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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh collateralized assets, likuiditas, ukuran 

perusahaan, pembayaran dividen dan profitabilitas terhadap struktur modal. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sampel 

penelitian  yang digunakan adalah perusahaan food and beverages periode 2012-2016. 

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dan teknik analisis data yang 

digunakan adalah  regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

collateralized assets, ukuran perusahaan, pembayaran dividen dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal sedangkan variabel likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap struktur modal. 

 

Kata kunci : structur modal, collateralized assets, likuiditas, ukuran perusahaan, 

pembayaran dividen, profitabilitas.  

 
ABSTRACT 

This research aims to analyze the influence of collateralized assets, liquidity,  firm size, 

dividend payments  and profitability of capital structure. The population in this research is 

the manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange,  This research using a 

sample of the company's food and beverages 2012-2016 period with  the techniques of 

sampling that is purposive sampling and data analysis technique used was multiple linear 

regression. The results showed that the variables of collateralized assets, firm size, dividen 

payments  and profitability do not influence on capital structure while variable liquidity 

effect negatively to capital structure. 

 

Keywords: Capital structure, collateralized assets, liquidity,  firm size, dividend payments, 

profitability 
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1. PENDAHULUAN 

Tumbuhnya perekonomian di Indonesia menyebabkan semakin berkembangnya 

perusahaan industri  di Indonesia. Banyaknya perusahaan industri ini mengakibatkan  

perusahaan menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam menghadapi persaingan 

maka perusahaan memerlukan pembiayaan atau pendanaan untuk aktivitas 

operasionalnya. 

Dalam perusahaan fungsi manajemen keuangan sangat  penting dalam 

mengambil keputusan dalam hal pembiayaan atau pendanaan operasional perusahaan. 

Salah satu pengambilan keputusan penting adalah tentang pengggunaan modal 

dimana perusahaan memutuskan  alternatif  pembiayaan yang bersumber dari dalam 

perusahaan atau pembiayaan dari luar perusahaan.  

Komposisi pendanaan antara modal sendiri dan hutang yang berasal dari pihak 

luar harus diperhatikan agar dapat diketahui beban perusahaan terhadap pemilik 

modal tersebut.  Perimbangan atau perbandingan antara pembiayaan dari modal 

sendiri  dan utang dari pihak luar disebut struktur modal, Putri ( 2012 ).Struktur 

modal adalah keputusan  terpenting dalam perusahaan, karena struktur modal 

berperan sebagai sumber pendanaan perusahaan yang menggambarkan bagaimana 

perusahaan didanai. Perusahaan perlu menentukan struktur modal yang optimal, 

struktur modal optimal yaitu kondisi dimana perusahaan dapat perusahaan dapat 

menggunakan suatu kombinasi yang ideal antara hutang dan modal perusahaan 

dengan memperhitungkan biaya yang timbul.      

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal yang menjadi dasar 

pertimbangan dalam menentukan komposisi struktur modal yang optimal antara lain : 

faktor collateralized assets, likuiditas, ukuran perusahaan, pembayaran dividen  dan 

profitabilitas. Struktur modal diukur dari rasio  total hutang  dan total modal sendiri   

( Debt to Equity Ratio atau DER ) dapat dilihat Nilai DER rata – rata menunjukkan 

lebih besar dari 1 maka dapat disimpulkan perusahaan yang sedang berkembang 

membutuhkan  

modal yang dapat berasal dari pendanaan eksternal maupun pendanaan internal. 

        Berdasarkan telaah pustaka dan berbagai penelitaian terdahulu maka dapat 

pengembangan hipotesis penelitian ini adalah : 
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Pengaruh Collateralized Assets Terhadap Struktur Modal  

Dalam perusahaan, assets merupakan aktiva yang digunakan untuk operasional 

perusahaan.  Perusahaan yang memiliki aktiva tetap yang besar maka akan dapat 

dijadikan sebagai collateral ( jaminan ) .  Perusahaan dengan jumlah aktiva  tetap 

yang besar akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari investor untuk 

mendapatkan pendanaan eksternal, dikarenakan  perusahaan dengan jumlah aktiva 

tetap yang besar yang berarti jumlah jaminan ( collateralized assets ) perusahaan juga 

besar yang mencerminkan adanya kapabilitas perusahaan dalam membayar pinjaman 

perusahaan, sehingga investor akan lebih tertarik dengan perusahaan yang memiliki 

collateralized assets yang besar dibanding perusahaan yang   memiliki collateralized 

assets yang kecil. Collateralized assets yang besar cenderung untuk dijadikan  

pinjaman untuk mendapatkan dana eksternal lebih  banyak oleh perusahaan. Hal ini 

dapat diartikan apabila tingkat jaminan perusahaan besar maka akan meningkatkan 

pendanaan ekternal perusahaan berupa hutang, sehingga semakin besar collateralized 

assets  perusahaan maka akan semakin meningkatkan  struktur modalnya, dapat 

dikatakan collateralized assets berpengaruh terhadap struktur modal. 

Menurut konsep Trade Off Theory yang menyatakan terdapat hubungan positif 

antara aktiva tetap dengan rasio hutang, karena aktiva tetap menjadi jaminan bagi 

pembiayaan. Perusahaan lebih mudah mendapatkan hutang jika jumlah aktiva tetap 

makin besar.  Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mota dan Moreira              

( 2017 ), Firmanullah dan Darso (2017), Kharismar dan Stella  (2016), Wimelda dan 

Marlinah   ( 2013 ) dan Joni & Lina ( 2010 ).Berdasar uraian diatas dapat dirumuskan 

hipotesis :  

       H1 : Collateralized assets  berpengaruh  terhadap struktur  modal 

 

Pengaruh Likuiditas terhadap struktur modal 

Likuiditas menggambarkan besarnya kemampuan perusahaan dalam membayar utang 

jangka pendeknya dalam membiayai kebutuhan aktiva lancarnya, Harahap ( 2013 : 

301 ). Perusahaan yang memiliki rasio aktiva lancar atau alat pembayaran yang lebih 

besar dibandingkan dengan utang disebut dalam kondisi liquid. Semakin liquid suatu 

perusahaan  berarti  perusahaan mempunyai kemampuan  dalam membayar hutang 

jangka pendeknya maka perusahaan akan semakin memperoleh kepercayaan lebih 
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dari investor. Dengan demikian perusahaan yang mempunyai likuiditas yang besar 

akan mudah memperoleh kepercayaan dalam mencari pendanaan eksternal dibanding 

perusahaan yang memiliki likuiditas yang kecil sehingga perusahaan cenderung untuk 

meningkatkan pendanaan eksternal berupa hutang dapat dikatakan semakin tinggi 

likuiditas perusahaan maka akan semakin meningkatkan  struktur modalnya. Dapat 

dikatakan likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal.    

Hal ini sesuai dengan konsep Trade off Theory Menurut Scott ( 1977 ) dalam 

Chandra ( 2014 )  menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap struktur modal 

berarti  besarnya likuditas perusahaan merefleksikan adanya kemampuan yang lebih 

besar dalam mendapatkan hutang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mota 

dan Moreira (2017), Widyarini dan Muid (2014).  Berdasar uraian diatas dapat 

dirumuskan hipotesis :  

       H2 : Likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang 

dapat dilihat dari total aktivanya. Perusahaan besar biasanya memiliki total aktiva 

yang besar mencerminkan perusahaan assets melimpah yang digunakan sebagai 

sumber pendanaan perusahaan sehingga akan mengurangi kemungkinan 

kebangkrutan perusahaan oleh sebab itu perusahaan besar akan lebih memperoleh 

kepercayaan untuk mendapatkan dana eksternal dibanding perusahaan kecil. Di 

samping itu perusahaan besar akan membutuhkan pembiayaan yang besar pula untuk 

membiayai operasional perusahaannya apabila dalam pembiayaan tersebut dana 

internal tidak mencukupi maka perusahaan akan memperolehnya dari  dana external. 

Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin 

meningkatkan struktur modal perusahaan. Dapat dikatakan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal.  Menurut trade off theory yang menyatakan 

perusahaan besar memiliki risiko kebangkrutan yang lebih kecil dibanding 

perusahaan kecil sehingga membuat perusahaan besar mudah untuk memperoleh 

hutang. Hasil ini sesuai dengan penelitian Yolanda dan Soekarno  (2012),  Ihtiari  ( 

2010). Berdasar uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis : 

       H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh  terhadap struktur modal 
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Pengaruh Pembayaran Dividen terhadap Struktur Modal 

Dividen merupakan pengembalian hasil yang diberikan perusahaan atas modal yang 

telah ditanamkan para pemegang saham, Jailani dan Priyono ( 2012 : 87 ). Ketika 

perusahaan memperoleh laba,membayar dividen adalah suatu kewajiban yang harus 

dilakukan perusahaan. Perusahaan yang melakukan pembayaran dividen secara rutin 

merefleksikan bahwa perusahaan memperoleh laba yang besar sehingga perusahaan 

memiliki dana internal yang cukup untuk membiayai opeasional perusahaan. Hal ini 

merefleksikan kondisi keuangan perusahaan cukup baik.  Perusahaan kemungkinan 

akan tetap membayar dividen walaupun  perusahaan tidak memperoleh laba  

dikarenakan untuk meningkatkan penilaian terhadap perusahaan, karena dengan 

membayarkan dividen secara rutin maka dapat digambarkan kondisi keuangan 

perusahaan sangat baik sehingga mudah  untuk memperoleh kepercayaan investor 

untuk mendapatkan pendanaan eksternal  yang besar disamping itu apabila 

perusahaan tetap membayarkan dividen meskipun menderita kerugian maka dana 

yang dialokasikan untuk kegiatan operasional perusahaan berkurang sehingga 

kebutuhan akan dana pihak ekternal meningkat. Dapat dikatakan semakin  besar 

pembayaran dividen maka akan semakin meningkatkan struktur modal perusahaan. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembayaran dividen berpengaruh  terhadap 

struktur modal. Menurut Trade Off Theory menyatakan bahwa rasio hutang yang 

optimal ditentukan berdasarkan pada perimbangan antara manfaat dan biaya yang 

timbul akibat penggunaan hutang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Widyarini dan Muid (2014) . Berdasar uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis : 

H4 : Pembayaran dividen berpengaruh  terhadap struktur  modal. 

 

Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Salah 

satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah 

Return on assets ( ROA ). ROA  merupakan tingkat pengembalian atas asets – asets 

dalam menentukan jumlah pendapatan bersih  yang dihasilkan. Perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi diasumsikan memiliki dana internal yang melimpah 

sehingga perusahaan akan lebih  memilih mendanai operasional perusahaannya 
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dengan dana internal daripada dana ekternal. Sehingga perusahaan akan menurunkan 

tingkat pendanaan ekternalnya apabila profitabilitas yang dihasilkan tinggi. Dapat 

dikatakan semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin menurunkan struktur 

modal perusahaan.  Hal ini sesuai dengan Pecking Order Theory, dimana perusahaan 

akan menggunakan pendanaan internal terlebih dahulu dibanding pendanaan 

eksternal karena perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas akan menghasilkan 

tambahan laba ditahan bagi perusahaan. Dapat disimpulkan profitabilitas berpengaruh 

terhadap struktur modal. Kharismar dan Stella ( 2014 ), Widyarini dan Muid (2014), 

Ihtiari ( 2010 ) dan Joni dan Lina ( 2010 ) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Dari uraian diatas maka 

dapat dirumusan hipotesis 

H5 : Profitabilitas berpengaruh  terhadap struktur modal. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan  manufaktur  sampel penelitian 

menggunakan perusahaan  sub sector consumer goods yaitu perusahaan food and 

beverages selama berturut – turut dari tahun 2012 – 2016. Adapun metode yang 

digunakan untuk memilih sampel adalah purposive sampling,  sampel dengan kriteria 

terentu sebagai berikut : 

1. Seluruh perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI  selama 5 tahun 

berturut – turut ( time series ) pada periode tahun 2012 – 2016 

2. Perusahaan menyajikan data keuangan secara lengkap selama periode 

pengamatan yaitu tahun 2012 - 2016  

3. Perusahaan yang tidak memiliki probabilitas negatif selama tahun pengamatan 

 

Definisi operasional dan  Pengukuran  Variabel 

Variabel Dependen 

Struktur modal adalah komposisi antara total hutang dan total modal sendiri. Dalam 

penelitian ini rasio struktur modal yang diproxy dengan debt to equity ratio. Debt to  

Equity ratio (DER) Sedangkan DER dihitung dengan formula sebagai berikut 

(Kasmir, 2008: 99) :  
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           Total Debt

      DER  =  

                 Total Equity  

 

Variabel Independen 

Collaterlized Assets menggambarkan  jumlah aktiva tetap yang dapat dijadikan 

Agunan (collateral value of assets). Pada penelitian ini indikator collateralized assets 

diproksi  dengan rumus, Widyarini & Muid   ( 2014 )  

                        Fixed Assets 

        CA  =  

                       Total Assets  

 

Likuiditas 

Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang harus segera dibayar. Pada 

penelitian ini indikator likuiditas diproksi dengan current ratio dengan rumus Ozkan 

( 2001 ) dalam Chandra ( 2014 ) sebagai berikut : 

      
sLiabilitieCurrent

AssetsCurrent
RatioCurrent 

 

Pembayaran Dividen 

Kondisi keuangan perusahaan dapat digambarkan oleh pembayaran dividen karena 

perusahaan diasumsikan akan membayar dividen hanya jika perusahaan mendapatkan 

laba dan memiliki  dana inernal yang memadai. 

Dalam penelitian ini pembayaran dividen diproksi dengan rumus Widyarini & muid ( 

2014 ) sebagai berikut :  

  

DVD =  Variabel dummy skor 1 untuk perusahaan yang membayar dividen, skor 0 

untuk perusahaan yang tidak membayar dividen pada tahun pengamatan 

 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dalam periode tertentu. Salah satu ukuran profitabilitas perusahaan adalah return on 

asset (ROA). Pada penelitian ini indikator profitabilitas diproksi dengan return on 

asset   (ROA)  dengan formula, Wimelda  dan  Marlinah ( 2013 )  sebagai berikut : 
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AssetTotal

TaxAfterEarning
Assetonturn Re

 

Uji Hipotesis 

Analisis Regresi  Berganda 

Model persamaan regresi yang diajukan adalah  sebagai berikut: 

SM = α + β1CA+ β2LIK + β3 UP + β4PD+ β5PROF +  ε 

dimana : 

           SM          = Struktur modal                    PROF        = Profitabilitas 

           CA = Collaterized Assets               β1- β5  = Koefisien regresi 

           LIK = Likuiditas                                   ε     = Error  

           UP = Ukuran Perusahaan                     α      = Konstanta          

           PD          = Pembayaran Dividen 

 

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif 

Variabel Penelitian N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Struktur Modal 56 ,18 1,77 ,9951 ,41655 

Collateralized 

Assets 

56 ,12 ,82 ,4608 ,16791 

Likuiditas 56 ,58 10,20 2,3645 1,99164 

Ukuran Perusahaan 56 14,39 30,19 23,8591 5,53427 

Pembayaran 

Dividen 

56 ,00 1,00 ,8750 ,33371 

Profitabilitas 56 ,02 ,67 ,1155 ,10865 

    Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Struktur modal adalah perbandingan antara  total hutang dan total equity yang 

diproksi dengan Debt to Equity Ratio (DER). Nilai DER terendah sebesar 0,18  dan 

nilai  DER tertinggi sebesar 1,77  nilai rata – rata (mean ) struktur modal sebesar 0,99 

yang berarti rata – rata perusahaan food and beverages yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini memiliki hutang 0,99 kali dari keseluruhan modal sendiri yang dimiliki 

oleh perusahaan. Nilai DER kurang dari 1 menggambarkan perusahaan sampel 
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membiayai investasinya dengan modal sendiri daripada hutang. Sedangkan standar 

deviasi sebesar 0,41.  

Variabel Collateralized Assets adalah perbandingan antara aktiva tetap dengan 

total aktiva yang berarti besarnya assets tetap  dari seluruh asset perusahaan dapat 

berfungsi sebagai collateralized assets ( agunan ). mempunyai nilai terendah 0,12,  

tertinggi 0,82 ,  nilai rata-rata  sebesar 0,46 menunjukkan perusahaan  sampel 

memiliki asset tetap sebesar  0,46 dari total aktiva perusahaan yang berfungsi sebagai 

collateralized assets ( agunan ).  Standar deviasi sebesar 0,16. 

Variabel likuiditas yang diproksi dengan  current ratio yaitu perbandingan total 

assets lancar dengan total hutang lancar yang menunjukkan hutang jangka pendek 

yang dapat yang dapat dipenuhi pelunasannya dengan aktiva lancar, mempunyai nilai 

terendah  0,58 nilai tertinggi 10,22 nilai rata-rata likuiditas sebesar 2,36  

menunjukkan perusahaan sampel  memiliki asset lancar sebesar  2,36 dari hutang 

jangka pendek perusahaan. Standar deviasi sebesar 1,99. 

Variabel ukuran perusahaan ( Firm Size  ) yang diproksi dengan logaritma 

natural total aktiva adalah total assets dari perusahaan yang telah dilakukan 

transformasi logaritma natural, mempunyai nilai terendah 14,39, tertinggi 30,19  dan 

rata-rata ( mean ) sebesar 23,85  menunjukkan bahwa perusahaan food and beverages 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini rata-rata memiliki total assets sebesar 

23,85. dan standar deviasi sebesar 5,53  

Variabel pembayaran dividen adalah diproksi variabel dummy  nilai terendah 

0,00 dan nilai tertinggi 1,00 mean 0,87 standar deviasi 0,33,  rata – rata sebesar 0,87  

menunjukkan 0,87 atau 87%  perusahaan sampel dalam penelitian ini membayar 

dividennya . dan standar deviasi sebesar 0,33. 

Variabel profitabilitas diproksi dengan return on assset (ROA), Nilai  ROA 

terendah sebesar  0,02  nilai tertinggi 0,67 dan nilai rata-ratanya 0,11 menunjukkan 

perusahaan sampel dalam penelitian ini  mampu memperoleh laba bersih sebesar  

0,11 dari aktiva yang digunakan dalam satu periode. Dan standar deviasi sebesar 

0,10. 
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Hasil Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas  dengan uji Kolmogorof  Smirnov  menunjukkan bahwa nilai  

sebesar 0,571 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,900 Karena nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau 0,900 > 0,05.  Hal ini berarti residual 

data penelitian terdistribusi normal. 

2. Uji Heteroskedastisitas berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas variabel bebas 

yaitu collateralized assets, likuiditas, ukuran perusahaan dan profitabilitas 

mempunyai nilai  signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak 

terjadi heteroskedastisitas dalam regresi. 

3. Uji Multikolinieritas menunjukkan  Nilai  VIF  kelima variabel  independen  

dapat disimpulkan  bahwa  nilai  VIF  bebas  multikolinearitas, karena  nilai  VIF  

kelima  variabel  dibawah  10.  Dapat disimpulkan    bahwa    model    regresi  

penelitian ini  bebas  dari masalah multikolinearitas 

4. Uji Autokorelasi berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 

2,226. Dimana nilai DW antara  1,54 ≤ 2,226 ≤ 2,46 , maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi terbebas dari problem autokorelasi.  

 

Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.6  Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Unstandardized Standardized T Sig Keterangan 

B Std.Erro

r 

Beta 

(Constan) ,834 ,309  2,695 ,010  

Collateralized 

Assets 

,147 ,270 ,059 ,544 ,589      H1 : Ditolak 

Likuiditas -,142 ,023 -,677 -6,080 ,000      H2 : Didukung 

Ukuran 

Perusahaan 

,014 ,008 ,191 1,762 ,084      H3 : Ditolak 

Pembayaran 

Dividen 

,156 ,132 ,125 1,185 ,241      H4 : Ditolak 

Profitabilitas -,452 ,403 -,118 -1,122 ,267      H5 : Ditolak 

 Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4-6 di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 

   

Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t) 

Hasil perhitungan uji t untuk variabel collateralized assets memiliki  t hitung  1,676 >  

t tabel 0,069 dan nilai signifikansi  0,589 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H1 

ditolak, yang berarti dapat disimpulkan bahwa collateralized assets tidak 

berpengaruh  terhadap struktur modal. 

Hasil   perhitungan  uji   t  untuk  variabel  likuiditas  memiliki   nilai   t  hitung   

 -6,080 < t tabel 1,676  dan nilai signifikansi 0.000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan H2 

didukung, yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap struktur modal.  

Hasil perhitungan uji t untuk variabel ukuran perusahaan   memiliki  t tabel  

1,762 > 1,676 dan nilai signifikansi   0,084 > 0,05 maka H3 ditolak yang berarti dapat 

disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh  terhadap struktur 

modal.  

Hasil perhitungan uji t untuk  variabel pembayaran Dividen memiliki nilai t 

hitung 1,185 < t tabel  1,676 dan  nilai signifikansi 0,241 > 0,05 maka H4 ditolak, 

yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel pembayaran dividen tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal.  

Hasil perhitungan uji t untuk variabel profitabilitas memiliki nilai t hitung 

sebesar – 1,122 < t tabel  1,676 dan taraf signifikansi sebesar 0,267 > 0,05.  maka H5 

ditolak, yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal.  

 

Pembahasan Hipotesis 

Collateralized Assets   Terhadap Struktur Modal 

Hasil analisis statistik dengan uji-t menunjukkan nilai t hitung sebesar 0,554 nilai 

signifikansi sebesar 0,589 . Ini membuktikan bahwa collateral assets tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Dapat diartikan  collateralized assets tidak 

menjadi faktor penentu  adanya peningkatan atau penurunan struktur modal.  hal ini 

disebabkan seperti diuraikan dalam hasil analisis deskriptif bahwa rata rata 

SM = 0,834 + 0,147 CA - 0,142LIK +0,014UP+0,156PD−0,452PROF+ e 
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perusahaan sampel mempunyai jumlah collateralized assets ( jaminan ) yang cukup 

tinggi akan tetapi jumlah jaminan yang tinggi  yang mencerminkan adanya 

kapabilitas perusahaan dalam membayar pinjaman tidak dimanfaatkan oleh 

perusahaan untuk memperoleh kepercayaan untuk  mendapatkan pendanaan ekternal. 

Perusahaan lebih memilih  menggunakan pendanaan internal  untuk mendanai 

operasional perusahaannya dibandingkan untuk jaminan memperoleh pendanaan 

eksternal sehingga besar kecilnya collateralized assets tidak dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam penentuan  struktur modal perusahaan. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan bahwa collateralized assets berpengaruh terhaadap 

struktur modal, ditolak. Hasil penelitian tidak mendukung konsep Trade off Theory 

yang menyatakan terdapat hubungan positif antara aktiva tetap dan rasio hutang, 

karena aktiva tetap menjadi jaminan bagi pembiayaan. Perusahaan lebih mudah 

meningkatkan hutang jika jumlah aktiva tetap makin besar, Myers dan Majluf ( 1984 

) dalam Yoshendy et.al ( 2015 ). Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kanita ( 

2014 ), Firmanulloh dan Darsono ( 2017 ), Yolanda dan Sukarno ( 2012 ), Joni dan 

Lina ( 2015 ) 

 

Likuiditas terhadap struktur modal 

Hasil analisis statistic dengan  uji t menunjukkan  nilai t hitung -6,080 dengan nilai 

signifikansi  sebesar 0.000. ini terbukti bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

struktur modal. Hal ini berarti bahwa   apabila tingkat  likuiditas perusahaan tinggi 

maka perusahaan cenderung untuk menurunkan struktur modalnya ( likuiditas naik 

maka struktur modal turun ) dan apabila likuiditas perusahaan rendah maka 

perusahaan cenderung  meningkatkan  struktur modal  perusahaan ( apabila likuiditas 

turun maka struktur modal naik ).  Hal ini disebabkan perusahaan sampel memiliki 

likuiditas yang tinggi yang mencerminkan bahwa perusahaan memiliki dana internal 

yang cukup sehingga perusahaan akan memilih menggunakan dana internal terlebih 

dulu untuk mendanai operasional perusahaan dibandingkan dari dana eksternal 

dengan kata lain  perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan menurunkan tingkat 

penggunaan dana eksternal dan lebih memilih penggunaan dana internalnya sehingga 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal.  Dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal, didukung. 
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Hasil ini menggambarkan variabel likuiditas dijadikan  pertimbangan dalam 

penentuan struktur modal perusahaan food and beverages sebagai perusahaan sampel. 

Hasil penelitian ini juga mendukung konsep Pecking Order Theory yang menyatakan 

jika perusahaan mempunyai dana internal maka akan terlebih dahulu oleh perusahaan 

untuk dijadikan sumber investasi perusahaan dibandingkan dana ekternal . Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Mota dan Moreira (2017), Widyarini dan Muid 

(2014). 

 

Ukuran Perusahaan  terhadap struktur modal 

Hasil analisis statistik dengan uji t menunjukkan t hitung sebesar 1,762  dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.084. Ini terbukti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal. Maknanya Ukuran perusahaan tidak mengakibatkan adanya 

peningkatan atau penurunan struktur modal. Dengan kata lain besar kecilnya ukuran 

perusahaan tidak menjadi faktor penentu besar atau kecilnya struktur modal. Hal ini 

disebabkan  bahwa dari hasil analisis deskriptif  rata – rata ukuran perusahaan sampel 

mempunyai ukuran perusahaan yang tidak jauh berbeda yang mencerminkan  total 

assets  yang dimiliki  perusahaan hampir sama, sehingga tidak dijadikan perusahaan 

untuk memperoleh jaminan kepercayaan dari pihak luar atas risiko kebangkrutan 

perusahaan untuk mendapatkan dana ekternal. Hal ini berarti ukuran perusahaan tidak 

mengakibatkan adanya peningkatan atau penurunan  terhadap struktur modal.  Hasil 

penelitian ini menunjukkan  ukuran perusahaan tidak dijadikan dasar pertimbangan 

dalam penentuan penilaian struktur modal perusahaan food and beverages. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung konsep Trade off Theory yang menyatakan bahwa 

perusahaan besar akan lebih menyukai internal financing dari pada ekternal 

financing.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh  Kharismar 

dan Stella ( 2016 ), Joni dan Lina ( 2010 ), Widyarini dan Muid ( 2014 ) 

 

    Pembayaran dividen terhadap struktur modal. 

Hasil analisis statistic dengan uji t menunjukkan besarnya t hitung sebesar 1,185 

dengan nilai signifikansi sebesar 0.241. Ini tebukti bahwa pembayaran dividen tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal.  Maknanya  ada atau tidaknya pembayaran 

dividen tidak menjadi faktor penentu yang mengakibatkan adanya peningkatan atau 

penurunan struktur modal. Hal ini disebabkan perusahaan sampel sebagian besar 
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melakukan pembayaran dividen secara rutin yang mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan sedang mendapatkan laba yang tinggi yang diasumsikan memiliki dana 

internal yang mencukupi sehingga perusahaan lebih memilih menggunakan dana 

internalnya dibandingkan dengan peningkatan dana eksternal.  Dengan kata lain  ada 

atau tidaknya pembayaran dividen tidak mengakibatkan  adanya penimgkatan atau 

penurunan struktur modal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

pembayaran dividen tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan struktur 

modal perusahaan food and beverages . Dengan demikian  hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa pembayaran  dividen berpengaruh terhadap struktur modal, 

ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung konsep Trade Off Theory yang 

menyatakan bahwa rasio hutang yang optimal ditentukan berdasarkan pada 

perimbangan antara manfaat dan biaya yang timbul akibat penggunaan hutang. hasil 

penelitian ini mendukung penelitian Wimelda dan Marlinah  (2013 ). 

 

Profitabilitas terhadap struktur modal 

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan t hitung – 1,122 < t tabel  1,676 

dan taraf signifikansi sebesar 0,267 > 0,05. Ini berarti  profitabilitas  tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. Maknanya profitabilitas bukan menjadi faktor 

penentu yang mengakibatkan adanya peningkatan atau penurunan struktur modal. Hal 

ini disebabkan  dilihat dari hasil statistic deskriptif, perusahaan sampel menghasilkan 

profitabilitas dengan nilai positif tidak negatif sehingga perusahaan  sampel 

mempunyai tingkat profitabilitas yang baik yang mencerminkan perusahaan  

memiliki kelebihan dana melalui laba ditahan, kelebihan laba ditahan ini tidak 

digunakan perusahaan untuk mendapatkan kemudahaan mendapatkan dana eksternal.  

Sehingga  tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas perusahaan tidak 

mengakibatkan adanya peningkatan atau penurunan struktur modal. Ini berarti 

profitabilitas   tidak dijadikan dasar pertimbangan  dalam menentukan struktur modal. 

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan profitabilitas berpengaruh  terhadap 

struktur modal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak dijadikan 

dasar pertimbangan dalam penentuan struktur modal oleh perusahan food and 

Beverages. Hasil penelitian ini tidak mendukung konsep pecking order theory yang 

menyatakan bahwa kegiatan pendanaan perusahaan akan menggunakan dana internal 
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yang berasal dari retained earning terlebih dahulu baru kemudian dana eksternal. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kharismar dan Stella ( 2016 ), Firmanulloh 

dan Darsono ( 2017 ),  Ihtiari ( 2010 ) dan Joni dan Lina ( 2010 ). 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil uji regresi linier berganda, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Collateralized assets tidak berpengaruh terhadap struktur modal ini dapat dibuktikan  

nilai t berarti bahwa collateralized assets bukan menjadi faktor penentu adanya 

peningkatan atau penurunan struktur modal sehingga  tidak dijadikan dasar 

pertimbangan dalam penentuan struktur modal oleh perusahaan sampel,   Likuditas 

berpengaruh terhadap struktur modal yang berarti bahwa likuiditas menjadi faktor 

penentu adanya peningkatan dan penurunan struktur modal sehingga dijadikan dasar 

pertimbangan dalam penentuan struktur modal pada perusahaan sampel meskipun 

dalam penelitian ini likuiditas memiliki pengaruh negatif yaitu meningkatnya 

likuiditas mengakibatkan penurunan struktur modal, Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh  terhadap struktur modal yang berarti ukuran perusahaan tidak menjadi 

faktor  penentu adanya peningkatan atau penurunan struktur modal sehingga  tidak 

dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan struktur modal oleh perusahaan 

sampel, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal terhadap 

struktur modal. yang berarti  pembayaran dividen tidak menjadi faktor penentu  

adanya peningkatan atau  penurunan struktur modal sehingga tidak menjadi dasar 

pertimbangan dalam penentuan struktur modal perusahaan sampel dan profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap struktur modal yang berarti profitabilitas tidak menjadi 

faktor penentu adanya peningkatan atau penurunan struktur modal sehingga tidak 

menjadi dasar pertimbangan  dalam penentuan struktur modal  perusahaan sampel. 

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan antara lainPenelitian ini hanya 

memfokuskan pada sampel perusahaan food and Beverages yang terdaftar di BEI 

periode tahun 2012 – 2016,  sehingga penelitian ini kurang mempresentasikan  

perusahaan manufaktur secara keseluruhan, penelitian  hanya menggunakan lima 

variabel independen yaitu sehingga dilihat dari hasil penelitian dengan nilai adjusted 

R
 
 sebesar 3,5%, sedang sisanya sebesar  96,5 % menunjukkan struktur modal  dapat 

dijelaskan  faktor lain diluar model 
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       Dari hasil kesimpulan dan adanya keterbatasan dalam penelitian maka beberapa  

saran yang perlu diperhatikan adalah : 

Bagi perusahaan, hendaknya perusahaan dapat mempertimbangkan variabel likuiditas 

yang memiliki pengaruh terhadap struktur modal sebagai dasar pertimbangan  

perusahaan dalam penentuan struktur modal, bagi Investor lebih memperhatikan 

tingkat likuiditas karena adanya peningkatan likuiditas memungkinkan perusahaan 

untuk lebih memilih menggunakan dana internal,  bagi ilmu pengetahuan sebagai 

sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terutama  mengenai struktur modal. dan 

bagi penulis agar penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel penelitian 

diluar model mengingat hasil penelitian sebesar 96,5%  masih banyak faktor - faktor 

lain yang dapat menjelaskan struktur modal. 
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