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ABSTRACT

THE EFFECT OF INTEREST LEVEL AND PROFITABILITY ON CAPITAL
STRUCTURE OF MANUFACTURING COMPANIES AT FOOD AND

BEVERAGES SUB SECTORS LISTED IN INDONESIA STOCK
EXCHANGE IN 2012-2014 PERIOD

Bayu Wulandari
Eny

Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

The capital structure is the ratio or the balance between long-term debt
with its own capital. In taking the decision to accept investment from outside
parties, companies should consider the prevailing interest rate. However,
companies with a high level of profitability should use retained earnings rather
than using debt. Based on the brief description, then the problem is formulated as
the following how is the effect of interest rates and the profitability on the capital
structure in the manufacturing companies sub-sectors food and beverages listed on
the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. The theories used in this research are
theories of accounting, relating to profitability, Interest Rate and Capital Structure.
The method used is deductive approach, this type of research is quantitative, and
the nature of research is deductive. Data were collected by documentation through
secondary data collection. Model of analysis used is multiple linear regression
analysis. The populations were 16 manufacturing companies sub-sectors of food
and beverages listed on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2012-2014.
The samples consisting of 12 companies were drawn by using purposive sampling
technique multiplied by three periods, that 36 data were derived. Results of the
research on the hypothesis showed that profitability and interest rates
simultaneously and partially have a significant effect on the capital structure. It is
concluded that simultaneously and partially profitability and interest rates do not
affect the company's capital structure at the manufacturing companiesat sub-
sectors of food and beverages listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-
2014.

Keywords: Interest Rate, Profitability, Capital Structure

PENDAHULUAN
Pada umumnya perusahaan

lebih menggunakan pendanaan
internal dalam membiyai aktivitas
perusahaannya, namun terdapat juga
perusahaan yang memerlukan
pendanaan eksternal seperti investasi
dari pihak luar. Sebelum para
investor menanamkan sahamnya

kedalam suatu perusahaan, investor
terlebih dahulu melakukan penilaian
terhadap laporan keuangan  yang
diterbitkan perusahaan tersebut.
Salah satu penilaian investor
terhadap perusahaan dapat dilihat
dari struktur modal perusahaan.

Struktur modal menunjukkan
jumlah modal dan utang yang
dimiliki oleh perusahaan yang
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digunakan untuk menjalankan
aktivitas perusahaan. Dengan
mengetahui angka rasio utang yang
dimiliki perusahaan, para investor
dapat menganalisis struktur modal
perusahaan. Struktur modal berkaitan
dengan penentuan jenis sumber
modal yang akan digunakan dalam
melakukan kegiatan pembiayaan
perusahaan. Jadi harus diingat oleh
setiap perusahaan bahwa penggunaan
hutang tidak boleh lebih besar dari
penggunaan modal sendiri, karena
akan berpengaruh terhadap resiko
kebangkrutan.

Dalam keputusan pengambilan
untuk menerima investasi dai pihak
luar, perusahaan harus
mempertimbangkan tingkat bunga
yang berlaku pada saat itu. Bunga
ditampakkan sebagai biaya yang
menggambarkan pembayaran yang
dilakukan oleh perusahaan kepada
para kreditur atas uang yang
dipinjamnya.

Profitabilitas suatu perusahaan
dapat menjadi salah satu
pertimbangan bagi para investor.
Namun perusahaan yang memiliki
profitabilitas tinggi cenderung
menggunakan hutang relatif kecil,
karena laba ditahan yang tinggi
sudah memadai untuk membiayai
kebutuhan pendanaan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang
yang masalah yang telah dipaparkan,
peneliti ingin melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Tingkat
Bunga Dan Profitabilitas
Terhadap Struktur Modal Pada
Perusahaan Manufaktur Sub
Sektor Makanan Dan Minuman
Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Periode 2012-2014”.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang
telah ada, maka identifikasi masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Kenaikan tingkat bunga tidak

selalu diikuti oleh kenaikan
struktur modal.

2. Kenaikan profitabilitas tidak
selalu diikuti oleh penurunan
struktur modal.

3. Kenaikan tingkat bunga dan
profitabilitas tidak selalu diikuti
oleh kenaikan atau penurunan
struktur modal.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang

yang telah dipaparkan, dapat
dirumuskan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh tingkat

bunga terhadap struktur modal
pada perusahaan manufaktur
subsektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2012-
2014 ?

2. Bagaimana pengaruh
profitabilitas terhadap struktur
modal pada perusahaan
manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014 ?

3. Bagaimana pengaruh tingkat
bunga dan profitabilitas terhadap
struktur modal pada perusahaan
manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014 ?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan

masalah yang telah diuraikan, maka
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tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk menguji dan menganalisis

pengaruh tingkat bunga terhadap
struktur modal pada perusahaan
manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014.

2. Untuk menguji dan menganalisis
pengaruh profitabilitas terhadap
struktur modal pada perusahaan
manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014.

3. Untuk menguji dan menganalisis
pengaruh tingkat bunga dan
profitabilitas terhadap struktur
modal pada perusahaan
manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014.

LANDASAN TEORI
Teori Tentang Tingkat Bunga

Menurut Riyanto (2013 : 297),
menyatakan bahwa pada waktu
perusahaan merencanakan
pemenuhan modal, biasanya
perusahaan akan mempertimbangkan
tingkat suku bunga yang berlaku saat
itu. Apabila tingkat suku bunga
tinggi dan cenderung akan
meningkat, biasanya perusahaan
enggan untuk mendanai kegiatan
perusahaan dengan hutang.

Menurut Kasmir (2010 : 131)
bunga bank dapat diartikan sebagai
balas jasa yang diberikan oleh bank
berdasarkan prinsip konvensional
kepada nasabah yang membeli atau
menjual produknya.

Menurut Sunyoto (2013 : 91-
92), alokasi modal diantara berbagai

perusahaan ditentukan oleh suku
bunga. Perusahaan dengan peluang
investasi yang sangat
menguntungkan bersedia dan mampu
membayar imbalan tertinggi atas
modal, sehingga mereka cenderung
akan menarik modal dari perusahaan
yang tidak efisien atau dari
perusahaan yang produknya tidak
dibutuhkan.

Indikator tingkat bunga adalah
BI Rate yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia periode 2012-2014 yang
diperoleh dari situs resmi
www.bi.go.id (Kasmir, 2010 : 178)

Teori Tentang Profitabilitas
Menurut Sartono (2010 : 122)

profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan, total
aktiva ataupun modal sendiri.

Rasio profitabilitas merupakan
rasio yang digunakan untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam
mencari keuntungan. Rasio
profitabilitas juga memberikan
ukuran tentang efektivitas
manajemen suatu perusahaan. Hal ini
ditunjukkan oleh laba yang
dihasilkan dari penjualan dan
pendapatan investasi. Intinya, rasio
ini digunakan untuk menunjukkan
efisiensi perusahaan (Kasmir, 2012 :
196).

Rasio rentabilitas atau disebut
juga rasio profitabilitas
menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba
melalui semua kemampuan, dan
sumber yang ada seperti kegiatan
penjualan, kas, modal, jumlah
karyawan dan sebagainya (Harahap,
2013 : 304).

Menurut Kasmir (2012 : 200)
Net Profit Margin (NPM) merupakan
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rasio perbandingan antara laba bersih
setelah pajak dan bunga dengan
jumlah penjualan perusahaan. Rumus
untuk menghitung Net Profit Margin
adalah:

Teori Tentang Struktur Modal
Sjahrial (2008 : 179)

mengungkapkan bahwa struktur
modal merupakan perimbangan
antara penggunaan modal pinjaman
yang terdiri dari : utang jangka
pendek yang bersifat permanen,
utang jangka panjang dengan modal
sendiri yang terdiri dari : saham
preferen dan saham biasa.

Menurut Riyanto (2013 : 296)
menyatakan struktur modal adalah
perimbangan atau perbandingan
modal asing (jangka panjang) dengan
modal sendiri.

Menurut Sudana (2011 : 157)
struktur modal merupakan bagian
dari struktur keuangan yang hanya
menyangkut pembelanjaan yang
sifatnya permanen atau jangka
panjang. Struktur modal ditunjukkan
oleh komposisi utang jangka
panjang, saham istimewa, saham
biasa dan laba ditahan.

Peneliti menggunakan rasio
leverage sebagai indikator struktur
modal. Rasio Solvabilitas (Leverage)
(Kasmir, 2012 : 116)

Pengaruh Tingkat Bunga Terhadap
Struktur Modal

Riyanto (2013 : 289), “Pada
waktu perusahaan merencanakan
pemenuhan kebutuhan modal

sangatlah dipengaruhi oleh tingkat
bunga yang berlaku pada waktu itu.
Tingkat bunga yang akan
mempengaruhi pemilihan jenis
modal apa yang akan ditarik, apakah
perusahaan akan mengeluarkan
saham atau obligasi”.

Menurut Margaretha (2011 :
114) tax position mempengaruhi
struktur modal. Bunga utang
mengurangi pajak. Semakin tinggi
tarif pajak, semakin besar
keuntungan dari penggunaan utang.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap
Struktur Modal

Riyanto (2013 : 289) “Suatu
perusahaan yang mempunyai
“earning” yang stabil akan selalu
dapat memenuhi kewajiban
finasialnya sebagai akibat dari
penggunaan modal asing. Sebaliknya
perusahaan yang mempunyai
“earning” tidak stabil dan
“unpredictable” akan menanggung
resiko tidak dapat membayar beban
bunga atau tidak dapat membayar
angsuran-angsuran utangnya pada
tahun-tahun atau keadaan yang
buruk”.

Menurut Sartono (2010 : 248)
profitabilitas periode sebelumnya
merupakan faktor penting dalam
menentukan struktur modal. Dengan
laba ditahan yang besar, perusahaan
akan lebih senang menggunakan laba
ditahan sebelum menggunakan
utang.

METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah penelitian
deduktif. Menurut Sujarweni (2014 :
12), penelitian deduktif adalah
penelitian yang mempunyai sifat
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umum menjadi khusus artinya
penelitian ini harus diawali dengan
adanya sebuah teori yang sudah ada,
kemudian diadakan penelitian untuk
membuktikan teori yang sudah ada
tersebut.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang

digunakan adalah penelitian
kuantitatif. Menurut Sujarweni (2014
: 6), penelitian kuantitatif adalah
jenis penelitian yang menghasilkan
penemuan-penemuan yang dapat
dicapai dengan menggunakan
prosedur-prosedur statistik atau cara-
cara lain dari kuantifikasi
(pengukuran).

Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan

merupakan penelitian bersifat
deduktif, menurut  Sugiyono (2013 :
8) dimana untuk menjawab rumusan
masalah digunakan konsep atau teori
sehingga dapat dirumuskan hipotesis.
Hipotesis tersebut selanjutnya diuji
melalui pengumpulan data. Data
yang telah terkumpul selanjutnya
dianalisis secara kuantitatif dengan
menggunakan statistik deskriptif.

Populasi dan Sampel
Populasi dari penelitian ini

adalah perusahaan manufaktur
subsektor makanan dan minuman
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia yaitu sebanyak 16
perusahaan. Adapun teknik
pengambilan sampel yang dapat
dipergunakan dalam penelitian ini
adalah purposive sampling. Beberapa
kriteria yang ditentukan adalah :

1.Perusahaan manufaktur
subsektor makanan dan

minuman yang terdaftar di
BEI periode 2012-2014

2.Perusahaan manufaktur
subsektor makanan dan
minuman yang
mempublikasikan laporan
keuangan secara lengkap
selama masa periode
penelitian

3.Perusahaan manufaktur
subsektor makanan dan
minuman yang tidak
mengalami kerugian selama
masa periode penelitian

Total data sampel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu
36 data yang diambil dari jumlah
sampel 12 peusahaan dikalikan
dengan 3 periode mulai tahun 2012-
2014.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang

digunakan oleh peneliti dalam
penelitian ini adalah studi
dokumentasi yang dilakukan melalui
pengumpulan data sekunder yang
diperlukan, berupa laporan-laporan
keuangan yang berasal dari
perusahaan makanan dan minuman
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2014.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang merupakan jenis data
yang diperoleh dari Bursa Efek
Indonesia yang telah diolah oleh
perusahaan yang bersangkutan dalam
bentuk laporan keuangan yang
dihasilkan berdasarkan transaksi
perusahaan dalam periode waktu
tertentu melalui situs resmi
www.idx.co.id dan www.bi.go.id .



Jurnal Manajemen Prima Volume VI, Nomor II, Tahun 2016
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

HASIL PENELITIAN
Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan data dari
sampel dapat dilihat dari statistik
deskriptif di bawah ini:

Tabel I
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Tingkat_bunga 36 5,78 7,52 6,7733 ,74183
Profitabilitas 36 ,013 ,329 ,09572 ,072604
Struktur_modal 36 ,041 1,079 ,31203 ,281344
Valid N (listwise) 36

Variabel tingkat bunga
memiliki jumlah sampel (n)
sebanyak 36, dengan nilai minimum
sebesar 5,78% pada tahun 2012 pada
seluruh sampel perusahaan penelitian
dan nilai maksimum sebesar 7,52%
pada tahun 2014 pada seluruh sampel
perusahaan penelitian, sedangkan
nilai rata-rata tingkat bunga periode
2012-2014 adalah 6,7733%.

Variabel profitabilitas memiliki
jumlah sampel (n) sebanyak 36,
dengan nilai minimum sebesar
0,013% pada PT. Cahaya Kalbar,
Tbk di tahun 2014 dan nilai
maksimum sebesar 0,329% pada PT.
Multi Bintang Indonesia, Tbk di
tahun 2013, sedangkan nilai rata-rata
profitabilitas periode 2012-2014
adalah 0,09572%.

Variabel struktur modal
memiliki jumlah sampel (n)
sebanyak 36, dengan nilai minimum
sebesar 0,041% pada PT. Cahaya

Kalbar, Tbk di tahun 2012 dan nilai
maksimum sebesar 1,079% pada PT.
Mayora Indah, Tbk di tahun 2012,
sedangkan nilai rata-rata
profitabilitas periode 2012-2014
adalah 0,31203%.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Pada penelitian ini hasil dari

uji normalitas dan uji autokorelasi
tidak memenuhi syarat, sehingga
perlu dilakukan transformasi data
denan logaritma natural (Ln).

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual
memiliki distribusi normal. Kalau uji
normalitas ini dilanggar maka uji
statistik menjadi tidak valid untuk
jumlah sampel yang kecil.

Tabel II
Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual

N 36

Normal Parametersa,b Mean 0E-7
Std. Deviation ,97936291

Most Extreme Differences
Absolute ,126
Positive ,091
Negative -,126
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Kolmogorov-Smirnov Z ,758
Asymp. Sig. (2-tailed) ,614
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas
Kolmogorov Smirnov menunjukkan
nilai signifikan 0,614 > 0,05 dengan
demikian hasil uji normalitas
Kolmogorov Smirnov dapat diambil
kesimpulan data  berdistribusi
normal.

Gambar I
Uji Normalitas P-P Plot Setelah
Transformasi

Hasil uji grafik pada penelitian
ini menunjukkan distribusi residual
yang normal, hal ini ditunjukkan
grafik normal probability plot yang
menunjukkan dimana titik-titik
dalam plot terlihat menyebar di
sekitar garis diagonal baik diatas
maupun dibawah garis diagonal.

Gambar II
Uji Normalitas Histogram Setelah
Transformasi

Grafik histogram pada Gambar
II di atas menunjukkan garis kurva
cenderung simetri (U) maka dapat
dikatakan data berdistribusi normal.
Dengan demikian setelah di
transformasi dalam bentuk logaritma
natural, data residual telah
berdistribusi nornal karena hasil uji
nornalitas grafik histogram, P-P Plot
dan Kolmogorov Smirnov telah
memenuhi syarat asumsi klasik.

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinearitas bertujuan

untuk menguji apakah pada model
regresi ditemukan adanya korelasi
antar variabel independen. Pada
model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi antar variabel
independen.

Tabel III
Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1
(Constant) -2,710 2,886 -,939 ,354
LN_tingkat_bunga ,503 1,524 ,058 ,330 ,744 ,980 1,021
LN_profitabilitas -,064 ,221 -,051 -,288 ,775 ,980 1,021
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a. Dependent Variable: LN_struktur_modal

Nilai tolerance untuk variabel
tingkat bunga dan profitabiltias lebih
besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF
untuk variabel tingkat bunga dan
profitabilitas lebih kecil dari 10.
Dengan demikian hsail

multikolinearitas tidak terjadi regresi
antar variabel independen.

Uji Autokorelasi
Pada penelitian ini, uji

autokorelasi dilakukan dengan
menggunakan uji Durbin-Watson.

Tabel IV
Uji Autokorelasi Setelah Transformasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

Durbin-Watson

1 ,082a ,007 -,053 1,00860 1,686
a. Predictors: (Constant), LN_profitabilitas, LN_tingkat_bunga
b. Dependent Variable: LN_struktur_modal

Tabel IV di atas menunjukkan
nilai Durbin Watson setelah
dilakukan transformasi data adalah
sebesar 1,686. Nilai ini akan kita
bandingkan dengan nilai tabel DW
dengan menggunakan tingkat
signifikan 5%, jumlah sampel (n) =
36, dna jumlah variabel independen
(k) = 2, maka berdasarkan tabel DW
didapat nilai batas atas (du) sebesar
1,5872 dan nilai batas bawah (dl)
sebesar 1,3537. Oleh karena itu, du <
d < 4-du atau 1,5872 < 1,686 <
2,4128 maka dapat dikatakan bahwa
tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas
Suatu model regresi yang baik

adalah tidak terjadi
heteroskedastisitas. Ada beberapa
cara untuk menguji ada tidaknya
situasi heteroskedastisitas dalam
varian error terms untuk model
regresi.

Gambar III
Uji Heteroskedastisitas Setelah
Transformasi

Hasil uji scatterplot dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas, hal
ini ditunjukkan dengan tidak ada
pola yang jelas serta titik-titik yang
menyebar di atas dan dibawah angka
0 pada sumbu Y.

Pendeteksian ada tidaknya
heteroskedastisitas bisa juga
dilakukan dengan menggunakan
metode Glejser Test, yaitu dengan
cara meregresikan nilai absolute
residual terhadap variabel
independen.
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Tabel V
Uji Gletjer Setelah Transformasi

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) ,605 1,682 ,359 ,722
LN_tingkat_bunga ,222 ,888 ,044 ,250 ,804
LN_profitabilitas ,094 ,129 ,128 ,733 ,469

a. Dependent Variable: ABS_UT_LN

Dari tabel diatas menunjukkan
bahwa probabilitas atau taraf
signifikan variabel tingkat bunga
adalah 0,804 > 0,05 sehingga dapat
dipastikan data setelah transformasi
data untuk variabel tingkat bunga
tidak mengalami heterokedastisitas,
dan nilai signifikan variabel
profitabilitas bernilai 0,469 > 0,05
sehingga dapat dipastikan juga data
setelah transformasi untuk variabel

profitabilitas tidak mengalami
heteroskedatisitas.

Hasil Analisis Data Penelitian
Model Penelitian

Pengujian hipotesis yang
digunakan dalam penelitian adalah
dengan menggunakan analisis regresi
linier berganda. Model regresi yang
digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel VI
Persamaan Regresi Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) -2,710 2,886 -,939 ,354
LN_tingkat_bunga ,503 1,524 ,058 ,330 ,744
LN_profitabilitas -,064 ,221 -,051 -,288 ,775

a. Dependent Variable: LN_struktur_modal

LN_Y = -2,710 + LN_0,503 X1 -

LN_0,064 X2

Dari persamaan model regresi
linear tersebut dapat
diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Menunjukkan bahwa
apabila nilai variabel
tingkat bunga dan
profitabilitas konstan,
maka nilai variabel

struktur modal sebesar -
2,710

2. Besarnya nilai koefisien
regresi (b1) yang positif
menunjukkan adanya
hubungan yang searah
antara variabel tingkat
bunga dengan variabel
struktur modal, yang
artinya jika variabel
tingkat bunga naik
sebesar LN1% maka nilai
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struktur modal akan naik
sebesar 0,503%. Dengan
asumsi variabel bebas
lainnya konstan.

3. Besarnya nilai koefisien
regresi (b2) yang negatif
menunjukkan adanya
hubungan yang tidak
searah antara variabel
profitabilitas dengan
variabel struktur modal
yang artinya jika variabel
profitabilitas naik sebesar
LN1% maka nilai struktur
modal akan mengalami

penurunan sebesar
0,064%. Dengan asumsi
variabel bebas lainnya
konstan.

Koefisien Determinasi Hipotesis
Koefisien determinasi

ditujukan untuk mengetahui seberapa
besar kemampuan model dalam
menerangkan variabel terikat. Jika
koefisien determinasi (R2) semakin
besar atau mendekati 1, maka dapat
dikatakan bahwa kemampuan
variabel bebas (X) adalah besar
terhadap variabel terikat (Y).

Tabel VII
Uji Koefisien Determinasi Setelah Transformasi Data

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1 ,082a ,007 -,053 1,00860
a. Predictors: (Constant), LN_profitabilitas, LN_tingkat_bunga
b. Dependent Variable: LN_struktur_modal

Hasil Uji Koefisien
Determinasi diperoleh nilai R
squares ebesar 0,007 hal ini berarti
0,7% dari variasi variabel dependen
struktur modal yang dapat dijelaskan
oleh variabel independen tingkat
bunga dan profitabilitas sedangkan
sisanya sebesar 99,3% (100% -
0,7%) dijelaskan oleh variabel-
variabel lain diluar variabel
penelitian misalnya struktur aktiva
dan pertumbuhan penjualan.

Pengujian Hipotesis Secara
Simultan

Uji F digunakan untuk
menunjukkan apakah semua variabel
independen yang dimasukkan dalam
model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel
dependen.

Tabel VIII
Uji F

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression ,227 2 ,114 ,112 ,895b

Residual 33,570 33 1,017
Total 33,798 35

a. Dependent Variable: LN_struktur_modal
b. Predictors: (Constant), LN_profitabilitas, LN_tingkat_bunga
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Uji signifikansi simultan /
bersama-sama (uji statistik F)
menghasilkan nilai signifikan yang
jauh lebih besar dari 0,05 atau 0,895
< 0,05 dan F hitung sebesar 0,112.
Pada derajat bebas 1 (df1) = k – 1 =
3-1 = 2, dan derajat bebas 2 (df2) =
n-k = 36 - 3= 33, dimana n = jumlah
sampel, k = jumlah variabel, nilai f
tabel pada taraf kepercayaan
signifikansi 0,05 adalah 3,28 dengan
demikian F hitung = 0,112 < F tabel
= 3,28 Maka H0 diterima artinya

secara simultan tingkat bunga dan
profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap struktur modal pada
manufaktur subsektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2012-2014.

Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Pengujian t-test digunakan

untuk menunjukkan seberapa jauh
pengaruh satu variabel independen
terhadap variabel dependen.

Tabel IX
Uji t

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) -2,710 2,886 -,939 ,354
LN_tingkat_bunga ,503 1,524 ,058 ,330 ,744
LN_profitabilitas -,064 ,221 -,051 -,288 ,775

a. Dependent Variable: LN_struktur_modal

Nilai t tabel untuk profitabilitas (α) =
0,05 pada derajat bebas df [n – (k +
1)] adalah 33 untuk uji satu arah
sebesar 1,69236. Dengan demikian
hasil dari Uji t dapat dijelaskan
sebagai berikut :

1.Hasil perhitungan uji t secara
parsial menghasilkan nilai
signifikan tingkat bunga lebih
besar dari 0,05 atau 0,744 >
0,05 dan nilai t hitung tingkat
bunga diperoleh sebesar
0,330. Nilai t hitung < t tabel
atau 0,330 < 1,69236 maka
H0 diterima, artinya tingkat
bunga tidak berpengarauh
terhadap struktur modal pada
perusahaan manufaktur
subsektor makanan dan
minuman yang terdaftar di
BEI periode 2012-2014.

2. Hasil perhitungan uji t secara
parsial menghasilkan nilai
signifikan profitabilitas jauh
lebih besar dari 0,05 atau
0,775 > 0,05 dan nilai t
hitung profitabilitas sebesar -
0,288. Nilai –t hitung > -t
tabel atau -0,288 > -1,69236
maka H0 diterima, artinya
tingkat bunga tidak
berpengarauh terhadap
struktur modal pada
perusahaan manufaktur
subsektor makanan dan
minuman yang terdaftar di
BEI periode 2012-2014.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh Tingkat Bunga
Terhadap Struktur Modal
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Dari hasil perhitungan
diperoleh nilai thitung < ttabel atau 0,330
< 1,69236 dengan demikian H1 yang
menyatakan tingkat bunga
berpengaruh terhadap struktur modal
pada perusahaan perusahaan
manufaktur subsektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2012-2014
tidak dapat diterima. Hasil
persamaan regresi menunjukkan
setiap kenaikan tingkat bunga
mengakibatkan kenaikan struktur
modal.

Hasil penelitian sejalan
dengan hasil penelitian Daniel S.
(2012) yang menunjukkan tingkat
bunga berpengaruh terhadap struktur
modal.

Namun tidak sejalan dengan
teori Margaretha (2011 : 114) yang
menyatakan tax position
mempengaruhi struktur modal.
Bunga utang mengurangi pajak.
Semakin tinggi tarif pajak, semakin
besar keuntungan dari penggunaan
utang.

Berdasarkan penelitian tingkat
bunga pada penelitian ini tidak
berpengaruh terhadap struktur modal
dikarenakan penggunaan hutang
jangka panjang memiliki
ketidakpastian biaya/bunga. Tingkat
suku bunga yang tinggi akan
mempengaruhi nilai sekarang
(present value) aliran kas
perusahaan, sehingga kesempatan
investasi yang ada tidak akan
menarik lagi. Hal ini akan membuat
investor tidak tertarik lagi untuk
berinvestasi yang mengakibatkan
harga saham mengalami penurunan
dan nilai perusahaan juga akan
mengalami penurunan. Hal ini berarti
semakin tinggi tingkat suku bunga
maka nilai perusahaan akan semakin

menurun. Apabila harga saham
perusahaan sudah tidak menarik lagi
di mata invetor maka pihak kreditur
juga tidak akan memberikan hutang
kepada perusahaan karena nilai
perusahaan sedang menurun.
Sehingga tingkat bunga tidak
berpengaruh terhadap struktur
modalnya.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap
Struktur Modal

Dari hasil perhitungan
diperoleh nilai -thitung > -ttabel atau -
0,288 > -1,69236 dengan demikian
H2 yang menyatakan profitabilitas
berpengaruh terhadap struktur modal
pada perusahaan perusahaan
manufaktur subsektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2012-2014
tidak dapat diterima. Hasil
persamaan regresi menunjukkan
setiap kenaikan profitabilitas
mengakibatkan penurunan struktur
modal.

Hasil penelitian sejalan dengan
hasil penelitian Julita (2014) yang
menunjukkan bahwa profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap struktur
modal.
Namun hasil penelitian ini berbeda
dengan teori dari Sartono (2012 :
248) yang menyatakan profitabilitas
periode sebelumnya merupakan
faktor penting dalam menentukan
struktur modal. Dengan laba ditahan
yang besar, perushaan akan lebih
senang menggunakan laba ditahan
sebelum menggunakan utang.

Berdasarkan penelitian ini
profitabilitas yang tinggi tidak secara
otomatis meningkatkan penggunaan
hutang karena tingkat suku bunga
pinjaman di Indonesia tergolong
tinggi. Selama masih ada sumber
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pendanaan lain yang lebih murah,
perusahaan akan lebih
mengutamakan sumber dana
tersebut. Profit yang tinggi juga
memungkinkan perusahaan untuk
memiliki retained profit yang lebih
tinggi sehingga mengurangi
kebutuhan hutang.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisa

pengujian dan pembahasaan yang
telah dikemukakan peneliti mengenai
tingkat bunga dan profitabilitas
terhadap struktur modal pada
perusahaan manufaktur subsektor
makanan dan minuman yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2014  maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Secara parsial tingkat bunga

tidak berpengaruh terhadap
struktur modal pada perusahaan
manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014.

2. Secara parsial profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap
struktur modal pada perusahaan
manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014.

3. Secara simultan, tingkat bunga
dan profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap struktur
modal pada perusahaan
manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014.

4. Koefisien determinasi memiliki
nilai R square sebesar 0,007
(0,7%) dari variasi variabel
dependen struktur modal yang

dapat dijelaskan oleh variabel
independen tingkat bunga dan
profitabilitas. Sedangkan sisanya
sebesar 99,3% dijelaskan oleh
variabel-variabel lain di luar
variabel penelitian.

Saran
Saran dari hasil penelitian ini

adalah :
1. Bagi perusahaan manufaktur

subsektor makanan dan
minuman, tingkat bunga tidak
mempengaruhi struktur modal
perusahaan. Namun untuk
perusahaan yang cenderung
menggunakan modal asing
sebagai tambahan modalnya
harus lebih berhati-hati, sebab
tingkat bunga yang semakin
tinggi akan mempengaruhi nilai
perusahaan.

2. Bagi Fakultas, disarankan agar
dapat dijadikan sebagai
tambahan referensi kepustakaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya,
disarankan untuk mengganti
variabel tingkat bunga dan
profitabilitas dengan variabel
lain misalnya struktur aktiva dan
pertumbuhan penjualan, karena
dari hasil penelitian variabel
tingkat bunga dan profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap
struktur modal pada perusahaan
manufaktur subsektor makanan
dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode
2012-2014.

4. Bagi Investor, hasil penelitian
ini tidak dapat dijadikan sebagai
acuan untuk melihat faktor yang
mempengaruhi struktur modal
pada perusahaan manufaktur
subsektor makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa
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Efek Indonesia periode 2012-
2014.
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