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PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN DAN RISIKO BISNIS 

TERHADAP CAPITAL STRUCTURE 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik keuangan yang 

meliputi profitabilitas, likuiditas, total asset turnover, dan struktur aset serta risiko 

bisnis terhadap capital structure. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang diakses 

langsung melalui website www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-

2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dan didapat sebanyak 240 perusahaan. Metode analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

didapatkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap capital structure, sedangkan 

profitabilitas, total asset turnover, struktur aset, dan risiko bisnis tidak 

berpengaruh terhadap capital structure. 

 

Kata Kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Total Asset Turnover, Struktur Aset, 

Risiko Bisnis, Capital Structure. 

 

Abstract 

 

This study aimed to analyze the effect of profitability, liquidity, total asset 

turnover, asset structure, and business risk to the capital structure. This study 

obtained data directly by using secondary data from annual report of companies 

on website www.idx.co.id. Population in this study were all manufacturing 

companies listed on IDX between 2016-2018. This study obtained 240 

manufacturing companies as sample by using purposive sampling method. This 

study using multiple linier regression as a data analysis method. The result 

showed that liquidity affect significantly the capital structure. Profitability, total 

asset turnover, asset structure, and business risk do not affect the capital 

structure. 

Kata Kunci: profitability, liquidity, total asset turnover, asset structure, business 

risk, capital structure. 

 

1. PENDAHULUAN 

Saat ini persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat. Persaingan tersebut 

tidak lain karena setiap perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, pangsa 

pasar, serta tingkat penjualan yang tinggi. Ketatnya persaingan bisnis saat ini 

juga terjadi karena terdapat bisnis yang terus menerus berkembang dan juga 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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tentunya diiringi dengan banyaknya perusahaan baru yang berdiri. Oleh sebab 

itu, setiap perusahaan akan berusaha untuk tetap menjaga eksistensi perusahaan 

serta mengupayakan kelangsungan hidup perusahaannya. 

Salah satu keputusan yang dianggap penting yang berkaitan dengan 

kegiatan operasional perusahaan adalah keputusan pendanaan. Menurut PSAK 

No. 2 (2018) Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang 

mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman 

perusahaan. Pendanaan dalam perusahaan adalah hal yang harus 

dipertimbangkan dengan sangat baik dan hati-hati dengan menentukan pilihan 

jenis sumber dana dan juga jumlah dana yang dibutuhkan, baik dana yang 

berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan secara efisien. 

Faktor pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas mengukur efektifitas 

manajemen berdasarkan hasil pengembalian dari penjualan investasi serta 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dengan tingginya 

profitabilitas suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dinilai tidak 

kekurangan dalam membiayai kegiatan operasionalnya, maka tingkat 

penggunaan utangnya akan relatif kecil. Sehingga proporsi struktur modalnya 

akan berkurang. 

Faktor likuiditas juga dipertimbangkan. Kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang jangka pendek perlu diperhatikan karena hal itu menjadi 

pertimbangan kreditur. Penelitian Wulandari, et al (2018) perusahaan dengan 

likuiditas yang tinggi dinilai memiliki sumber dana yang cukup besar, 

sehingga perusahaan lebih memilih untuk menggunakan dana internal terlebih 

dahulu untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Dan akan 

berdampak pada menurunnya proporsi struktur modal. 

Faktor selanjutnya adalah total asset turnover untuk mengetahui seberapa 

besar kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Penurunan 

total asset turnover dapat apabila aset digunakan dengan tidak efisien yang 

mengakibatkan lambatnya aset untuk berputar yang akan menghasilkan 

sedikit laba, sehingga modal internal tidak dapat mencukupi aktivitas 

operasional perusahaan dan berakibat pada meningkatnya struktur modal. 
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Faktor lain yang diduga sebagai faktor penentu struktur modal adalah 

struktur aset. Struktur aset yang tinggi mencerminkan kekayaan yang dimiliki 

oleh perusahaan. Menurut Wulandari, et al (2018) semakin besar aset yang 

dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan akan lebih mendapatkan 

kepercayaan oleh kreditur karena aset tersebut dapat dijadikan jaminan atas 

utang, dengan begitu akan meningkatkan proporsi struktur modal perusahaan. 

Risiko bisnis diduga menjadi salah satu penentu struktur modal. Risiko 

bisnis pasti selalu ada dalam suatu perusahaan. Manajer harus selektif dalam 

mengenai pendaaan perusahaannya. Dengan tingginya risiko bisnis, maka 

perusahaan akan mempertimbangkan untuk mengurangi penggunaan utang, 

sehingga berakibat pada menurunnya proporsi struktur modal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KARAKTERISTIK KEUANGAN 

DAN RISIKO BISNIS TERHADAP CAPITAL STRUCTURE (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2016-2018)”. 

2. METODE  

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian 

yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel 

penelitian dengan angka serta data yang dianalisis dengan menggunakan 

prosedur statistik. 

2.2 Populasi, Sampel, dan Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama 2016-2018. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel 

sebanyak 240 perusahaan manufaktur. 

2.3 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini bersumber pada laporan tahunan perusahaan manufaktur 
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yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 yang diperoleh dari akses langsung 

www.idx.co.id. 

2.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dari sumber data 

yang digunakan yaitu laporan tahunan perusahaan. 

2.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

2.5.1 Capital Structure 

Menurut Rahmadani, et al (2019) Capital Structur  merupakan rasio 

yang mengukur perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan 

perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk 

memenuhi seluruh kewajiban perusahaannya. 

Capital Structure dirumuskan sebagai berikut: 

    
          

            
 

2.5.2 Pofitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan entitas untuk mendapatkan laba 

melalui kegiatan bisnis yang dilakukan (Rahmadani, et al 2019). 

Profitabilitas dirumuskan sebagai berikut: 

    
          

           
 

2.5.3 Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kembali 

kewajiban jangka pendeknya (Wahab dan Ramli, 2014). 

Likuiditas dirumuskan sebagai berikut: 

    
             

                 
 

2.5.4 Total Asset Turnover 

Harahap (2016) dalam Susanto (2019) menjelaskan bahwa total asset 

turnover merupakan rasio yang menunjukkan perputaran total aset 

yang diukur dari volume penjualan 

http://www.idx.co.id/
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Total Asset Turnover dirumuskan sebagai berikut: 

      
     

           
 

2.5.5 Struktur Aset 

Struktur aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang. 

(Kennedy, et al 2011). 

Struktur Aset dirumuskan sebagai berikut: 

   
           

           
 

2.5.6 Risiko bisnis 

Risiko bisnis berkaitan dengan ketidakpastian tingkat pengembalian 

atas aset suatu perusahaan di masa mendatang (Sawir, 2004 dalam 

Istiqomah, 2019). 

Risiko Bisnis dirumuskan sebagai berikut: 

      
          

           
 

2.6 Metode Analisis Data 

Pengujia menggunakan analisis regresi linier berganda. Model persamaan 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

DER = α + β1ROA + β2LIQ + β3TATO + β4SA +  β5RISK + ε                (1) 

Keterangan:  

DER : Capital Structure 

ROA : Profitabilitas 

LIQ : Likuiditas 

TATO : Total Asset Turnover 

SA : Struktur Aset 

RISK : Risiko Bisnis 

α  : Koefisien konstanta 

β1-β5 : Koefisien regresi dari masing-masing variabel 



6 
 

ε  : Koefisien error 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Selama Periode 2016-2018 
144 

 Perusahaan yang tidak memiliki Laporan Tahunan lengkap 

selama periode 2016-2018 
(28) 

 Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah (26) 

Jumlah Sampel yang Sesuai dengan Kriteria 

Jumlah Sampel x Jumlah Periode Penelitian 

Jumlah Data Penelitian 

Jumlah Data yang di Outlier 

Jumlah Data yang digunakan dalam Penelitian 

90 

90 x 3 

270 

(30) 

240 

3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan nilai minimum dan 

maksimum, nilai mean, dan nilai standar deviasi sebagai berikut: 

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

DER 240 0,0866 3,3760 0,905193 0,6897882 

ROA 240 -0,3918 0,7160 0,056045 0,1060945 

LIQ 240 0,1580 7,6039 2,214119 1,4943709 

TATO 240 0,0084 3,1048 0,978039 0,5126476 

SA 240 0,0209 0,9073 0,405689 0,1850434 

RISK 240 0,0002 0,4718 0,029249 0,408804 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa capital strucure berkisar 

antara 0,0866 sampai dengan 3,376,. Nilai rata-rata sebesar 0,905193, hal ini 

berarti perusahaan sampel rata-rata memiliki utang sebesar 0,905193 kali dari 

modal sendiri (ekuitas) yang dimiliki perusahaan.. 

Variabel profitabilitas memiliki nilai yang berkisar antara -0,3918 hingga 

0,7160. Nilai standar deviasi sebesar 0,1060945 sedangkan rata-rata 

profitabilitas sebesar 0,056045, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

sampel memiliki net income dengan rata-rata sebesar 5,6% di banding dengan 

total aset yang dimiliki. 
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Rata-rata perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki tingkat 

likuiditas sebesar 2,214119, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan 

sampel rata-rata mempunyai kemampuan melunasi utang lancarnya dengan 

jaminan aset lancar sebesar 221,41%. Standar deviasi sebesar 1,4943709. 

Tingkat likuiditas dalam penelitian ini berkisar antara 0,1580 sampai dengan 

7,6039. 

Total asset turnover memiliki nilai minimum sebesar 0,0084, maksimum 

sebesar 3,1048, nilai rata-rata sebesar 0,978039, hal ini berarti bahwa 

perusahaan sampel dapat mengelola perputaran aset sebesar 0,978039 kali 

dari penjualan yang mampu dihasilkan perusahaan dalam satu periode dengan 

total aset yang dimiliki. Serta standar deviasi sebesar 0,5126476.. 

Variabel struktur aset Pada penelitian ini memiliki nilai minumum 

sebesar 0,0209 dan nilai maksimum sebesar 0,9073. Standar deviasi sebesar 

0,408804 sedangkan  nilai rata-rata sebesar 0,405689, hal ini menunjukkan 

bahwa proporsi asset tetap dibandingkan total asset pada perusahaan sampel 

sebesar 40,56%. 

Variabel risiko bisnis berkisar antara 0,0002 sampai dengan 0,4718. 

Standar deviasi sebesar 0,408804. Serta nilai rata-rata sebesar 0,029249 atau 

2,9%, yang artinya setiap 1% utang perusahaan maka 2,9% risiko yang akan 

dihadapi perusahaan. 

3.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Beta thitung Probabilitas 

Konstanta 1,520  9,986 0,000 

ROA -0,458 -0,070 -1,208 0,228 

LIQ -0,308 -0,666 -12,164 0,000 

TATO 0,141 0,105 1,893 0,060 

SA -0,173 -0,046 -0,835 0,405 

RISK 0,824 0,049 0,950 0,343 

F hitung            36,638              F sig  = 0,000 

Adj R
2 

              0,427 

Sumber: Data sekunder diolah, 2020 
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Berdasarkan hasil analisis dari tabel 3, maka model persamaan regresi linier 

berganda yang dapat disusun sebagai berikut: 

DER = 1,520 – 0,458ROA – 0,308LIQ + 0,141TATO – 0,173SA + 

0,824RISK + ε                                                                                 (1) 

3.3 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau 

residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov (K-S). Suatu regresi dapat dikatakan 

berdistribusi normal apabila hasil uji K-S memiliki tingkat signifikansi lebih 

besar dari 0,05. 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

Variabel Kolmogrov-

Smirnov 

Probabilitas Keterangan 

Unstandardized 

Residual 1,208 0,108 
Data terdistribusi normal 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020 

Tabel menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,108 atau dengan kata 

lain lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa nilai data residual 

berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas. 

3.4 Uji Mulkolinieritas 

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah menguji apakah terdapat hubungan 

antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian multikolinieritas 

dalam penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

Model regresi dikatakan terbebas dari multikolinieritas apabila memiliki nilai 

VIF dibawah 10 atau tolerance diatas 0,1. 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

ROA 0,706 1,416 Tidak terjadi Multikolinieritas 

LIQ 0,799 1,252 Tidak terjadi Multikolinireitas 

TATO 0,778 1,285 Tidak terjadi Multikolinieritas 

SA 0,773 1,294 Tidak terjadi Multikolinieritas 

RISK 0,907 1,102 Tidak terjadi Multikolinieritas 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020 



9 
 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua nilai VIF dibawah 10 atau 

nilai tolerance berada diatas 0,1. Hal ini berarti membuktikan bahwa tidak 

terdapat multikolinieritas pada model penelitian. 

3.5 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah didalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan 

Uji Spearman’s rho. 

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Kriteria Sig. Keterangan 

ROA >0,05 0,393 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

LIQ >0,05 0,058 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

TATO >0,05 0,982 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

SA >0,05 0,491 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

RISK >0,05 0,896 Tidak terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2020 

3.6 Uji Autokorelasi 

Tujuan dari uji autokorelasi  adalah mengetahui apakah dalam model regresi 

yang digunakan dapat penelitian terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Uji autokorelasi menggunakan Run Test, dimana suatu regresi 

dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila memiliki tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Z Probabilitas Keterangan 

Unstandaridized 

Residual 
-0,388 0,698 

Tidak terjadi 

Autokorelasi 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020 

Tabel menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,698. Dimana nilai 

tersebut menunjukkan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi. 

3.7 Pengaruh profitabilitas terhadap capital structure 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial, profitabilitas memiliki koefisien 

regresi sebesar -0,458 tingkat signifikansi sebesar 0,228. Nilai tersebut berada 
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diatas tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Yang berarti profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap capital structure. 

Hal itu dapat terjadi karena pada umumnya perusahaan akan tetap 

berusaha untuk memperoleh laba dengan sebanyak-banyaknya, karena 

dengan tinggi laba yang diperoleh maka prospek perusahaan juga akan 

semakin baik yang dapat dilihat oleh para investor maupun kreditur. Selain 

itu, terdapat kecenderungan negatif dalam hasil penelitian ini. Yang berarti 

tingkat pengembalian yang didapat tinggi sehingga memungkin perusahaan 

untuk membiayai kebutuhan pendanaannya dengan laba ditahan, sehingga 

akan menekan penggunaan utang.  

Hal ini sesuai dengan pecking order theory yang menjelaskan bahwa 

perusahaan akan lebih memprioritaskan untuk menggunakan dana internal 

dalam pembiayaan operasional perusahaannya. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian  yang dilakukan oleh Dewi dan Estiyanti (2018), Irman, et 

al (2019), dan Wulandari, et al (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

3.8 Pengaruh likuiditas terhadap capital structure 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial, menunjukkan bahwa likuiditas 

memiliki koefisien regresi -0,308 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. 

Angka tersebut  berada dibawah tingkat signifikansi, yaitu 0,05. Yang berarti 

likuiditas berpengaruh terhadap capital structure. 

Likuditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang 

jangka pendeknya. Arah koefisien bernilai negatif ini dapat diartikan apabila 

terjadi peningkatan likuiditas, maka akan menurunkan proporsi struktur 

modal. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pecking order yang 

menjelaskan bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi cenderung 

tidak menggunakan pembiayaan dari utang. Karena perusahaan yang 

memiliki dana internal berupa aset yang lebih besar dinilai dapat mendanai 

kegiatan operasionalnya termasuk melunasi kewajibannya sehingga akan 

menurunkan proporsi struktur modal. 
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Danarwati, 2019 mengemukakan bahwa jika perusahaan lebih banyak 

menggunakan aset lancar maka perusahaan akan dapat menghasilkan aliran 

kas yang dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. 

Aset lancar perusahaan yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut mampu untuk melunasi utang jangka pendeknya, sehingga utang 

jangka pendeknya juga akan berkurang dan akan menyebabkan menurunnya 

proporsi utang. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Said dan Jusmansyah (2019), Susanto (2019), Dewi dan 

Estiyanti (2018), Irman, et al (2019) dan Prabowo, et al (2018) yang 

menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. 

3.9 Pengaruh total asset turnover terhadap capital structure 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial, total asset turnover memiliki 

koefisien regresi sebesar 0,141. tingkat signifikansi sebesar 0,06. Angka 

signifikansi tersebut berada diatas 0,05. Yang berarti total asset turnover 

tidak berpengaruh terhadap capital structure. 

Total asset turnover menunjukkan efisiensi penggunaan aset perusahaan 

dalam menghasilkan penjualan. Tidak berpengaruhnya total asset turnover 

dapat terjadi karena kreditur yang akan memberikan pinjaman jangka 

panjangnya tidak hanya melihat pada perputaran aset, melainkan faktor lain 

seperti likuiditas. Jika dilihat berdasarkan analisis deskriptif, nilai rata-rata 

dari total asset turnover masih tergolong rendah. Dengan rendahnya 

perputaran aset tersebut menandakan bahwa perusahaan hanya menghasilkan 

sedikit penjualan yang berakibat pada rendahnya profitabilitas yang didapat. 

Dengan begitu, akan mengakibatkan meningkatnya nilai DER pada 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan sebelumnya, yaitu Situmeang, et al (2019) dan Watung, et al 

(2016) yang menyatakan bahwa total asset turnover tidak berpengaruh 

terhadap capital strucure. 

3.10  Pengaruh struktur aset terhadap capital structure 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial, struktur aset menunjukkan 

menunjukkan koefisien regresi sebesar -0,173 dengan tingkat signifikansi 
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sebesar 0,405. Angka tersebut berada jauh diatas tingkat signifikansi yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Yang berarti struktur aset tidak 

berpengaruh terhadap capital structure. 

Kondisi ini menunjukkan besarnya struktur aset yang dimiliki perusahaan 

tidak menjamin bahwa struktur modalnya juga akan meningkat atau menurun. 

Hal ini dapat terjadi karena aset tetap dalam penelitian ini dapat ditutup 

menggunakan modal sendiri yang membuat sebagian dana untuk aset tetap 

tersebut tidak harus dipenuhi melalui utang. Terdapat kecenderungan 

hubungan negatif dalam hasil penelitian ini. Adanya hubungan negatif ini 

terjadi karena semakin tingginya struktur aset, perusahaan dinilai tidak akan 

mengalami kekurangan dana dalam memenuhi kebutuhan modalnya karena 

perusahaan mampu menghasilkan laba. Hal ini sesuai dengan pecking order 

theory yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki modal tertanam 

dalam aset akan cenderung untuk mengutamakan modalnya dari modal 

permanen, yaitu modalnya sendiri. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dara dan Mariah (2018), Wulandari, et al 

(2018), serta Irman, et al (2019). 

3.11  Pengaruh risiko bisnis terhadap capital structure 

Berdasarkan perhitungan uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel 

risiko bisnis memiliki memiliki koefisien regresi sebesar 0,824 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,343. Angka tersebut jauh diatas tingkat 

signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,05. Yang berarti 

risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap capital structure. 

Risiko bisnis menunjukkan kondisi ketidakpastian yang dapat dialami 

perusahaan di masa mendatang. Setiap bisnis pasti memiliki risiko yang 

tentunya harus dikelola dengan baik agar risiko tersebut dapat berkurang. 

Tidak berpengaruhnya risiko bisnis dapat terjadi karena kondisi lingkungan 

bisnis yang terus menerus mengalami pergerakan yang tidak teratur, sehingga 

risiko bisnis tidak selalu akan mempengaruhi besar kecilnya struktur modal 

perusahaan.  
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Berdasarkan data pada statistik deksriptif, rata-rata dari risiko bisnis 

tergolong rendah, sehingga memungkinkan perusahaan untuk menambah 

utang. Rendahnya risiko bisnis yang dimiliki perusahaan tersebut dapat 

mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya dan juga akan 

mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh dana, sehingga berakibat pada 

meningkatnya struktur modal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Istiqomah, et al (2019) dan Acar (2018) yang menyimpulkan bahwa risiko 

bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

a) Profitabilitas menunjukkan nilai sig 0,228 > 0,05 yang artinya 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap capital structure. 

b) Likuiditas menunjukkan nilai sig 0,000 < 0,05 yang artinya likuiditas 

berpengaruh terhadap capital structure.  

c) Total asset turnover menunjukkan nilai sig 0,06 > 0,05 yang artinya total 

asset turnover  tidak berpengaruh terhadap capital structure.   

d) Struktur aset menunjukkan nilai sig 0,405 > 0,05 yang artinya struktur 

aset tidak berpengaruh terhadap capital structure. 

e) Risiko bisnis menunjukkan nilai sig 0,343 > 0,05 yang artinya risiko 

bisnis tidak berpengaruh terhadap capital structure. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan dan kelemahan yang tentunya 

memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang diantaranya adalah populasi 

dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang dibagi 

menjadi beberapa sektor sehingga kurang mewakili seluruh emiten yang 

terdaftar di BEI. Selain itu, penelitian ini hanya mengambil jangka waktu 3 

tahun, yaitu 2016 sampai dengan tahun 2018 sehingga data yang digunakan 

kemungkinan kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka 

panjang. 
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4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, maka terdapat beberapa 

saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu untuk penelitian 

selanjutnya agar dapat menggunakan semua jenis perusahaan untuk dijadikan 

sampel, dengan harapan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan. 

Penelitian selanjutnya juga dapat memperpanjang periode penelitian, agar 

mampu menjelaskan hubungan, pengaruh, dan menunjukkan hasil yang lebih 

akurat serta mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. 

DAFTAR PUSTAKA 

Acar, Merve Gizem Cevheroglu. 2018. “Determinants of Capital Structure: 

Empirical Evidence from Turkey”. Journal of Management and 

Sustainability; Vol. 8, No. 1; 2018. 

Basuki, A. T., dan Prawoto, N. 2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian 

Ekonomi&Bisnis:Dilengkapi Aplikasi SPSS&Eviews. Jakarta: PT. 

RajaGravindo Persada.  

Batubara, Riski Ayu Pratiwi, Topowijono, Zahroh Z.A. 2017. “Pengaruh Struktur 

Aset, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

(Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2012-2015)”. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 

50 No. 4 September 2017. 

Brigham, Eugene F., dan Houston, J. F. 2001. Manajemen Keuangan Edisi 

Kedelapan Buku II. Jakarta: Erlangga. 

Danarwati, Meita, Kharis Raharjo, Abrar. 2019. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Likuiditas, Profitabilitas Terhadap Struktur Modal (Studi Kasus 

Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 2012-2016)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 

Akuntansi Universitas Pandanaran ISSN : 2502-7697. 

Dara, Siti R., dan Mariah. 2018. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur 

Modal Pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis 

(JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 3, No. 3 Okrober 2018:423-430. 

Dewi, I Gusti Ayu A.I.S., Ni Made Estiyanti. 2018. “Pengaruh Risiko Bisnis, 

Likuiditas, dan Profitabilitas pada Struktur Modal Perusahaan Non 

Keuangan Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi p-ISSN 

2301-8291 e-ISSN 2622-1489 Vol. 24, No. 2, Des 2018, hal 136-158. 

Farisa, Nurul Anggun, Listyorini Wahyu W. 2017. “Analisis Profitabilitas, 

Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aset dan Kebijakan Dividen 

terhadap Struktur Modal”. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin & 

Call For Paper. 

Gitman, Lawarence J. 2000. Principle Of Managerial Finance Ninth Edition. 

USA:San Diego State University.  



15 
 

Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Ghozali, Imam. 2012. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 

20. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2018. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 2: Laporan Arus Kas, Jakarta: IAI 

Irman, Mimelientesa, Restu Haryati, Winany. 2019. “Analysis of Factors 

Affecting Capital Structure of Real Estate and Property Listed on IDX”. 

Vol. 3 No. 3, September 2019 (259-275). 

Istiqomah, Nur Ayu, Riana R.D., Suhendro. 2019. “Pengaruh Struktur Aset, 

Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur 

Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI”. Vol. 2, No. 1 

(2019).  

Kennedy, Nur Azlina, Anisa R.S. 2011. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Struktur Modal Pada Perusahaan Real Estate And Property yang Go Public 

Di Bursa Efek Indonesia”. Jurnal Ekonomi Universitas Riau. 

Kusumawati, Eny, Rina Trisnawati, Fatchan Achyani. 2018. “Analisis Laporan 

Keuangan (Tinjauan Kasus dan Riset Empiris)”. Surakarta: 

Muhammadiyah University Press. 

Marfuah, S. A., dan Nurlaela S. 2017. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Pertumbuhan Asest, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap 

Struktur Modal Perusahaan Cosmetic And Household di Bursa Efek 

Indonesia”. Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 18, No. 01, Juli 2017. 

Prabowo, Narko, Dewi S.P.A, Fadjar H. 2018. “Pengaruh Profitabilitas, 

Pertumbuhan Aset, Likuiditas, Struktur Aset, dan Pertumbuhan Penjualan 

terhadap Struktur Modal”. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi 

Informasi Vol. 14 No. 3 September 2018: 447-457. 

Rahmadani, Rangga Putra A. Wiwik A. 2019. “Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Dividen 

Payout Ratio terhadap Struktur Modal (Studi pada Perusahaan Property 

dan Realestate yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017)”. Jurnal Akuntansi 

dan Manajemen Vol.14, No.1, 2019. 

Ritha, Henny. 2016. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Perusahaan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011”. 

Makalah Ilmiah Ilmu Akuntansi ISSN 1411-0830 Volume XIII, No. 02, 

September 2016. 

Said, dan Jusmansyah M. 2019. “Analisis Pengaruh Current Ratio, Return On 

Equity, Total Asset Turnover dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur 

Modal Pada Perusahaan Otomotifmdan Komponen yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (Periode 2013-2017)”. Jurnal Ekonomika dan 

Manajemen Vol. 8 No. 1 April 2019 glm. 1-20. 

Sari, Eka Purnama. 2019. “Pengaruh CR, ROA, SA, TATO Terhadap DER pada 

Perusahaan Perkebunan Di BEI”. Accumulated Journal, Vol. 1 No. 1 

Januari 2019. 



16 
 

Serghiescu L., Vaidean V. 2014. “Determinant Factors of The Capital Structure of 

a Firm an Empirical Analysis”. Proscedia Economics and Finance 15 

(2014) 1447-1457. 

Siregar, Sofyan. 2016. Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi 

Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada. 

Situmeang, Afni Laura, M. Djabir S.S, Nurbertiny S, Yulia G.S. 2019. “Pengaruh 

Rasio Profitabilitas (ROA), Rasio Likuiditas (CR) Dan Rasio Aktivitas 

(TATO), Terhadap Struktur Modal (DER) Pada Perusahaan Basic Industry 

And Chemicals Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018”. Jurnal 

Ilmiah Socio Secretum. Volume 9 Nomor 1 tahun 2019, (JUNI). 

Sudana, I Made. 2011. Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik. 

Surabaya: Erlangga. 

Susanto, Daniel. 2019. “Analisis Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, 

Total Asset Turnover Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Barang 

Produksi dan Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)”. 

Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 8 No. 1 April 2019. 

Wahab, Siti Nur Aqilah Ab, Nur Aini R. “The Determinants of Capital Structure: 

An Empirical of Malaysian Listed Government Linked Companies”. 

International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 4, No. 4, 

2014, pp.930-945. 

Watung, Abraham K.S, Ivonne S. Saerang, Hizkia H.D.T. 2016. “Pengaruh Rasio 

Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas, Dan Stuktur Aset Terhadap Struktur 

Modal Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia. Vol.4 No.2 

Juni 2016, Hal. 726-737. 

Wulandari, Riska, Anita Wijayanti, Endang M.W. 2018. “Pengaruh Profitabilitas, 

Struktur Aset, Likuiditas dan Rasio Utang terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan Farmasi di BEI”. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi 

Informasi Vol. 14 no. 4 Desember 2018: 528-539. 

www.idx.co.id (diakses 23 Agustus 2019 pukul 16:30 WIB). 

 

http://www.idx.co.id/

