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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Studi yang dilakukan adalah pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia Tahun 2013 – 2017. Kriteria yang ditentukan yaitu 

perusahaan mempublish laporan keungan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan 

yang mengeluarkan data secara lengkap selama 5 tahun berturut-turut maka 

sampel perusahaan yang dapat diambil sebanyak 29 perusahaan yang mempunyai 

saham syariah. 

A. Analisi Data 

Analisis ini menggunakan analisis regresi dimana dalam 

penggunaannya untuk melihat pengaruh antara variabel independen 

terhadap dependen. Akan tetapi dalam analisis regresi pencapaiannya 

melalui tahapan- tahapan tertentu. Sebelum melakukan analisis regresi ini 

perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat data yang digunakan 

memiliki penyimpangan-penyimpangan atau tidak. 

1. Pengujian Asumsi Klasik Sebelum Nilai Outlier Dihilangkan. 

Pengujian ini menggunakan data keseluruhan 145 data 

observasi dimana tahapan untuk melakukan uji regresi dengan 

menggunakan uji asumsi klasik. Dalam data yang bersifat sekunder, 

pengujian ini sangat penting dilakukan karena sebelum mencapai 

analisis regresi, pengujian asumsi klasik wajib dilakukan. Pengujian 

ini bertujuan untuk melihat data yang didapatkan terdapat 
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penyimpangan-penyimpangan asumsi klasik atau tidak dimana  

mencakup Uji Normalitas, Uji Heteroskedasitas, Uji Multikolinieritas 

dan Uji Autokorelasi. 

a. Uji Normalitas 

Terlihat pada lampiran 3.1 yang merupakan hasil dari analisis 

Uji Normalitas penelitian ini nilai asymp.sig 0,070. Nilai 

asymp.sig sebesar 0,070 ini lebih besar daripada 0,05 

sehingga sesuai dengan kriteria data dapat dinyatakan 

berdistribusi normal. Hasil penjelasannya sebagai berikut : 

b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Profitabilitas 0,319 3,137 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Risiko Bisnis 0,294 3,407 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Struktur Aktiva 0,736 1,359 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Ukuran Perusahaan 0,679 1,473 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Likuiditas 0,649 1,541 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Sumber: Data Sekunder, 2013-2017 

Terlihat pada Tabel 4.1 diatas yang merupakan hasil 

pengujian multikolinieritas terdiri dari Profitabilitas, Risiko 

Bisnis, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas 

pada metode tolerance dan VIF memiliki nilai lebih dari 0,1 

dan kurang dari 10 maka data yang digunakan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t Sig. Keterangan 

Profitabilitas 1,284 0,201 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Risiko Bisnis -2,235 0,027 Terjadi Heteroskedastisitas 

Struktur Aktiva 1,602 0,111 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Ukuran Perusahaan 1,508 0,134 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Likuiditas 0,419 0,676 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Sekunder, 2013-2017 

Terlihat pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengujian ini 

dengan menggunakan Uji Glejser pada variabel Profitabilitas, 

Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas memiliki 

nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan 

ketentuan yang menyatakan nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 maka diartikan bahwa data tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Sedangkan variabel Risiko Bisnis 

memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 maka diartikan data 

tersebut terjadi hetroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Terlihat pada lampiran 3.4 menunjukkan bahwa pengujian ini 

nilai yang dihasilkan Durbin-Watson sebesar 0,836. Dengan 

melihat kriteria yang ada yaitu nilai hasil uji terletak diantara 

-2 sampai 2 (Santoso, 2010) maka data tidak terjadi 

autokorelasi. 

  Dalam pengujian ini tahapan Uji Normalitas, Uji 

Multikolinieritas dan uji Autokorelai memenuhi syarat akan 
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tetapi Uji Heteroskedastisistas tidak memenuhi karena ada 

satu variabel yang tidak memenuhi syarat dengan 

menggunakan uji Glejser sehingga data dianggap belum 

memenuhi syarat uji asumsi klasik. Berdasarkan ketentuan 

yang dimiliki, pengujian data yang bersifat skunder apabila 

dalam salah satu tahap pengujian asumsi klasik ada yang 

tidak memenuhi syarat maka data secara keseluruhan 

dianggap tidak memenuhi syarat untuk dilakukan tahap 

berikutnya yaitu ke tahap Uji Regresi. 

2. Pengujian Asumsi Klasik Sesudah Nilai Outlier Dihilangkan 

Dalam pengujian data yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti 

terdapat hasil pengujian tidak memenuhi syarat dalam tahap pengujian 

asumsi klasik. Selanjutnya data yang tidak memenuhi syarat dilakukan 

outlier (Ghozali, 2013) adalah kasus atau data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat berbeda jauh dari observasi-observasi 

lainnya dan muncul dalam nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal 

atau kombinasi. Semula data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 145 data observasi (5×29 perusahaan) akan tetapi yang tidak 

memenuhi uji asumsi klasik sebanyak 4 data observasi menjadi 

keseluruhan 141 data observasi. Berikut hasil dari pengujian asumsi 

klasik meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji 

Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi setelah data outlier 

dihilangkan. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah 

data dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. 

Hasil Uji Normalitas terlihat pada lampiran 4.1 nilai 

asymp.sig 0,063. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga 

sesuai dengan kriteria uji K-S dan dapat dinyatakan 

berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Profitabilitas 0,323 3,098 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Risiko Bisnis 0,293 3,370 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Struktur Aktiva 0,750 1,334 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Ukuran Perusahaan 0,667 1,500 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Likuiditas 0,647 1,546 Tidak Terjadi Multikolinieritas 

Sumber: Data Sekunder, 2013-2017 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen).  

Terlihat pada Tabel 4.3 diatas yang merupakan hasil 

pengujian multikolinieritas terdiri dari Profitabilitas, Risiko 

Bisnis, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas 

pada metode tolerance dan VIF memiliki nilai lebih dari 0,1 
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dan kurang dari 10 maka data yang digunakan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastitas

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel t Sig. Keterangan 

Profitabilitas 1,147 0,254 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Risiko Bisnis -1,866 0,064 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Struktur Aktiva 1,706 0,90 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Ukuran Perusahaan 0,827 0,410 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Likuiditas 0,329 0,696 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Sekunder, 2013-2017 

Uji heteroskedastitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

residual dari satu pengaatan ke pengamatan yang lain. 

Terlihat dari Tabel 4.4 diatas menunjukkan 

pengujian ini dengan menggunakan Uji Glejser pada 

variabel Profitabilitas, Risiko Bisnis, Struktur Aktiva, 

Ukuran Perusahaan dan Likuiditas memiliki nilai signifikan 

lebih besar dari pada 0,05. Sesuai ketentuannya dapat 

diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga hasil 

analisis data tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan periode t-1 sebelumnya. 
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Terlihat pada lampiran 4.4 diperoleh hasil pada 

penelitian ini nilai Durbin-Watson sebesar 0,891. Dengan 

kriteria yang ada yaitu nilainya terletak diantara -2 sampai 

dengan 2 maka tidak terjadi autokorelasi. Sehingga dari 

hasil penelitian ini Durbin-Watson yang dihasilkan terletak 

anatara -2 sampai dengan 2 maka data dinyatakan tidak 

terjadi autokorelasi. 

3. Deskriptif Statistik

Deskripsi mencerminkan nilai dari data secara keseluruhan yang 

digunakan dalam penelitian. Dalam deskriptif statistik data yang 

digunakan, dideskripsikan secara keseluruhan datanya dengan melihat 

nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata dan nilai deviasi standard. 

Hasil pendeskripsi data penelitian ini disajiakan dalam table berikut 

ini: 

Table 4.5 

Hasil Deskripsi Statistik 

Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Standar 

Profitabilitas -6,75 74,84 6,8720 8,42789 

Risiko Bisnis -9,60 36,75 9,7855 8,87363 

Struktur Aktiva 0,03 93,87 39,1808 20,85394 

Ukuran Perusahaan 11,82 19,50 15,1867 1,89249 

Likuiditas 45,00 1516,46 280,8748 268,77536 

Struktur Modal 7,04 162,05 64,3282 39,14472 

Sumber: Data Sekunder, 2013-2017 

Hasil analisis penelitian ini pada Tabel 4.5 diatas 

berdasarkan data yang digunakan terdapat 6 variabel yaitu 
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Profitabilitas, Risiko Bisnis, Struktur Aktiva, Ukuran 

Perusahaan, Likuiditas dan Struktur Modal sebagai berikut: 

a. Profitabilitas menunjukkan nilai minimum -6,75 dan

nilai maksimum 74,84 dengan nilai rata-rata 6,87 dan 

nilai deviasi standard 8,42. 

b. Risiko Bisnis menunjukkan nilai minimum -9,60 dan

nilai maksimum 36,75 dengan nilai rata-rata 9,78 dan 

nilai deviasi standard 8,87. 

c. Struktur Aktiva menunjukkan nilai minimum 0,03

dan nilai maksimum 93,87 dengan nilai rata-rata 

39,18 dan nilai deviasi standar 20,85. 

d. Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai minimum

11,82 dan nilai maksimum 19,50 dengan nilai rata-

rata 15,19 dan nilai deviasi standar 1,89. 

e. Likuiditas menunjukkan nilai minimum 45,00 dan

nilai maksimum 1516,46 dengan nilai rata-rata 

280,87 dan nilai deviasi standard 268,77. 

f. Struktur Modal menunjukkan nilai minimum 7,04

dan nilai maksimum 162,05 dengan nilai rata-rata 

64,33 dan nilai deviasi standard 39,14. 
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Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen (variabel 

bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat). 

Table 4.6 

Hasil Analisis Regresi 

Model Koefisien β T Sig. Keterangan 

Konstanta 0,91 

Profitabilitas -0,773 -1,382 0,169 Tidak Signifikan 

Risiko Bisnis 0,047 0,086 0,932 Tidak Signifikan 

Struktur Aktiva 0,007 0,44 0,965 Tidak Signifikan 

Ukuran Perusahaan 5,559 3,209 0,002 Signifikan 

Likuiditas -0,056 -4,485 0,000 Signifikan 

F 15,761 

Sig. 0,000 

R Square 0,369 

Adjusted 0,345 

Sumber: Data Sekunder, 2013-2017 

a. Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis persamaan regresi yang dapat dibentuk 

persamaannya sebagai berikut: 

Y= 0,91 +e 

Dengan melihat persamaan yang dibentuk diatas 

maka dapat dijelaskan masing-masing koefisien variabelnya 

adalah: 

1) Koefisien Konstanta adalah 0,91 mengindikasikan

konstanta berpengaruh positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa Profitabilitas, Risiko Bisnis, Stuktur Aktiva, 

4. Analisis Regesi
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Ukuran Perusahaan dan Likuiditas suatu perusahaan 

menjadi perhatian penuh perusahaan atau dalam 

keadaan konstan (0) maka Struktur Modal yang 

dihasilkan meningkat. 

2) Koefisien    (Profitabilitas) adalah -0,773 

mengindikasikan nilai profitabilitas berpengaruh 

negatif. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% yang 

dialami Profitabilitas perusahaan maka Struktur Modal 

Perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,773% 

dan sebaliknya. 

3) Koefisien    (Risiko Bisnis) adalah 0,047 

mengindikasikan jumlah risiko bisnis berpengaruh 

positif. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% Risiko 

Bisnis yang dialami perusahaan maka Struktur Modal 

Perusahaan akan meningkat sebesar 0,047% dan 

sebaliknya. 

4) Koefisien    (Struktur Aktiva) adalah 0,007 

mengindikasikan nilai Struktur Aktiva berpengaruh 

positif. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% yang 

dialami Struktur Aktiva perusahaan maka Struktur 

Modal Perusahaan akan meningkat sebesar 0,007% dan 

sebaliknya. 
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5) Koefisien    (Ukuran Perusahaan) adalah 5,559 

mengindikasikan nilai ukuran perusahaan berpengaruh 

positif. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan  1 yang 

dialami Ukuran Perusahaan maka Struktur Modal 

Perusahaan akan meningkat sebesar 5,559 dan 

sebaliknya. 

6) Koefisien    (Likuiditas) adalah -0,056 

mengindikasikan nilai likuiditas berpengaruh negatif. 

Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1% yang dialami 

Likuiditas perusahaan maka Struktur Modal Perusahaan 

akan mengalami penurunan sebesar -0,056% dan 

sebaliknya. 

5. Pengujian Hipotesis 

Hasil analisis ini meliputi uji t, uji F dan koefisien 

determinasi. 

a. Uji t signifiakan secara parsial 

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh atau variabel 

independen tersebut secara individual menerangkan variasi 

variabel dependen. Hasil analisis yang diperoleh adalah: 

Nilai t table (α/2; n-1-k)= 0,05/2;135=0,025;135=1,984 

1) Profitabilitas (  ) 

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan 

Return On Asset (ROA) yang terlihat nilai t hitung 
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sebesar -1,382 pada nilai signifikansi 0,169. Dengan 

signifikansi 0,169 dapat dinyatakan lebih besar dari 

pada 0,05 atau t hitung -1,382 lebih kecil dari t tabel 

1,984 sehingga Ho diterima. Hasil ini berarti bahwa 

Profitabilitas Perusahaan yang diproksikan dengan 

Return On Assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Struktur Modal Perusahaan. 

2) Risiko Bisnis (  ) 

Risiko Bisnis dalam penelitian ini diproksikan dengan 

Return On Equity (ROE) yang terlihat dari nilai hitung 

sebesar 0,086 pada nilai signifikansi 0,932. Dengan 

signifikansi 0,932 dapat dinyataka lebih besar dari 0,05 

atau t hitung 0,086 lebih kecil dari t tabel 1,984 

sehingga Ho diterima. Hasil ini dapat diartikan bahwa 

Risiko Bisnis yang diproksikan dengan Return On 

Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Struktur Modal Perusahaan. 

3) Struktur Aktiva (  ) 

Struktur Aktiva dalam penelitian ini terlihat dari nilai t 

hitung sebesar 0,44 pada nilai signifikansi 0,965. 

Dengan signifikansi 0,965 dapat dinyatakan lebih besar 

dari 0,05 atau t hitung 0,44 lebih kecil dari t tabel 1,984 

sehingga Ho diterima. Hasil ini dapat diartikan bahwa 
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Struktur Aktiva tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Struktur Modal Perusahaan. 

4) Ukuran Perusahaan (  ) 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan 

dengan Total Asset menunjukkan nilai yang dihasilkan 

pada uji t dengan t hitung 3,209 pada nilai signifikansi 

0,002. Dengan nilai signifikansi 0,002 dapat dinyatakan 

lebih kecil dari pada 0,05 atau t hitung 3,209 lebih besar 

dari t tabel 1,984 sehingga Ho ditolak. Hasil ini dapat 

diartikan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Struktur Modal Perusahaan. 

5) Likuiditas (  ) 

Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan dengan 

Current Ratio menunjukkan nilai yang dihasilkan pada 

uji t dengan t hitung sebesar -4,485 pada nilai 

signifikansi 0,000. Dengan nilai signifikansi 0,000 

dapat dinyatakan lebih kecil dari 0,05 atau t hitung -

4,485 lebih kecil dari 1,984 sehingga Ho ditolak. Hasil 

ini dapat diartikan bahwa Likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap Struktur Modal Perusahaan. 

b. Uji F signifikan secara simultan 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model 
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mempunyai pengaruh bersama-sama secara simultan 

terhadap variabel dependen. 

Nilai F tabel =             

                  

             

 = 2,21 

Pada Tabel hasil analisis uji F memperlihatkan nilai 

F hitung 15,761 signifikan pada 0,000. Dengan signifikansi 

0,000 dapat dinyatakan kurang dari 0,000 dapat dinyatakan 

kurang dari 0,05 atau F hitung 15,761 lebih besar dari F 

tabel 2,21 sehingga    ditolak, dapat diartikan bahwa 

variabel Profitabilitas, Risiko Bisnis, Struktur Aktiva, 

Ukuran Perusahaan dan Likuiditas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Struktur Modal atau model regresi 

merupakan model yang  fit atau layak untuk diteliti. 

c. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted   ) 

Koefisien Determinasi pada dasarnya digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai yang 

dihasilkan dalam penelitian ini adalah nilai adjusted    

sebesar 0,345 (34,5%) yang menunjukkan bahwa 

kemampuan variabel Profitabilitas, Risiko Bisnis, Struktur 

Aktiva, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas menerangkan 
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variasi dari Struktur Modal sebesar 34,5% dan sisanya 

sebesar 65,5% dipengaruhi variabel independen lainnya . 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Perusahaan 

Hasi penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai Struktur Modal 

Perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar 

profitabilitas yang didapatkan perusahaan tersebut maka akan semakin 

menurun struktur modal pada perusahaan tersebut dan tidak 

berpengaruh signifikannya profitabilitas terhadap struktur modal 

menjelaskan bahwa nilai besar atau kecilnya dari tingkat profitabilitas 

tidak mempengaruhi nilai dari struktur modal perusahaan tersebut. 

ROA ( Return On Assets) sendiri merupakan rasio antara laba 

bersih setelah pajak dengan jumlah asset perusahaan secara 

keseluruhan dan juga menggambarkan sejauh mana tingkat 

pengembalian dari seluruh asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 

Hasil dalam penelitian ini mendukung analisa penelitian 

terdahulu yang dilakukan Ahmad dkk (2017) dan Anggun & Widatii 

(2017) menunjukkan profitabilitas menggunakan ROA berpengaruh 

negatif terhadap struktur modal pada perusahaan. Dalam setiap 

operasi perusahaan, yang menjadi tujuan utama dari usahanya yaitu 

mencari keuntungan atau profitabilitas. Profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari operasionalnya. 
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Perusahaan yang memiliki profitabilitas cukup untuk membiayai 

operasionalnya, tidak perlu menambah besaran hutang dari perusahaan 

terebut. Artinya semakin besar keuntungan perusahaan, semakin besar 

laba ditahan yang mampu untuk digunakan dalam operasionalnya 

sehingga semakin kecil kecenderungan perusahaan tersebut dalam 

menggunakan hutang. Laba ditahan akan digunakan sebagai pilihan 

utama dalam pembiayaan perusahaan sehingga dalam struktur modal 

penggunaan hutang akan semakin rendah seiring dengan 

meningkatnya profitabilitas perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

Pecking Order Theory yang menyatakan bahwa penggunaan return on 

asset dapat mencerminkan tingkat pengembalian dari modal yang 

diinvestasikan perusahaan dari keseluruhan aktiva. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan Susanti dan Agustin (2015); Santika dan Sudiyatno (2011) 

Al Ani dan Al Saud (2015) serta Margaretha dan Ramadhan (2010) 

yang menyebutkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh 

terhadap struktur modal suatu perusahaan. 

2. Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan Risiko Bisnis memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Struktur Modal 

Perusahaan. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi nilai Risiko 

Bisnis yang akan dialami perusahaan tersebut akan diikuti semakin 

tinggi pula nilai srtuktur modal. Akan tetapi bertambahnya nilai risiko 
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bisnis ini tidak berpengaruh terhadap nilai struktur modal perusahaan 

yang ada dikarenakan risiko  bisnis yang meningkat tidak serta 

menjadikan nilai hutang tersebut meningkat. 

Risiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat 

terjadi akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi yang disebabkan 

sebuah proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan 

datang sebagai suatu ketidakpastian dan dapat menimbulkan 

ketidakpastian. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk 

mengurangi atau bahkan menghilangkan faktor risiko bisnis dengan 

manajemen resiko yang baik dan terencana. Karena setiap bisnis pasti 

memiliki resiko sehingga harus dikelola untuk mengurangi hingga ke 

titik maksimal atau sampai dapat menghilangkanya sama sekali. 

Pada penelitian ini membuktikan bahwa besarnya risiko bisnis 

tidaklah terlalu berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan dan 

hal ini menggambarkan bahwa manajemen perusahaan cenderung 

menyukai dinamisnya perusahaan. Hal ini tetunya sejalan dengan 

kondisi lingkungan bisnis yang terus mengalami pergerakan yang 

tidak teratur, oleh sebab itu pihak manajemen dituntut untuk semakin 

dinamis dalam mengelola perusahaan. 

Dalam penelitian ini mendukung penelitian Al Ani dan Al 

Amri(2015); Haryanto(2012) dan Indrajaya dkk (2011) yang 

menunjukkan risiko bisnis tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap struktur modal. 
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3. Pengaruh Struktur Aktiva Terhadap Struktur Modal Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan Struktur Aktiva memiliki 

pengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap Struktur Modal 

Perusahaan. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi Struktur Aktiva 

yang dimiliki perusahaan tersebut tidak berpengaruh dengan tingginya 

nilai Struktur Modal tidak mempengaruhi nilai Struktur Modal yang 

ada pada perusahaan tersebut.  

Kondisi struktur aktiva yang tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal ini menunjukkan ada kecenderungan bergerak dengan 

arah yang sama antara struktur aktiva dengan struktur modal, 

meskipun pengaruh pergerakannya tidak signifikan. Manajemen 

dalam hal ini tidak terlalu memperhatikan struktur aktiva dalam 

keputusannya untuk menggunakan dan atau menambah hutang. 

Namun begitu manajemen tidak sepenuhnya mengabaikan struktur 

aktiva karena dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan, tetapi cukup 

menggambarkan bahwa manajemen tetap memperhatikan struktur 

aktiva yang ada pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu hasil 

penelitian ini menunjukkan pengaruh struktur aktiva tidak 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Hasil pada penelitian ini mendukung hasil analisis yang telah 

dilakukan Santika dan Sudiyatno (2011) bahwa struktur aktiva 

berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan hasil 

penelitian Indrajaya dkk (2011) dan Ahmad dkk (2017) yang 
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menunjukkan bahwa nilai struktur aktiva berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur modal. 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal 

Sesuai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran 

Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Struktur Modal Perusahaan. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi 

Ukuran Perusahaan maka semakin tinggi pula Struktur Modal 

perusahaan tersebut. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil analisa penelitian 

sebelumnya oleh Al Ani dan Al Amri (2015); Margaretha dan 

Ramadhan (2010); Ahmad dkk (2017) serta Susanti dan Agustin 

(2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan besar akan 

cenderung menggunakan utang yang besar karena ukuran perusahaan 

yang besar dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh hutang. Selain 

jaminan utang yang besar, ukuran perusahaan juga dapat menarik 

minat investor untuk mau berinvestasi. Hal ini karena investor tau 

bahwasannya variabel ukuran perusahaan mempunyai arah hubungan 

yang positif berarti semakin besar ukuran perusahaan maka akan 

semakin tinggi peluang untuk melakukan lebih banyak alternatif 

strategi guna meningkatkan profit perusahaan. Perusahaan akan 

cenderung menggunakan dana eksternal (hutang) lebih besar sebagai 

sumber pendanaannya dibandingkan perusahaan kecil melalui 
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kebijakan yang diambil perusahaan yaitu dengan mengeluarkan 

saham-saham baru untuk membiayai pertumbuhan penjualannya. 

5. Pengaruh Likuiditas Terhadap Struktur Modal 

Sesuai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Likuiditas 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai Struktur 

Modal Perusahaan. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi nilai 

Likuiditas suatu perusahaan maka akan semakin menurun nilai 

Struktur Modal Perusahaan tersebut. 

Dalam penelitian ini likuiditas dihitung dengan menggunakan 

Current Ratio. Rasio likuiditas ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka 

pendeknya. Jika perusahaan memenuhi kewajibannya berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan sebaliknya jika 

perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban maka 

perusahaan tersebut tidak likuid. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh 

Ahmad dkk (2017) bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap struktur modal. Hal ini berarti jika likuiditass 

tinggi maka aktiva lancar lebih besar dibandingkan dengan kewajiban 

lancer sehingga perusahaan mampu untuk membayar kewajiban 

jangka pendeknya, yang berdampak pada menurunnya tingkat total 

utang yang digunakan perusahaan sebagai pendanaan aktivitas 

perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Margharetha dan 
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Ramadhan (2010) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

 

  


