda dengan melihat nilai uji R2, uji F 

dan uji t. 

 

D. Uji Hipotesis 

Analisis Regresi Linier Berganda  

Model penelitian persamaan linier berganda yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah 

sebagai berikut: 

Y = o + X1 + X2  +X3 + X4 +  

Di mana : 

Y : struktur modal perusahaan I pada tahun t 

βo :konstanta 

β : koefisien variabel 

X1 : risiko bisnis perusahaan i pada tahun t 

X2 : profitabilitas perusahaan i pada tahun t 

X3 : struktur aktiva perusahaan I pada tahun t 

X4 : ukuran perusahaan  I pada tahun t 

E  : error 

 

HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi Klasik terdiri dari 3 uji, yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heterokedastisitas, uji autokorelasi. 

a. Uji Normalitas  

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan melihat nilai unstandardized residual adalah  

sebesar0,124, dapat  diketahui bahwa semua p-value untuk data  ternyata lebih besar dari =5% 

(p>0,05), sehingga dapat dinyatakan bahwa keseluruhan data yang diperoleh memiliki sebaran yang 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Hasil olah data menunjukkan bahwa diketahui bahwa VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1, 

sehingga tidak terjadi multikolinieritas.  

c. Uji Heterokedastisitas 

Hasil perhitungan uji heteroskedastisitas yang menunjukkan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas, karena nilai p>0,05 atau tidak signifikan pada =5%. Dengan demikian secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.  
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d. Uji Autukorelasi 

Berdasarkan  hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan derajat kesalahan  (α) =5%, 

dengan  prediktor  sebanyak 2 maka batas atas (dU) adalah sebesar  2,5, sedang batas  bawah (dL) adalah 

sebesar 1,5.  Karena nilai DW hasil regresi adalah sebesar 1,812 yang berarti lebih besar dari nilai batas 

bawah, maka koefisien autokorelasi lebih besar  dari nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil 

regresi tersebut terbebas dari masalah autokorelasi. 

Analisis Regresi Linier Berganda terdiri dari tiga macam uji, yaitu Uji koefisien Determinasi 

(R2),  Uji Signifikan Residual (Uji F), Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t) 

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel diatas secara sistematis dapat ditulis 

persamaannya sebagai berikut : 

SM = 2,0310 + 0,133RB - 0,062P - 0,034SA - 0,507UP   

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinan (R2) menunjukkan sambungan variabel independen terhadap 

perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Dari hasil perhitunga  diperoleh nilai koefisien 

determinasi sebesar 0.370. menjelaskan variasi struktur modal sebesar 37% dan 63% dijelaskan oleh 

faktor atau varuabel lain di luar model. 

c. Uji Signifikasi Residual (Uji F)  

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara simultan 

(bersama-sama) terhadap variabel independen. Dengan membandingkan p-value pada kolom Sign. Uji F 

diuji dengan tingkat signifikasi yang digunakan sebesar 0.05 (Ghozali, 2005:84).  

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dilakukan dengan 

membandingkan p-value pada kolom Sig. Masing-masing  variabel independen dengan tingkat signifikan 

yang digunakan yaitu 5%. Jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel pada tarif signifikan 5% maka 

Ha ditolak dan Ho diterima, sedangkan jika nikai t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha diterima dan 

Ho ditolak. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan mengenai pengaruh Risiko Bisnis, 

profitabilitas, Struktur Aktiva dan Ukuran Perusahaanterhadap Struktur Modal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Risiko Bisnistidak mempunyai pengaruh terhadap Struktur Modal, dibuktikan dengan hasil 

nilai signifikan sebesar 0,383> 0,05,  besar  nilaikoefisien regresi untukvariabel Risiko Bisnis  

adalah 0,133 maka H1 ditolak,  

2. Profitabilitasmempunyai pengaruh terhadap Struktur Modal, dibuktikan dengan hasil nilai 

signifikan variabel Profitabilitas sebesar 0,000<0,05 sehingga H2 diterima. 

3. Struktur Aktivatidak mempunyai pengaruh terhadap Struktur Modal, dibuktikan dengan hasil 

nilai signifikan variabel Struktur Aktiva  sebesar0,106> 0,05 sehingga H3 ditolak.   

4. Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh terhadap Struktur Modal, dibuktikan dengan hasil 

nilai signifikan variabel Ukuran Perusahaansebesar0,031< 0,05 sehingga H4diterima.  

Saran 
Dengan adanya berbagai keteratasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
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1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel, sehingga tidak hanya 

perusahaan manufaktur saja tetapi seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel lain karena dimungkinkan ada 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang mungkin mempunyai 

pengaruh terhadap Struktur Modal.  

3. Bagi penelitian berikutnya diharapkan untuk menambah periode pengamatan sehingga hasil 

penelitiakan  lebih baik dan hasilnya konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. 
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