PENGARUH STRUKTUR MODAL, KONDISI EKONOMI (INFLASI),
DAN RISIKO BISNIS TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011 – 2015

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada
Jurusan Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana

Oleh:
FITRI CINTA UTAMI
P100150017

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017

i

ii

iii

iv

PENGARUH STRUKTUR MODAL, KONDISI EKONOMI (INFLASI),
DAN RISIKO BISNIS TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA
TAHUN 2011 – 2015

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal,
kondisi ekonomi (inflasi), dan risiko bisnis terhadap kinerja keuangan.
Sampel penelitian bejumlah 63 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. Teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling. Struktur modal, inflasi, dan risiko bisnis
sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen kinerja
keuangan diproxy dengan Return On Aseets (ROA), Return On Equity
(ROE), Earning Per Share (EPS), dan Tobin’s Q. Analisis penelitian ini
menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
struktur modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan
jika digunakan Return On Assets (ROA) sebagai proxy, akan tetapi jika
digunakan Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Tobin’s Q
menunjukkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja keuangan. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan
bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan jika
digunakan Earning Per Share (EPS) sebagai proxy, akan tetapi jika
digunakan Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Tobin’s Q
menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian berikutnya menunjukkan
bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
keuangan jika digunakan Earning Per Share (EPS) sebagai proxy, akan
tetapi jika digunakan Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), Tobin’s Q menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja keuangan.
Kata Kunci: struktur modal, inflasi, risiko bisnis, kinerja keuangan
Abstract
The purposes of this study is to analyze the effect of capital structure,
economic condition (inflation), and business risk to financial
performance. The samples included 63 companies listed in Indonesian
Stock Exchange in 2011 – 2015. The sampling technique used purposive
sampling. Capital structure, inflation, and business risk as independent
variables. While the dependent variable financial performance proxy
with Return On Aseets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per
Share (EPS), and Tobin’s Q. This Analysis using multiple linear
regression. The result of research showed that the capital structure
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significantly affect the financial performance if used Return On Aseets
(ROA) as a proxy, but if used Return On Equity (ROE), Earning Per Share
(EPS), and Tobin’s Q shows that a capital structure did not sifnificantly
affect the financial performance. Another result of this research showed
that inflation significantly affect the financial performance if used Earning
Per Share (EPS) as a proxy, but if used Return On Assets (ROA), Return
On Equity (ROE), Tobin’s Q shows that inflation did not significantly
affect the financial performance. While the results of subsequent research
showed that the business risk does not significantly affect the financial
performance if used Earning Per Share (EPS) as a proxy, but if used Return
On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Tobin’s Q shows that
business risk did significantly affect the financial performance.
Keywords: capital structure, inflation, business risk, financial
performance.
1. PENDAHULUAN
Ketidakstabilan kegiatan ekonomi dan banyaknya perusahaan baru
yang muncul merupakan sebagian dari permasalahan ekonomi suatu
negara. Perekonomian tidak selalu berkembang secara stabil dari
setiap periode, begitu juga dengan adanya perkembangan sektor industri
baru yang menimbulkan persaingan antar perusahaan. Perkembangan ini
mengalami masa naik turun, adakalanya perkembangan ekonomi yang
sangat pesat berdampak pada kenaikan harga (Sukirno 2008).
Perusahaan tidak hanya berfokus pada perkembangan perusahaan saja,
tetapi persaingan antar perusahaan juga menjadi salah satu hambatan
bagi perusahaan untuk berkembang. Persaingan menuntut perusahaan
untuk meningkatkan kinerja, menjaga tingkat profitabilitas, dan
mengubah strategi bisnis dengan melakukan inovasi baru guna mencapai
tujuan perusahaan.
Struktur modal merupakan perbandingan antara pinjaman jangka
panjang dan modal sendiri (Husnan, 2000). Baik buruknya struktur
modal berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Manajemen keuangan harus bijaksana dalam membuat keputusan
struktur modal, karena kesalahan dalam menentukan struktur modal akan
memiliki dampak yang luas. Struktur modal diukur dengan Debt to
Equity Ratio (DER).Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur
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tingkat solvabilitas perusahaan. DER menunjukkan perbandingan
besarnya hutang dan ekuitas.
Era globalisasi mendorong perusahaan untuk terus melalukan
perkembangan di dunia industry demi keberlangsungan perusahaan
jangka

panjang.

Upaya

peningkatan

perkembangan

perusahaan

diperlukan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan
merupakan hasil dari proses perusahaan dalam melakukan aktivitas
produksi barang dan jasa. Informasi mengenai kinerja keuangan tertuang
pada laporan keuangan perusahaan yang dijadikan dasar oleh para
stakeholder dalam pengambilan keputusan. Salah satu cara pengukuran
kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan analisis rasio
keuangan. Analisis rasio keuangan yang digunakan diantaranya Return
On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan
Tobin’s Q.
Return On Assets (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang
digunakan untuk mengukurefektivitas perusahaan dalam memperoleh
keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam memanfaatkan aset
yang dimiliki perusahaan. Apabila rasio ini tinggi menunjukkan adanya
tingkat efisiensi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. ROA
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh
laba bersih terhadap total asset. Return On Equity (ROE) merupakan
salah satu bagian dari rasio profitabilitas. ROE memfokuskan pada
berapa besar laba yang diperoleh perusahaan dalam pemanfaatan
pemakaian ekuitas. Semakin besar ROE yang dihasilkan menunjukkan
semakin baik kinerja perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bagi pemilik
perusahaan. Semakin tinggi rasio yang diperoleh maka semakin kuat
posisi pemilik perusahaan. Earning Per Share (EPS) merupakan alat
ukur laba perusahaan terhadap banyaknya saham yang beredar
dimasyarakat. Apresiasi harga saham berkaitan dengan kemampuan
perusahaan mengelola pendapatan. Para investor lebih tertarik dengan
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saham yang memiliki nilai EPS tinggi karena akan lebih menguntungkan.
Adapun ukuran lain dari kinerja keuangan perusahaan adalah Tobin’s Q.
Rasio inimerupakan rasio yang memberikan informasi terbaik dalam
mencerminkan kualitas nilai perusahaan. Dalam perhitungannya rasio
Tobin’s Q melibatkan seluruh unsur dari hutang dan modal perusahaan
yang tidak hanya meliputi saham biasa dan ekuitas pemegang saham saja
akan tetapi juga melibatkan seluruh aset perusahaan (Dewi et al, 2014).
Hubungan Struktur Modal Dengan ROA
Pecking order teory menjelaskan adanya hubungan negatif antara
struktur modal dengan profitabilitas perusahaan. Menurut Safitri dan
Wahyuati (2015), teori ini mengacu pada gagasan bahwa perusahaan
lebih memprioritaskan menggunakan sumber pendanaan internal
daripada menggunakan sumber pendanaan eksternal. Sumber pendanaan
eksternal digunakan oleh perusahaan apabila sumber pendanaan internal
tidak mencukupi.
Penggunaan modal dengan baik untuk pembelanjaan aset
perusahaan menurunkan nilai hutang terhadap pihak luar. Dengan
kecilnya penggunaan hutang dari pihak luar, maka akan menurunkan
tingkat pengembalian atas hutang yang digunakan. Perusahaan
hanya menggunakan sumber pendanaan internal untuk berinvestasi.
Perusahaan yang memiliki satabilitas profit yang baik akan lebih disukai
oleh investor, karena lebih menguntungkan bagi investor. Penggunaan
tingkat hutang yang rendah oleh perusahaan

cenderung meningkatkan

keuntungan. Perusahaan dianggap mampu menggunakan

tingkat

modal sendiri untuk membiayai investasi perusahaan.Oleh karena
itu, perusahaan dengan kualitas laba yang baik cenderung menarik bagi
investor. Penelitian yang dilakukan oleh Pouraghajan et al (2012)
menemukan bahwa struktur modal berpengaruh pengaruh secara negatif
dan signifikan terhadap ROA. Penelitian lain yang dilakukan oleh
Muritala (2012) juga memberikan bukti yang sama yaitu struktur
modal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA.
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Penelitian lain yang dilakukan oleh Jubaedah (2015) memberikan bukti
yang berbeda bahwa struktur modal berpengaruh secara positif terhadap
ROA.
H1: Struktur modal berpengaruh terhadap ROA
Hubungan Struktur Modal Dengan ROE
Keputusan pemilihan sumber dana akan mempengaruhi struktur
modal yang optimal dan akan berpengaruh

terhadap

tingkat

profitabilitas perusahaan. Penggunaan struktur modal yang kurang
efektif dalam bentuk modal yang tinggi berakibat terhadap rendahnya
profitabilitas perusahaan (Safitri dan Wahyuati, 2014). Perusahaan yang
mampu mengelola penggunaan sumber hutang yang rendah akan
memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi. Perusahaan yang mampu
mengelola efisiensi penggunaan modal akan memperoleh tingkat
keuntungan tinggi, sebaliknya apabila perusahaan tidak mampu
mengelola efisiensi penggunaan modal maka perusahaan akan
memperoleh

nilai

keuntungan

yang rendah.

Kebutuhan

modal

perusahaan berorientasi pada kepentingan dari masing – masing
perusahaan. Perusahaan yang mampu menambahkan sumber modal
sendiri dalam kegiatan operasinya akan lebih menguntungkan bagi
perusahaan karena biaya modal lebih kecil dari pada penggunaan
modal asing. Penelitian yang dilakukan oleh Ebrati et al (2013)
menemukan bahwa struktur modal berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap ROE. Penelitian lain yang dilakukan oleh Quang
dan Xin (2015) memberikan bukti yang sama bahwa struktur modal
berpengaruh secara positif terhadap ROE. Penelitian lain dilakukan oleh
Nassar (2016) memberikan bukti yang berbeda bahwa struktur modal
berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROE.
H2: Struktur modal berpengaruh terhadap ROE.
Hubungan Struktur Modal Dengan EPS
Penggunaan hutang yang tinggi akan meningkatkan keuntungan
dan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Pendekatan EBIT – EPS dalam
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struktur modal bermanfaat bagi manajer keuangan dalam menentukan
penggunaan hutang
menjelaskan

secara

besarnya

memperhitungnkan

biaya

optimal.

Pendekatan

nilai perusahaan
hutang

(Hanafi,

ini

dan
2004).

tidak
tidak
Tingkat

keuntungan perusahaan yang kecil mendorong perusahaan mendtabilkan
pemakaian hutang untuk mengelola harga saham. Investor cenderung
tertarik dengan saham yang memiliki nilai EPS yang tinggi karena
dianggap perusahaan memiliki keuntungan yang tinggi, maka akan
terlihat dari kualitas sahamnya. Pemegang saham tertarik untuk
berinvestasi, karena mengharapkan dividen yang tinggi Penelitian yang
dilakukan oleh Hasan et al (2014) menemukan bahwa struktur modal
berpengaruh secara positif terhadap EPS. Penelitian lain yang dilakukan
oleh Sivathasaan (2013) memberikan bukti yang berbeda bahwa struktur
modal berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap EPS.
Penelitian yang dilakukan oleh Nassar (2016) juga berpengaruh secara
negatif terhadap EPS.
H3: Struktur modal berpengaruh terhadap EPS
Hubungan Struktur Modal Dengan Tobin’s Q
Teori MM menunjukkan struktur modal tidak dipengaruhi oleh
nilai perusahaan. Asumsi tersebut dibuktikan dengan kondisi struktur
modal yang tidak relevan. MM berpendapat bahwa adanya pajak
penghasilan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan karena
besarnya

penggunaan hutang (Safitri dan Wahyuati, 2015). Nilai

perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat hutang yang digunakan.
Perusahaan

menggunakan

hutang

yang

relatif

rendah

akan

meningkatkan kualitas nilai perusahaan, karena dengan rendahnya
hutang maka perusahaan memiliki keuntungan yang lebih baikm hal ini,
akan berpengaruh terhadap kualitas nilai perusahan yang baik.
Penelitian yang dilakukan oleh Salim dan Yadav (2012) menemukan
bahwa struktur modal berpengaruh secara positif terhadap Tobin’s Q.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Ebrati et al (2013) juga memberikan
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bukti yang sama yaitu struktur modal berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap Tobin’s Q. Penelitian lain yang dilakukan oleh
Khan (2012) memberikan hasil yang berbeda bahwa struktur modal
berpengaruh negatif terhadap Tobin’s Q.
H4: Struktur modal berpengaruh terhadap Tobin’s
Hubungan Inflasi Dengan ROA
Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan aset
perusahaan (Vatavua, 2015). Keuntungan yang tinggi terkait dengan
peningkatan inflasi, tingginya tingkat inflasi cenderung mengakibatkan
penurunan pemakaian aset perusahaan.
Tingginya inflasi mendorong perusahaan untuk lebih efektif dalam
mengelola aset perusahaan. Akan tetapi, tingginya tingkat inflasi yang
tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat
akan berisiko terhadap menurunnya tingkat penjualan. Inflasi yang tinggi
dan tidak diikuti dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka akan
lebih memanfaatkan penggunaan aset yang dimiliki.Penelitian yang
dilakukan oleh Vatavua (2015) menemukan bahwa inflasi berpengaruh
secara positif terhadap ROA. Penelitian lain yang dilakukan oleh Khan
(2014) juga memberikan bukti yang sama yaitu inflasi memiliki
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
H5: Inflasi berpengaruh terhadap ROA.
Hubungan Inflasi Dengan ROE
Inflasi

dapat

mempengaruhi

profitabilitas

perusahaan

dan

penggunaan leporan keuangan eksternal (Oleka, et al, 2015).
Kemampuan perusahaan dalam menyediakaan sumber pendanaan dapat
dilihat dari kondisi ekonomi didalamnya. Tinggi rendahnya kondisi
tersebut juga mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan dalam
upaya pencapaian laba perusahaan.
Tingginya
menggunakan

tingkat
modal

inflasi

yang

lebih

mendorong
besar

perusahaan

dalam

untuk

memaksimalkan

keuntungan perusahaan. Tidak tercukupinya penggunaan dana internal
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perusahaan

untuk

menjaga

stabilitas

profit,

maka

perusahaan

menambahkan penggunaan dana eksternal, karena adanya kenaikan harga
bahan baku untuk kelangsungan biaya produksi. Penelitian yang
dilakukan oleh

Khan (2014) menemukan bahwa inflasi berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap ROE. Penelitian lain yang
dilakukan oleh Vatavua (2015) memberikan bukti yang sama yaitu inflasi
berpengaruh secara positif terhadap ROE. Penelitian lain juga dilakukan
oleh Mirza dan Javed (2013) memberikan bukti yang sama yaitu inflasi
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ROE.
H6: Inflasi berpengaruh terhadap ROE
Hubungan Inflasi Dengan EPS
Inflasi memiliki hubungan negatif dengan aktivitas perusahaan
diberbagai bidang (Mirza dan Javed, 2013). Aktivitas pengeluaran
modal menjadi tolok ukur oleh perusahaan untuk memperhatikan
kondisi ekonomi. Dimana kondisi ini akan meningkatkan suku bunga
yang akan menurunkan harga saham. Inflasi yang tinggi mendorong
perusahan untuk mengawasi semua aktivitas yang berhubungan dengan
pemakaian

modal.

Tingginya

suku

bunga

akan

menghambat

investor membelanjakan modalnya karena harga saham yang rendah,
dimana penurunan ini akan berakibat pada menurunnya laba perusahaan
dan akan menurunkan nilai EPS. Penelitian yang dilakukan oleh Oleka
et al (2015) menemukan bahwa inflasi berpengaruh secara negatif dan
tidak signifikan terhadap EPS.
H7: Inflasi berpengaruh terhadap EPS.
Hubungan Inflasi Dengan Tobin’s Q
Kondisi perekonomian suatu negara yang digambarkan dengan
tingkat

inflasi

mungkin

mempengaruhi

kinerja

perusahaan.

Kemungkinan adanya perubahan kinerja sangat bergantung pada kondisi
negara. Inflasi dapat berdampak secara positif ataupun negatif
(Nikolaus, 2015). Tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh terhadap
menurunnya pendapatan. Dengan menurunnya tingkat pendapatan juga
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berakibat menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk yang
dihasilkan oleh perusahaan, ini memungkinkan perusahaan memperoleh
keuntungan yang menurun dan berpengaruh terhadap rendahny nilai
perusahaan. Penelitian yang dilakukan Nikolaus (2015) menemukan
bahwa inflasi di Indonesia berpengaruh secara negatif terhadap Tobin’s
Q, sedangkan inflasi di Netherland berpengaruh secara positif terhadap
Tobin’s Q.
H8: Inflasi berpengaruh terhadap Tobin’s Q.
Hubungan Risiko Bisnis Dengan ROA
Perusahaan akan menghadapi risiko sebagai akibat adanya
kegiatan operasi perusahaan, risiko tersebut dapat berupa risiko bisnis
maupun risiko hutang (Brigham dan Gapenski, 1996). Risiko bisnis
berhubungan dengan jenis usaha yang dipilih dengan kondisi ekonomi
yang

dihadapi.

Risiko

hutang

berhubungan

dengan

keuangan

perusahaan. Penggunaan hutang yang besar oleh perusahaan karena
adanya pembelanjaan aset yang terlampau besar mencipatakan
risiko

bisnis

yang

tinggi

dan berpengaruh terhadap besarnya

keuntungan perusahaan. Muncul kekhawartiran bahwa perusahaan
tidak mampu mengembalikam kewajibannya karena tingginya beban
yang ditanggung perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Vatavua
(2015) menemukan bahwa risiko bisnis berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap ROA.
H9: Risiko bisnis berpengaruh terhadap ROA.
Hubungan Risiko Bisnis Dengan ROE
Risiko bisnis muncul akibat dari ketidakpastian perusahaan
menghasilakan laba dimasa mendatang. Perusahaan harus mampu
memenuhi kewajiban atas hutang yang diperoleh perusahaan. Risiko
bisnis dalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh penggunaan modal dan
biaya operasionalnya (Amiriyah dan Andayani, 2014). Perusahaan
mampu mengelola penggunaan hutang dengan baik akan rendahnya
risiko bisnis perusahaan. Rendahnya tingkat risiko yang dihadapi
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perusahaan akan meningkatkan
Penelitian

yang

dilakukan

keuntungan
oleh

Vatavua

bagi

perusahaan.

(2015) menemukan

bahwa risiko bisnis berpengaruh secara positif terhadap ROE.
H10: Risiko bisnis berpengaruh terhadap ROE.
Hubungan Risiko Bisnis Dengan EPS
Penggunaan hutang akan mengakibatkan perubahan EPS dan
risiko bisnis yang ditanggung oleh perusahaan (Brigham dan Houston,
2001). Pemegang saham akan lebih tertarik dengan perusahaan yang
memiliki risiko bisnis yang tinggi karena pemegang saham beranggapan
bahwa keuntungan yang didapat akan lebih tinggi sesuai dengan risiko
yang dimiliki (Handayani, 2011). Tingginya risiko bisnis berpengaruh
terhadap pemakaian hutang yang tinggi. Investor mempercayai bahwa
perusahaan dengan tingkat risiko bisnis yang tinggi akan berpengaruh
terhadap kenaikan nilai EPS. Tingginya EPS ini diikuti dengan
kecenderungan

investor

untuk

membeli

saham

yang

dimiliki

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Elangkumaran (2013)
menemukan bahwa risiko bisnis memiliki pengaruh secara tidak
signifikan terhadap EPS.
H11: Risiko bisnis berpengaruh terhadap EPS.
Hubungan Risiko Bisnis Dengan Tobin’s Q
Setiap perusahaan akan menghadapi tingkat risiko yang berbeda.
Tingkat keberhasilan perusahaan sangat tergantung pada risiko
perusahaan masing – masing. Manajemen berani mengambil keputusan
untuk perusahaan dengan tingkat risiko bisnis yang tinggi, hal ini
akan mempengaruhi kinerja perusahaan bahkan berdampak pada nilai
perusahaan tersebut. (Abazari et al, 2014). Perusahaan yang mampu
mengelola risiko bisnisnya dengan baik dianggap mampu mengahadapi
masalah yang mungkin muncul di masa mendatang. Tingginya risiko
bisnis mendorong perusahaan untuk lebih efektif dalam

menjaga

nilai perusahaan. Semakin tinggi risiko bisnis, maka semakin
rendah nilai Tobin’s Q. Penelitian yang dilakukan oleh Abazari et al
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(2014) menemukan bahwa risiko bisnis berpengaruh secara negatif
terhadap Tobin’s Q.
H12: Risiko bisnis berpengaruh terhadap Tobin’s Q.

2. METODE
Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. Sampel yang digunakan
dalam

penelitian

ini

adalah

perusahaan

manufaktur.

Teknik

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Adapun kriteria pengambilan
sampel dalam penelitian ini adalah:
a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2011 – 2015.
b. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan secara lengkap selama
lima tahun berturut – turut, yaitu: tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan
2015.
c. Perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.
Analisis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang bersifat kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah berupa
laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini diambil dari Indonesia Capital Market Directory
(ICMD) melalui website resmi yang dimiliki Bursa Efek Indonesia,
yaitu: www.idx.co.id. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan
analisis regresi linier berganda, yang digunakan untuk mengetahui
pengaruh struktur modal, kondisi ekonomi (inflasi), dan risiko bisnis
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan ROA,
ROE, EPS, dan Tobin’s Q pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. Analisis regresi linier
berganda dapat dirumuskan sebagai berikut (Hasan et al, 2014):
Y
= α + β1 X1 + … + βn Xn + e
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Keterangan:
Y
α
β(1-n)
X (1-n)
E

= Variabel dependen
= Konstanta
= Nilai koefisien regresi
= Variabel independen
= Error term

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan
keuangan
Indonesia

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
tahun

2011

–

2015.

Teknik

pengambilan

sampel

menggunakan purposive sampling. Berikut adalah rincian pengambilan
sampel perusahan:
Tabel 4.1
Jumlah Sampel Perusahaan
Kriteria
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Jumlah
Perusahaan
133

Indonesia tahun
Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan
secara lengkap selama
Perusahaan yang mengalami kerugian

11
59

Jumlah sampel perusahaan per tahun

63

Sumber: data analisis, 2017
Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa sampel
perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 63
perusahaan, dengan periode penelitian selamalima tahun. Oleh karena
itu, diperoleh sampel berjumlah 315 perusahaan.
Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui
pengaruh struktur modal, kondisi ekonomi (inflasi), dan risiko bisnis
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksi dengan ROA,
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ROE, EPS, dan Tobin’s Q. Hasil analisis regresi linier berganda pada
penelitian ini adalah:
Tabel 4.2
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel

B

Struktur Modal
- 2,444
Inflasi
- 0,112
Risiko Bisnis
0,000027
2
= 0,453
R
F

= 79,384

Sig.

= 0,000

Std. error
0,318
0,136
0,000

Bet
- 0,338
- 0,036
0,547

t
- 7,696
- 0,819
12,483

Si
0,000
0,413
0,000

Sumber: data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas dengan
menggunakan variabel ROA sebagai proxy, maka dibuat persamaan sebagai
berikut:
ROA = 10,307 -2,444 CapStr - 0,112 Infl + 0,000027 Risk + e

Tabel 4.3
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel
(Constant)
Struktur
Inflasi
Risiko Bisnis

B
11,631
- 0,449
- 0,117
0,00008947

R2

= 0,215

F

= 25,175

Sig.

= 0,000

Std. Error
1,537
0,537
0,229
0,000

Bet
- 0,046
- 0,027
0,449

t
7,568
- 0,837
- 0,511
8,199

Sig
0,000
0,403
0,610
0,000

Sumber: data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas dengan
menggunakan variabel ROE sebagai proxy , maka dibuat persamaan sebagai
berikut:
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ROE = 11,631 - 0,449 CapStr - 0,117 Infl + 0,00008947 Risk + e

Tabel 4.4
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel
(Constant)
Struktur
Inflasi
Risiko Bisnis

B
56,951
- 6,087
- 2,917
0,000

R2

= 0,051

F

= 2,869

Std. Error
9,81
5,25
1,31
0,00

Bet
- 0,096
- 0,175
0,7

t
5,805
-1,158
-2,227
0,868

Si
0,000
0,249
0,027
0,387

= 0,038
Sig.
Sumber: data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas dengan
menggunakan variabel EPS sebagai proxy , maka dibuat persamaan sebagai
berikut:
EPS = 56,951 - 6,087 CapStr - 2,917 Infl + 0,000 Risk + e

Tabel 4.5
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel
(Constant)
Struktur
Inflasi
Risiko Bisnis

B
0,493
0,076
0,036
0,00005923

R2

= 0,236

F

= 25,600

Sig.

= 0,000

Std. Error
0,386
0,125
0,051
0,000

Bet
0,035
0,039
0,491

t
1,278
0,608
0,701
8,589

Sig
0,203
0,544
0,484
0,000

Sumber: data sekunder diolah, 2017
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diatas dengan
menggunakan variabel Tobin’s Q sebagai proxy , maka dibuat persamaan
sebagai berikut:
Tobin’s Q = 0,493 + 0,076 CapStr + 0,036Infl + 0,00005923 Risk + e
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Pembahasan
Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan
Struktur modal merupakan kombinasi antara penggunaan hutang dengan
ekuitas. Perusahaan yang menggunakan hutang dan ekuitas sesuai
pemanfaatnya dianggap mampu memenuhi kriteria dari struktur modal yang
optimal. Penggunaan struktur modal sangat erat kaitannya dengan kinerja
keuangan. Dimana kinerja keuangan diperlukan oleh perusahaan untuk
mengukur efektifitas kegiatan operasional perusahaan dalam memperoleh
keuntungan.D alam upaya pencapaian tujuan dari kinerja keuangan yang
efektif diperlukan metode pengukuran tertentu. Alat ukur kinerja keuangan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets (ROA), return on
equity (ROE), earning per share (EPS), dan Tobin’s Q.
Penggunaan hutang yang tinggi cenderung meningkatkan biaya
bunga, hal ini berakibat rendahnya tingkat keuntungan yang diperoleh
perusahaan. Semakin tingginya tingkat hutang maka semakin tinggi tingkat
risiko yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang
rendah cenderung tidak menarik minat investor untuk menanamkan modal
ke perusahaan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Muritala (2012), yang memberikan hasil bahwa struktur
modal berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Penelitian lain yang
dilakukan Pouraghajan et al (2012) juga memberikan hasil yang sama bahwa
struktur modal berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.
Menurut Brigham dan Houston (2001), menyatakan bahwa semakin
tinggi struktur modal menunjukkan semakin besar beban perusahaan terhadap
pihak luar, hal ini dapat memungkinkan menurunnya tingkat kinerja keuangan
perusahaan, karena tingkat ketergantungan terhadap pihak luar semakin tinggi.
Dengan tingkat struktur modal yang tinggi menunjukkan rendahnya nilai ROE.
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tingkat hutang yang tinggi
akan
menurunkan
keuntungan perusahaan. Perusahaan yang yang ingin
memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, seharusnya lebih memperhatikan
pemakaian sumber pendanaan perusahaan. Hasil penelitian ini didukung dengan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasan et al (2014), yang
memberikan hasil bahwa struktur modal tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap ROE. Penelitian lain yang dilakukan Khan (2012) juga memberikan
hasil yang sama bahwa struktur modal tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap ROE.
Struktur modal yang tinggi berakibat pada rendahnya nilai EPS.Akan
tetapi, besarnya nilai EPS tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan.
Perusahaan yang menggunakan tingkat hutang yang tinggi cenderung memiliki
tingkat biaya yang tinggi, hal ini berpengaruh terhadap laba per lembar
saham yang dihasilkan rendah. Investor lebih tertarik dengan nilai EPS tinggi,
karena dianggap perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi.
Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Sivathasaan (2013), yang memberikan hasil bahwa struktur modal tidak
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berpengaruh secara signifikan terhadap EPS. Penelitian lain yang dilakukan
Ebrati et al (2013) juga memberikan hasil yang sama bahwa struktur modal
tidak berpengaruh secara signifikan terhadapEPS.
Struktur modal yang meningkat berakibat pada meningkatkan nilai
Tobin’s Q. Akan tetapi, perusahaan dengan tingkat penggunaan hutang yang
tinggi cenderung akan menurunkan nilai perusahaan. Dengan tingginya tingkat
hutang maka perusahaan memiliki tingkat risiko yang tinggi, hal ini berakibat
terhadap nilai saham perusahaan yang berisiko. Perusahaan yang memiliki
nilai perusahaan yang berkualitas, tercermin dari nilai saham perusahaan
tersebut. Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Hasan et al (2014), yang memberikan hasil bahwa struktur modal tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap Tobin’s Q.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur modal
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan jika digunakan ROA
sebagai proxy. Namun demikian, jika digunakan ukuran yang lain yaitu: ROE,
EPS, dan Tobin’s Q maka diperoleh hasil bahwa struktur modal tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.
Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Keuangan
Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa.
Tingkat inflasi yang cenderung meningkat berisiko pada ketidakstabilan
ekonomi, baik disektor perbankan, manufaktur, maupun pemerintah. Tingginya
tingkat inflasi dapat berakibat pada kenaikan harga bahan baku, sehingga harga
barang naik dan tingkat penjualan menurun. Dengan adanya kenaikan harga
barang dan tingginya tingkat penjualan akan berpengaruh terhadap tingkat
keuntungan perusahaan. Hal ini erat kaitannya dengan kinerja keuangan
perusahaan, karena kinerja keuangan digunakan untuk mengukur tingkat
stabilitas keuntungan perusahaan. Dalam upaya pencapaian tujuan dari kinerja
keuangan yang diperlukan metode pengukuran tertentu. Alat ukur kinerja
keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets (ROA),
return on equity (ROE), earning per share (EPS), dan Tobin’s Q.
Tingginya tingkat inflasi berakibat pada rendahnya nilai ROA. Semakin
tingginya angka inflasi juga dapat berdampak pada meningkatkan harga produk
di pasar, apabila kenaikan harga tersebut tidak diikuti dengan pendapatan yang
diperoleh masyarakat maka akan berkurangnya tingkat penjualan di pasar yang
berakibat pada menurunnya tingkat keuntungan perusahaan. Penelitian ini
didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hong Siew dan
Razak (2015), yang memberikan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap ROA.
.Inflasi yang meningkat berakibat terhadap menurunnya nilai ROE. Hal
ini mengindikasi bahwa semakin meningkatkan inflasi akan berakibat pada
meningkatnya suku bunga, apabila suku bunga meningkat maka perusahaan
lebih cenderung menggunakan modal sendiri untuk membiayai kegiatan
produksinya. Akan tetapi, dengan tingginya biaya produksi secara langsung
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mempengaruhi harga produk yang tinggi, ini juga dapa berisiko terhadap
menurunnya keuntungan perusahaan karena masyarakat enggan untuk membeli
produk yang dianggap mahal dan kurang bermanfaat. Penelitian ini didukung
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Awan (2014), yang
memberikan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap ROE. Penelitian lain yang dilakukan Zulfiqar dan Nizam (2015)
juga memberikan hasil yang sama bahwa inflasi tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap ROE.
Tingginya tingkat inflasi berakibat pada rendahnya nilai EPS. Hal
ini berdampak pada menurunnya minat investor untuk berinvestasi pada
perusahaan. Investor menganggap bahwa tingginya laba per lembar saham
yang diberikan perusahaan akan meningkatkan pengembalian, karena investor
mengharapkan dividen yang tinggi dari keuntungan yang diperoleh
perusahaan. Dengan rendahnya nilai EPS yang diperoleh perusahaan juga
berdampak pada rendahnya harga saham perusahaan. Penelitian ini didukung
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Oleka et. al., (2015), yang
memberikan hasil bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap EPS.
Penelitian lain yang dilakukan Karimi et al (2015) juga memberikan hasil yang
sama bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap EPS.
.Inflasi yang meningkat cenderung akan meningkatkan nilai Tobin’s Q.
Tingginya nilai inflasi juga berdampak pada naiknya nilai perusahaan. Akan
tetapi, nilai inflasi yang cenderung meningkat akan menurunkan pendapatan
yang diterima perusahaan. Pendapatan perusahaan diperoleh dari tingginya
tingkat penjualan, hal ini berdampak pada menurunnya nilai perusahaan.
Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Nikolaus (2015), yang memberikan hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap Tobin’s Q.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan jika digunakan EPS
sebagai proxy. Namun demikian, jika digunakan ukuran yang lain yaitu: ROA,
ROE, dan Tobin’s Q maka diperoleh hasil bahwa inflasi tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja keuangan.
Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Kinerja Keuangan
Risiko bisnis merupakan tingginya tingkat risiko yang dihadapi oleh
perusahaan dikarenakan tidak mampu menutupi besarnya biaya operasional
dengan tidak stabilnya pendapatan yang diterima. Perusahaan akan mengalami
tingkat risiko bisnis yang rendah apabila adanya kestabilan tingkat harga
produk yang ditawarkan. Akan tetapi, Tingginya tingkat risiko yang dihadapi
perusahaan berakibat pada tingkat kebangkrutan perusahaan. Perusahaan
dengan tingkat risiko yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya nilai
perusahaan. Hal ini berkaitan dengan kinerja keuangan, karena apabila nilai
perusahan rendah berdampak pada kinerja keuangan yang kurang baik. Untuk
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mengukur stabilitas kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah return on
assets (ROA), return on equity (ROE), earning per share (EPS), dan Tobin’s Q.
Tingginya risiko bisnis berakibat pada naiknya nilai ROA.Risiko bisnis
yang dihadapi oleh perusahaan tergantung dengan jenis usaha yang dijalani.
Perusahaan yang menggunakan tingkat hutang yang rendah maka perusahaan
tersebut akan memiliki risiko bisnis yang rendah, apabila perusahaan mampu
meminimalkan tingkat risiko yang dihadapi maka akan meningkatkan
keuntungan perusahaan. Penelitian ini didukung dengan penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Vatavua (2015), yang memberikan hasil
bahwa risiko bisnis berpengaruh secara signifikan terhadap ROA.
Risiko bisnis yang meningkat berakibat meningkatnya nilai ROE. Akan
tetapi, tingginya risiko bisnis yang dihadapi perusahaan atas tingginya biaya
operasional yang digunakan akan meningkatkan penjualan yang berdampak
pada naiknya tingkat keuntungan perusahaan. Dengan adanya tingkat
keuntungan yang tinggi perusahaan diharapkan mampu meminimalkan
penggunaan hutang dianggap memiliki tingkat risiko yang rendah. Penelitian ini
didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vatavua (2015),
yang memberikan hasil bahwa risiko bisnis berpengaruh secara signifikan
terhadap ROE.
Risiko bisnis yang mengalami peningkatan juga berakibat pada
meningkatnya nilai EPS.Nilai EPS yang tinggi pada perusahaan berarti
perusahaan tersebut memiliki keuntungan yang tinggi. Hal in dapat menarik
minat investor untuk membeli saham pada perusahaan. Investor yakin bahwa
dengan tingginya harga saham akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.
Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Elangkumaran (2013), yang memberikan hasil bahwa risiko bisnis tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap EPS.
Risiko bisnis yang mengalami peningkatan juga berdampak pada
meningkatnya nilai Tobin’s Q. Perusahaan dengan tingkat risiko bisnis yang
tinggi, dianggap mampu mengelola perusahaan dengan baik. Kemampuan
perusahaan dalam mengelola aktivitas perusahaan dengan baik akan mendorong
manajemen untuk lebih berani dalam mengambil keputusan. Hal ini akan
berdampak pada meningkatnya nilai perusahanan. Penelitian ini didukung
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abazari et. al. (2014), yang
memberikan hasil bahwa risiko bisnis berpengaruh secara signifikan terhadap
Tobin’s Q.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan jika digunakan EPS
sebagai proxy. Namun demikian, jika digunakan ukuran yang lain yaitu: ROA,
ROE, Tobin’s Q maka diperoleh hasil bahwa risiko bisnis berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja keuangan.
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4. PENUTUP
Berdasarkan hasil hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan jika digunakan ROA
sebagai proxy. Namun demikian, jika digunakan ukuran yang lain yaitu: ROE,
EPS, dan Tobin’s Q maka diperoleh hasil bahwa struktur modal berpengaruh
secara tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Inflasi berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja keuangan jika digunakan EPS sebagai proxy.
Namun demikian, jika digunakan ukuran yang lain yaitu: ROA, ROE, dan
Tobin’s Q maka diperoleh hasil bahwa inflasi berpengaruh secara tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan. Risiko bisnis berpengaruh secara tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan jika digunakan EPS sebagai proxy.
Namun demikian, jika digunakan ukuran yang lain yaitu: ROA, ROE, Tobin’s
Q maka diperoleh hasil bahwa risiko bisnis berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja keuangan.
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