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DETERMINAN STRUKTUR MODAL DENGAN PENDEKATAN PECKING ORDER 

THEORY 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, struktur aset, 

pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas dan risiko bisnis terhadap 

keputusan struktur modal pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 dengan pendekatan teori pecking order. 

Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 12 perusahaan sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana metode sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling. Analisis data menggunakan alat analisis uji 

regresi linier berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama likuiditas, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan risiko bisnis mempunyai pengaruh terhadap struktur 

modal. Sedangkan secara parsial variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

struktur modal adalah pertumbuhan penjualan. 

 

Kata kunci : Likuiditas, Struktur Aset, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Risiko Bisnis, Pecking order theory. 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the effect of liquidity, asset structure, sales growth, 

company size, profitability and business risk on capital structure decisions in food and 

beverage sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019 using 

the pecking order theory approach. The study sampleswere12 companies in the food 

and beverage sector listed on the Indonesia Stock Exchange, and the sampling method 

was purposive sampling. The data analysis used multiple linear regression analysis 

tools which were preceded by the classical assumption test. Hypothesis testing was 

done by using the t test and the F test. The results of the regression test show that 

liquidity, asset structure, sales growth, company size, profitability and business risk, 

simultaneously have an influence on capital structure. Meanwhile, partially, the 

variable that has a significant effect on capital structure is sales growth. 

 

Keywords: Liquidity, Structure Asset, Sales Growth, Company Size, Profitability, 

Business risk, Pecking Order Theory. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia bisnis dan industri diera globalisasi ini sangat cepat. Banyak 

perusahaan yang tumbuh dan berkembang dibidangnya masing-masing. Sebuah perusahaan 

akan dituntut untuk lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain. Cara agar perusahaan 

lebih baik dengan perusahaan lain adalah dengan perencanaan keuangannya,karena fungsi 

keuangan perusahaan merupakan hal yang penting dalam aktivitas perusahaan. 



2 

 

Food and bavarage adalah salah satu dari sekian banyak jenis perusahaan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia(BEI) dan industri penting di Indonesia bahkan dunia 

yang menjual kebutuhan-kebutuhan umum atau pokok manusia untuk menunjang kehidupan 

manusia. Dengan menggunakan perusahaan food and bavarage yang terdaftar oleh bursa efek 

indonesia sebagai objek, disebabkan eksistensi yang terus meningkat setiap tahunnya. 

Sehingga menimbulkan ketertarikan untuk bisa diteliti lebih dalam lagi mengenai apa saja 

yang menimbulkan fenomena ini terjadi. Tujuan perusahaan tidak hanya memenuhi 

kebutuhan saja, akan tetapi juga memerlukan adanya eksistensi atau keberadaan industri ini 

ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu perusahaan harus memperkuat faktor 

internal karena tidak menutup kemungkinan industri ini dapat membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat Indonesia. 

Perusahaan dalam menentukan kebijakan struktur modal harus mengetahui faktor-

faktor yang akan mempengaruhi struktur modalnya sehingga perusahaan dapat membuat 

keputusan dengan tepat untuk memenuhi pendanaan. Faktor pertama yang mempengaruhi 

struktur modal adalah Ukuran perusahaan (Size) dapat menggambarkan kecil besarnya sebuah 

perusahaan yang dapat dilihat dari kacamata lapangan usaha yang sedang dijalankan. 

Penentuan kecil besarnya sebuah usaha juga bisa dilihat dari keseluruhan daripada penjualan 

serta rata-rata tingkat penjualan( Seftiane dan Hadayani, 2011). Beberapa penelitian 

sebelumnya juga mengemukakan hal yang sama terhadap ukuran perusahaan yang 

berpengaruh positif terhadap struktur modal yaitu dalam penelitian yang dilakukan Chandra 

(2014). 

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Kusumawati (2004) menyatakan bahwa Likuiditas asset perusahaan dapat 

menunjukan seberapa besar aset dapat dimanipulasi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Furi dan Saifudin, 2012) menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap struktur modal. Penelitian ini juga cenderung mengikuti pecking order theory yang 

menyatakan adanya pengaruh negatif dari likuiditas. 

Struktur modal merupakan perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang bersifat 

permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa (Sartono, 2001:225). 

Pendanaan yang efesien akan terjadi bila perusahaan mempunyai struktur modal yang 

optimal. Struktur modal yang optimal dapat diartikan sebagai struktur modal yang dapat 

meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata sehingga 

memaksimalkan nilai perusahaan (Dibiyantoro, 2011). 
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Pecking order theory menggambarkan sebuah hirarki sumber dana yang paling 

disukai. Teori ini berdasarkan atas informasi asimetrik, suatu istilah yang menunjukkan 

bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak (tentang prospek, risiko dan nilai 

perusahaan) dari pada pemodal public karena mereka yang mengambil keputusan 

keuangan,yang menyusun berbagai rencana perusahaan, dan sebagainya. Secara ringkas teori 

pecking order tersebut menyatakan (Brealey & Myers, 1996, p.500) : perusahaan menyukai 

pendanaan yang minim risiko yaitu pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. 

Secara teori, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan struktur modal sulit untuk 

diukur. Berbagai penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan telah dilakukan, serta sudah banyak 

studi teoritis dan empiris yang dilakukan oleh para ahli tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal, namun hasil penelitian tersebut belum bisa menentukan 

faktor-faktor yang tepat yang dapat mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan karena 

hasilnya tidak konsisten. 

Profitabilitas memiliki pengertian yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba, selain itu profitabilitas juga memiliki fungsi sebagai representasi dari kinerja 

manajemen dalam perusahaannya yang dilihat dari sudut pandang sisi positif yang didapat 

perusahaan (Guna dan Djoko Smapurno 2016). Namun dalam penelitian (Steffannie dan 

Handayani, 2011) menyatakan bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan 

maka semakin besar struktur modal, Begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan dengan keuangan yang baik akan meminjam uang lebih sedikit. 

Struktur Aset memiliki pengaruh terhadap berbagai sumber pembiayaan. Jika sebuah 

perusahaan memiliki struktur modal yang tinggi maka dapat dipastikan struktur aset 

perusahaan tersebut jugalah tinggi, dan juga berlaku sebaliknya. Guna dan Djoko 

Sampurno(2016) berpendapat bahwa struktur aset menguraikan atas dua bagian aset antara 

lain aset tetap serta lancar. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menggambarkan 

jaminan hutang kepada sumber dana. 

Pertumbuhan penjualan atau yang sering disebut Sales growth adalah peningkatan 

total penjualan yang terdapat di tiap tahunnya. Atau juga bisa diartikan sebagai pembeda 

daripada. peningkatan jumlah dari perbandingan antara total daripada penjualan tahun ini 

yang dikurangi dengan penjualan yang terjadi di satu tahun sebelumya lalu dibagi oleh 

penjualan yang terjadi satu tahun sebelumnya. 

Risiko bisnis merupakan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan atas tingkat 

pengembalian terhadap total aset. Menurut pecking order theory, semakin tinggi risiko bisnis, 
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maka perusahaan harus menggunakan hutang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan 

yang mempunyai risiko bisnis rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki 

risiko bisnis yang tinggi menghasilkan laba yang berfluktuasi antara satu periode dengan 

periode lain, sehingga penggunaan hutang yang besar akan mempersulit perusahaan dalam 

mengembalikan hutangnya. 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor yang memengaruhi struktur 

modal masih merupakan hal yang menarik untuk di uji lebih lanjut karena masih adanya hasil 

penelitian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kembali 

mengenai “DETERMINAN STRUKTUR MODAL DENGAN PENDEKTAN PECKING 

ORDER THEORY” 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif  ini 

bertujuan untuk meneliti hubungan satu variabel dengan variabel lain. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang ada di laporan keuangan yang ada 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019, melalui website www.idx.co.id. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and baverage yang terdaftar di bursa efek 

indonesia periode 2015-2019. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan food and baverage yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia tahun 2015-2019, (2) Perusahaan sampel yang menerbitkan laporan 

keuangan selama 5 tahun berturut-turut, (3) Perusahaan yang memiliki data lengkap yang 

diperlukan dalam penelitian, (4) Perusahaan yang memperoleh laba dalam periode 2015-

2019. 

2.1 Struktur Modal 

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah struktur modal, menurut Riyanto 

(2001) struktur modal dihitung dengan membandingkan total hutang dengan modal :  

     (1) 

2.2 Ukuran Perusahaan 

Merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Diukur dengan 

rumus sebagai berikut :  

Size     (2) 

 

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

Menurut (Hanafi 2004 : 37) dalam Prayogo (2016) Likuiditas merupakan tingkat 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset 

lancar yang dimilikinya. Diukur dengan rumus sebagai berikut : 

CR      (3) 

2.4 Profitabilitas 

Profitabilias atau ROA adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Menurut Moeljadi (2006 : 53) dalam 

Wulandari (2014) ROA diukur dengan rumus sebagai berikut :  

      (4) 

2.5 Struktur Aset 

Struktur aset (SA) menggambarkan sebagian jumlah aset yang dapat dijadikan 

jaminan (collateral velue of assets) variable ini berdasarkan penelitian Saidi (2004) 

diukur dengan menggunakan rumus :  

SA      (5) 

2.6 Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan merupakan tingkat penjualan dari satu periode ke periode 

selanjutnya. Mengacu pada penelitian Nikita (2018) rumus dari variabel ini adalah 

sebagai berikut: 

GROWTH =     (6) 

2.7 Risiko Bisnis 

Merupakan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan usahanya. 

Risiko bisnis dihitung sebagai standar deviasi return saham secara bulanan selama 

satu tahun. 

RISK = STD Return Saham     (7) 

Return sahama dapat dihitung dengan cara : 

RETURN =      (8) 

Keterangan : 

Pi t   : Closing Price bulanan pada bulan t 

Pi t-1 : Closing Price bulanan pada bulan t-1 

STD : Standar Deviasi Return Saham 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan food and bavarage yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2015-2019. Total populasi sebesar 26 perusahaan 

manufaktur dengan menggunakan metode purposive sampling, maka data yang dijadikan 

sampel sebesar 12 perusahaan food and bavarage yang memenuhi kriteria penelitian selama 

periode 2015-2019. Berdasarkan uji asumsi klasik, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji 

Asumsi 

Klasik 

Uji 

Normalita

s 

Uji 

Multikolinearitas 

Uji 

Autokorelas

i 

Uji 

Heterokedastisitas 

Tolerance VIF 

CR Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

0,348 

0,395 2,529 Durbin-

Watson 

1,588 

0,111 

SA 0,390 2,562 0,883 

Sales 

Growth 

0,781 1,280 0,059 

Size 0,828 1,207 0,179 

ROA  0,782 1,279  0,477 

RISK  0,817 1,224  0,888 

Sumber: Hasil olah data 2020 

 

Berdasarkan Uji Asumsi Klasik didapat hasil Uji Normalitas dengan Kolmogrov-

smirnov sebesar 0,348 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terdistribusi 

normal karena memenuhi asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data dalam 

penelitian ini digolongkan terdistribusi normal. Selanjutnya, hasil Uji Multikolinearitas 

menunjukan bahwa seluruh variabel independen (likuiditas, struktur aset, pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, risiko bisnis) memiliki nilai tolerance> 0,10 dan 

VIF < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas bahwa seluruh variabel independen 

(likuiditas, struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, risiko 

bisnis) memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel pada model regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas. 
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Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi diperoleh hasil Durbin Watson sebesar 1,588. Hal ini 

menunjukan bahwa nilai tersebut diantara 1,5 dan 2,5 dapat disimpulkan bahwa model regresi 

dalam penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien Reg. T hitung Sig. Keterangan 

(Constant) 0,457 0,224 0,824  

CR -0,105 -1,525 0,133 Tidak Signifikan 

SA -0,195 -0,228 0,821 Tidak Signifikan 

Sales 

growth 

2,034 3,246 0,002 Signifikan 

Size 0,012 0,189 0,851 Tidak Signifikan 

ROA 0,179 1,257 0,215 Tidak Signifikan 

RISK 0,962 0,897 0,374 Tidak Signifikan 

R
2
 0,324 F hitung 4,155 

Adjusted R
2
 0,246 Sig.        0,002 

Sumber: Hasil olah data 2020 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh model persamaan regresi sebagai 

berikut : 

SM = 0,457 – 0,105 CR – 0,195 SA + 2,034 GROWTH + 0,012 SIZE + 0,179 ROA 

+ 0,962 RISK + e 

 

Berdasarkan Uji F diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan level of 

significan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 0,002 < 0,05 yang menunjukan bahwa 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukan model goodness of fit. Uji 

Koefisien Determinasi menunjukan nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,246 atau 24,6%. Ini 

menunjukan bahwa 24,6% variabel struktur modal dapat dijelaskan oleh variable likuiditas, 

struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, risiko bisnis. 

Sedangkan 75,4% variabel struktur modal dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model, 

karena terbatasnya dalam penelitian. 
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3.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Struktur Modal 

Berdasarkan hasil uji hipotesis untuk Likuiditas (CR) diperoleh nilai thitung  sebesar 

-1,525 dan nilai signifikansi sebesar 0,133 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 0,05 

yang berarti bahwa variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap struktur modal, 

sehingga H1:Ditolak. Hal ini membuktikan likuiditas tidak hanya mengakibatkan 

penurunan terhadap struktur modal tetapi, sebagian perusahaan menaikkan struktur 

akibat nilai likuiditas yang tinggi. Ini diakibatkan  karena dengan kemampuan membayar 

jangka pendeknya yang baik membuat perusahaan meningkatkan jumlah pinjaman untuk 

untuk menambah dana yang diinginkan dari dana eksternal sehingga likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap struktur  modal. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Nita dan Hairul (2017) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh struktur aset 

terhadap struktur modal. Namun hasil ini berbeda dan tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Nikita (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. 

 

3.2 Pengaruh Struktur Aset  terhadap Struktur Modal 

Hasil statistik uji t untuk struktur aset (SA) diperoleh nilai thitung sebesar -0.228 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,821 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 0,05 yang berarti 

bahwa variabel struktur aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal, sehingga 

H2:Ditolak. Jika jumlah aset tetap termasuk dalam kategori besar, perusahaan akan 

memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan struktur modal melalui hutang. Lalu 

aset tetap juga sebagai jaminan hutang. Hal ini tidak sesuai dengan teori pecking order 

yang lebih memilih dana dari internal. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Seftianne dan Handayani (2011) dan Wulandari (2014) yang menyatakan tidak 

terdapat pengaruh struktur aset terhadap struktur modal. Namun hasil ini tidak sejalan 

dengan penelitian Nikita (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh struktur aset 

terhadap struktur modal. 

 

3.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal 

Hasil statistik uji t untuk Pertumbuhan Penjualan(Sales growth) diperoleh nilai 

thitung sebesar 3,246  nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari toleransi kesalahan α 

= 0,05 yang berarti bahwa variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal, sehingga H3 : Diterima. Hal ini menjelaskan bahwa semakin 

stabil pertumbuhan penjualan, maka perusahaan cenderung mengurangi pendanaan yang 
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bersumber dari hutang jangka panjang sehingga mengakibatkan turunnya tingkat struktur 

modal. Tingkat pertumbuhan penjualan yang stabil menandakan bahwa perusahaan akan 

lebih mampu dalam menciptakan laba dengan tingkat pertumbuhan yang stabil pula, 

sehingga perusahaan memiliki stabilitas alokasi sumber pendanaan dari laba ditahan, 

begitu pula sebaliknya.  

Hasil ini sejalan dengan teori pecking order yang mengutamakan pendanaan dari 

internal untuk menambah struktur modal. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari (2014) yang mengungkapkan terdapat pengaruh positif sales growth terhadap 

struktur modal. 

 

3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Hasil statistik uji t untuk ukuran perusahaan (Size) diperoleh  nilai thitung sebesar 

0,012 dan nilai signifikansi sebesar 0,851 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 0,05 

yang berarti  bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal, sehingga H4: Ditolak. Hal ini menunjukan bahwa besar kecilnya suatu 

perusahaan ternyata tidak mempengaruhi pendanaan terhadap struktur modalnya. 

Perusahaan besar dengan tingkat struktur aktiva yang tinggi belum tentu memilih 

pendanaan dari internal dari pada menggunakan utang, begitupun sebaliknya. Hal ini 

tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan untuk dapat menetukan sumber 

pendanaan dari struktur modal. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prayogo (2016) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. 

Tetapi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Guna dan Djoko Sampurno (2016) 

dan Lestari (2016) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

 

3.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Hasil statistik uji t untuk profitabilitas (ROA) diperoleh nilai thitung sebesar 1,257 

dan nilai signifikansi sebesar 0,215 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 0,05 yang 

berarti bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal, sehingga H5 : Ditolak. Tingkat profitabilitas yang tinggi ternyata tidak 

mempengaruhi struktur modalnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 

belum tentu memilih pendanaan dari internal dari pada menggunakan utang. Begitupun 

sebaliknya dengan profitabilitas yang rendah belum pasti menggunkan dana dari pihak 
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external utuk membiayai aktivitas investasinya. Hal ini tentunya disesuaikan dengan 

kondisi perusahaan untuk perluasan usaha atau keterbatasan dana yang mengharuskan 

peusahaan memilih pendanaan eksternal. Tidak berpengaruhnya profitabilitas ini 

dikarenakan besarnya laba setelah pajak tidak mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan aset yang menyebabkan besarnya ROA menjadi rendah. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Guna dan Djoko 

Sampurno (2016) serta Wulandari (2014) yang mengungkapkan terdapat pengaruh 

positif profitabilitas terhadap struktur modal,  Tetapi sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chandra (2014) dan Seftianne dan Handayani (2011) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

 

3.6 Pengaruh Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal 

Hasil statistik uji t untuk Risiko Bisnis (Risk) diperoleh nilai thitung bernilai negatif 

sebesar 0,897 dan nilai signifikansi sebesar 0,374 lebih besar dari toleransi kesalahan α = 

0,05 yang berarti bahwa variabel risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal, 

sehingga H6 : Ditolak. 

Hasil ini yang menyatakan bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal. Apabila variabilitas pendapatan tinggi, maka risiko bisnis 

perusahaan akan tinggi sehingga laba yang dihasilkan cenderung berfluktuasi yang 

berarti pendapatan tidak stabil, dengan adanya risiko bisnis yang tinggi perusahaan 

cenderung tidak mengurangi utang, tetapi tetap menggunakan utang dalam memenuhi 

kebutuhan dananya. Hal ini tidak sesuai dengan teori pecking order yang mengurangi 

hutang untuk memenuhi kebutuhan dananya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Seftianne dan Handayani (2011). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat 

diambil kesimpulan yakni sebagai berikut: 

4.1.1 Likuiditas tidak berpengaruh terhadap struktur modal dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,133 lebih dari 0,05 sehingga H1 ditolak.  

4.1.2 Struktur aset tidak berpengaruh terhadap struktur modal dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,821 lebih dari 0,05 sehingga H2 ditolak. 
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4.1.3 Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap struktur modal dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,002 kurang dari 0,05 sehingga H3 diterima. 

4.1.4 Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,851 lebih dari 0,05 sehingga H4 ditolak. 

4.1.5 Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,215 lebih dari 0,05 sehingga H5 ditolak. 

4.1.6 Risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap struktur modal dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,347 lebih dari 0,05 sehingga H6 ditolak.  

 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi penelitian berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 

Keterbatasan tersebut meliputi antara lain: 

4.2.1 Penelitian ini hanya menggunakan satu jenis industri yaitu perusahaan 

manufaktur sektor food and baverage yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, sehinngga kurang mampu menggambarkan kondisi perusahaan 

secara keseluruhan. 

4.2.2 Penelitian ini hanya menggunakan enam variabel independen yaitu 

Likuiditas, Struktur Aset, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Risiko Bisnis.  

4.2.3 Dari hasil pengujian koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa 

keenam variabel independen dalam penelitian ini hanya mempengaruhi 

variabel dependen sebesar 24,6 % 

 

4.3 Saran   

Saran-saran yang diberikan kepada penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut  

4.3.1 Penelitian ini hanya menggunakan enam variabel sehingga disarankan 

penelitian selanjutnya menambahkan variabel penelitian. 

4.3.2 Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan objek penelitian, 

sehingga hasil penelitian berguna dan dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang membutuhkan informasi tersebut.  
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