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PENGARUH TINGKAT PENJUALAN, RISIKO BISNIS, DAN STRUKTUR ASSET
PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN

INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2014

Januardin Manullang
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Email : januardin.manullang@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze and determine the effect level of sales, business risk,
and asset structure on capital structure in the consumer goods industry companies listed on the
stock exchange in the 2011-2014 period, theories used in this research are those of level of sales of
the companies, business risk, asset stucture and its capital structure. The method used is
quantitative approach, this type of research used  philoshophy of positivism and the nature is
causal relationship research. The population of this study were 36 consumer goods companies,
dranw by using purposive sampling technique that 32 companies were dranw as samples. The
results of study indicate that simultan  level of sales of the companies, business risk, and asset
stucture have an effect on capital structure  in which F count > F table or 5.988 > 2.68. Partially
structre assets does not significantly effect the capital structure with a value of T- observe < T-
table or 2.901 < -1.657, 0.643 < 1.657 and 1.657. In conclusion the coefficient determination test
showed that 10.7 % of capital structure  of the dependent variable can be explained by the
independent variables of level of sales, business risk, and asset structure, while remaining 89.3 % is
explaided by other variables outside the research variables.

Keywords: level of sales companies, business risk, asset structure and capital structure

BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah

Bursa Efek Indonesia merupakan salah
satu tempat transaksi perdagangan saham dari
berbagai jenis perusahaan yang ada di
Indonesia.Jumlah perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia berjumlah 507 perusahaan
yang terbagi dalam beberapa sektor yaitu
perusahaan pertanian, pertambangan, industri
dasar dan kimia, aneka industri, industri barang
konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, dan
perdagangan, jasa &investasi.

Sektor industri barang konsumsi adalah
sektor industri barang konsumsi telah
mengalami perkembangan yang pesat dan
mempengaruhi perekonomian Indonesia,
industri barang konsumsi juga menyediakan
lapangan kerja yang cukup luas bagi

masyarakat. Alasan lain yang mendukung
karena perusahaan yang tergabung dalam
kelompok ini secara langsung dirasakan oleh
seluruh lapisan masyarakat, baik untuk
kalangan atas, menengah maupun bawah.
(http://industri.bisnis.com/read/20121122/100/1
05975/barang-konsumsi-permintaan-bakal-
melonjak-tahun-depan)

Struktur modal yang optimal merupakan
struktur modal yang diperkirakan akan
menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang
yang paling rendah yang diharapkan dapat
meningkatkan nilai perusahaan. Terdapat
berbagai teori mengenai bagaimana struktur
modal yang optimal, namun masing-masing
memiliki kelebihan dan kekurangan. Penentuan
struktur modal sedikit banyak akan dipengaruhi
oleh factor-faktor internal perusahaan.
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faktor-faktor internal perusahaan. Faktor
internal tersebut diantaranya profitabilitas,
pembayaran dividen, ukuran perusahaan,
stabilitas penjualan, struktur aktiva,
operating leverage, tingkat pertumbuhan,
pengendalian, dan sikap manajemen. Tingkat
penjualan merupakan salah satu faktor
penting yang menentukan kelangsungan
hidup perusahaan. Manajemen perusahaan
berusaha untuk dapat meningkatka

penjualan produknya karena pertumbuhan
penjualan yang tinggi atau stabil saling
berkaitan dengan keuntungan
perusahaan.Tingkat penjualan yang tinggi
atau stabil dapat berdampak positif terhadap
keuntungan perusahaan sehingga menjadi
pertimbangan manajemen perusahaan dalam
menentukan struktur modal. Perusahaan
yang tingkat pertumbuhan penjualannya
tinggi, akan cenderung menggunakan utang
dalam struktur modalnya. Pada tahun 2014,
terdapat 6 perusahaan industri barang
konsumsi yang mengalami penurunan
penjualan, yang mengindikasikan tingkat
pertumbuhan penjualan yang rendah.
Perusahaan tersebut cenderung
menggunakan modal sendiri daripada utang.

Struktur aset merupakan
perbandingan antara aktiva tetap dengan total
aktiva yang dimiliki perusahaan yang dapat
menentukan besarnya alokasi dana untuk
masing-masing komponen aktiva.
Perusahaan dengan struktur asetyang tinggi
cenderung memilih menggunakan dana dari
pihak luar atau hutang untuk mendanai
kebutuhan modalnya. Pada tahun 2014, dari
36 perusahaan industri barang konsumsi
terdapat 7 perusahaan yang mengalami
penurunan struktur aset. Penurunan struktur
aset jika tidak diimbangi dengan kenaikan
penjualan akan mengurangi laba.

Data fenomena yang menggambarkan
tingkat penjualan, risiko bisnis, struktur aset,
dan struktur modal pada tiga perusahaan
industri barang konsumsi dapat dilihat
melalui tabel I.1. dibawah ini.

Tabel I.1
Tingkat Penjualan Perusahaan, Risiko

Bisnis, Struktur Aset, Dan Struktur
Modal pada Perusahaan Industri Barang

Konsumsi di Bursa Efek Indonesia
Periode 2012-2015

(dalam Jutaan Rupiah)

Sumber : www.idx.co.id

Pada PT. Gudang Garam, Tbk
Tingkat penjualan dari tahun 2013-2014
mengalami kenaikan sebesar 17,58%, Risiko
Bisnis dari tahun 2012-2013 mengalami
kenaikan sebesar 7,33%.

Pada PT. Indofood Sukses Makmur,
Tbk risiko bisnis dari tahun 2013-2014
mengalami kenaikan sebesar 33,47% namun
penjualan mengalami kenaikan dari tahun
2013-2014 mengalami kenaikan sebesar
10,1%.

Berdasarkan fenomena diatas pada PT.
Multi Bintang Indonesia, Tbk risiko bisnis
dari tahun 2011-2012 mengalami penurunan
sebesar 10,76% namun Tingkat penjualan
dari tahun 2013-2014 mengalami penurunan
sebesar 16,1%.

Berdasarkan uraian dan fenomena di
atas, maka peneliti tertarik untuk membuat

miten
PerusahaanTahun

Tingkat
Penjualan

(Total
penjualan

bersih)

Risiko
Bisnis
(laba

sebelum
pajak)

Struktur
Aset

(Total
Aset)

Struktur
Modal

PT. Gudang
Garam, Tbk
(GGRM)

2011 41,884,3526,614,97139,088.705 0.59
2012 49,028,6965,530,64641,509.325 0.56
2013 55,436,9545,936,20450,770.251 0.73
2014 65,185,8507,205,84558,220.600 0.75

PT.
Indofood
Sukses

Makmur,
Tbk (INDF)

2011 45,332,2566,352,38953,585,933 0.70
2012 50,059,4276,309,75659,324,207 0.74
2013 57,731,9984,666,95878,092,789 1.04

2014 63,594,4526,229,29785,938,885 1.08
PT. Multi
Bintang

Indonesia,
Tbk (MLBI)

2011 1,858,750 680,487 1,220813 1.30
2012 1,566,984 607,261 1,152,048 2.49
2013 3,561,9891,576,945 1,782,148 0.80
2014 2,988,5011,078,378 2,231,051 3.03
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penelitian dengan judul skripsi: “Pengaruh
Risiko Bisnis, Struktur Aset dan Tingkat
Penjualan Perusahaan Terhadap Struktur
Modal pada Perusahaan Industri Barang
Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2011-2014”.

I.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan gambaran fenomena dan

latar belakang masalah di atas, maka
identifikasi masalah dalam penelitian ini
adalah :

1. Kenaikan tingkat penjualan, risiko bisnis,
dan struktur aset perusahaan secara parsial
tidak selalu diikuti dengan penurunan atau
kenaikan pada struktur modal.

2. Kenaikan tingkat penjualan, risiko bisnis,
dan struktur aset perusahaan secara simultan
tidak selalu diikuti dengan penurunan atau
kenaikan pada struktur modal.

I.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah

dikemukakan, maka menjadi permasalahan
dalam penelitian ini :

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat penjualan,
risiko bisnis, dan struktur aset perusahaaan
secara parsial terhadap struktur modal pada
perusahaan industri barang konsumsi yang
terdaftar di BursaEfek Indonesia periode
2011-2014?

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat penjualan,
risiko bisnis, dan struktur aset perusahaaan
secara simultan terhadap struktur modal pada
perusahaan industri barang konsumsi yang
terdaftar di BursaEfek Indonesia periode
2011-2014?

I.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui
pengaruh risiko bisnis, struktur aset dan
tingkat penjualanperusahaan secara simultan
terhadap struktur modal pada perusahaan
industri barang konsumsi  yang terdaftar di
BursaEfek Indonesia periode 2011-2014.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui
pengaruh risiko bisnis, struktur aset dan
tingkat penjualanperusahaan secara simultan

terhadap struktur modal pada perusahaan
industri barang konsumsi  yang terdaftar di
BursaEfek Indonesia periode 2011-2014.

II.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti
Untuk menambah pengetahuan dan
memperdalam wawasan yang berhubungan
dengan pengaruh tingkat penjualan
perusahaan, risiko bisnis, dan struktur aset
terhadap struktur modal pada perusahaan
industri barang konsumsi  yang terdaftar di
BursaEfek Indonesia periode 2011-2014.

2. Bagi perusahaan
Sebagai bahan perbandingan atas kinerja
yang selama ini dicapai dan sebagai bahan
pertimbangan perencanaan untuk masa yang
akan datang.

3. Bagi investor
Sebagai bahan masukan dalam
mempertimbangkan pengambilan keputusan
investasi yang tepat.

4. Bagi peneliti selanjutnya
Sebagai bahan referensi dan pustaka bagi
peneliti selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

II.1 Teori Tentang Tingkat Penjualan
II.1.1 Pengertian Tingkat Penjualan

Menurut Sugiono dan Untung
(2016:24), “penjualan bersih adalah hasil
penjualan/penerimaan perusahaan setelah
dikurangi potong dan retur penjualan”.

Menurut Jusuf (2008:30), “penjualan
(sales) yaitu pendapatan yang diperoleh
perusahaan akibat dari penyerahan
barang/jasa dari bisnis utamanya”.

Menurut Murhadi (2015:35),
“pendapatan/penjualan bersih (net revenue
atau net sales ) diperoleh dari total
pendapatan / penjualan selama satu periode
dikurangi dengan pembatalan penjualan
(sales return) dan pengurangan dari harga
yang tercantum dalam faktur asli karena
masalah tertentu (sales allowance) seperti
kerusakan, kuantitas yang tidak tepat ataupun
kualitas yang buruk”.

Menurut peneliti penjualan adalah
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kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam
menjual barang atau jasa dengan harapan
akan memperoleh laba dari adanya transaksi-
transaksi tersebut.
II.1.2 Arti Penting Tingkat Penjualan

Menurut Wahyudiono (2014:62),
“pendapatan yang sering juga dikenal dengan
penjualan, telah menjadi sasaran utama bila
bicara tentang laba rugi”.

Menurut Sugiono dan Untung
(2016:22), “ penghasilan utama dari
perusahaan dagang, jasa atau industri adalah
berupa hasil penjualan barang atau jasa
kepada pembeli atau hasil produksi
perusahaan”.

Menurut Harahap (2013:114), “suatu
penghasilan akan diakui sebagai pendapatan
pada periode kapan kegiatan utama yang
perlu untuk menciptakan dan menjual barang
dan jasa itu telah selesai”.

II.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tingkat Penjualan

Faktor yang mempengaruhi penjualan
menurut Herlambang (2014:93) adalah:

1. Kemampuan mengelola modal yang
diperlukan

2. Kemampuan merencanakan dan
membuat produk

3. Kemampuan menentukan tingkat harga
yang tepat

4. Kemampuan memilih penyalur yang
tepat

5. Kemampuan menggunakan cara-cara
promosi yang tepat

6. Kemampuan menggunakan unsur
penunjang lainnya

II.1.4 Manfaat dan Tujuan Tingkat
Penjualan

Adapun manfaat penjualan menurut
Kasmir (2012:175) :

1. Manajemen dapat mengetahui berapa kali
dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap
berputar dalam suatu periode.

2. Manajemen dapat mengetahui penggunaan
semua aktiva perusahaan dibandingkan
dengan penjualan dalam suatu periode
tertentu.

Tujuan penjualan menurut
Herlambang (2014 :94) :

1. Mencapai volume penjualan tertentu
2. Mendapatkan laba tertentu
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan

II.1.5 Indikator Tingkat Penjualan
Menurut Rahman (2013:96) indikator

penjualan dalam penelitian ini adalah :
Penjualan Bersih = Penjualan + Beban
Angkut (jika ditanggung kita)-
Retur Penjualan dan Pengurangan Harga +
Potongan Penjualan)

II.2 Teori Tentang Risiko Bisnis
II.2.1 Pengertian Risiko Bisnis

Menurut Kamaludin dan Indriani
(2012:305), “risiko bisnis didefinisikan
sebagai risiko yang berkaitan dengan
ketidakpastian yang melekat proyeksi tingkat
pengembalian aktiva (ROA) suatu
perusahaan dimasa mendatang”.

Menurut Halim (2015:57), “risiko
bisnis (business risk) merupakan risiko yang
timbul akibat menurunnya profitabilitas
perusahaan emiten”.

Menurut Margaretha (2011:113),
“mendefinisikan risiko bisnis sebagai tingkat
risiko dari operasi perusahaan jika tidak
menggunakan utang”.

Menurut peneliti risiko bisnis adalah
ketidakpastian atas pengembalian modal
yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan di
masa mendatang yang disebabkan oleh faktor
internal dan eksternal.

II.2.2 Arti Penting Risiko Bisnis
Menurut Sudana (2011:160) ,”semakin

banyak jumlah utang yang digunakan,
semakin tinggi risiko yang dihadapi oleh
perusahaan”.

Menurut Margaretha (2011:114),
“pemberi modal sendiri mempunyai risiko
yang lebih besar dan karenanya harus
mendapat kompensasi dengan pendapatan
yang lebih tinggi dibandingkan pemberi dana
pinjaman”.

Menurut Fahmi (2015:369),
“perkembangan dalam bidang trend, mode,
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dan dinamika lainnya telah mampu
mempengaruhi berbagai keputusan publik
dalam melakukan pembelian.

II.2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Risiko Bisnis

Menurut Keown (2005:36) atribut
risiko bisnis :

1. Sensitivitas permintaan produk
perusahaan terhadap kondisi ekonomi umum.

2. Tingkat persaingan
3. Diversifikasi produk
4. Pengungkit operasi
5. Prospek pertumbuhan
6. Ukuran

II.2.4 Indikator Risiko Bisnis
Menurut Keown (2005:35) risiko

bisnis mengacu pada dispersi (variabilitas)
relatif pada perkiraan laba sebelum bunga
dan pajak perusahaan (earning before
interest and taxes – EBIT).

Risiko bisnis = EBIT
II.3 Teori Tentang Struktur Aset
II.3.1 Pengertian Struktur Aset

Menurut definisi yang diberikan oleh
Prinsip Akuntansi Indonesia (dalam Jusuf,
2008:6), “aktiva (assets) adalah sumber
ekonomis perusahaan yang juga meliputi
biaya-biaya yang telah terjadi yang diakui
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku”.

Menurut Rudianto (2009:25),“aktiva
adalah daftar kekayaan yang dimiliki suatu
perusahaan. Aktiva merupakan kumpulan
sumber daya yang dimiliki perusahaan yang
akan digunakan untuk memperoleh
penghasilan untuk tahun yang bersangkutan
maupun tahun-tahun berikutya.

Menurut Syamsudin (2007:9),“struktur
aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi
dana untuk masing-masing komponen aktiva,
baik dalam aktiva lancar maupun dalam
aktiva tetap”.

Menurut peneliti struktur aktiva adalah
perbandingan antara aktiva tetap dan total
aktiva yang dapat menentukan besarnya
alokasi dana untuk masing-masing
komponen aktiva.

II.3.2 Arti Penting Struktur Aset
Menurut Hery (2012:31), “aktiva

adalah manfaat ekonomi yang mungkin
terjadi di masa depan, yang diperoleh atau
dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari
transaksi atau peristiwa di masa lalu”.

Menurut Jusuf (2008:6), “setiap aktiva
(asset) pasti memiliki sumber
pembiayaannya dan pembiayaan tersebut
dapat dilakukan dengan modal sendiri
(equity) dan/atau kewajiban / utang
(liabilities)”.

Menurut Riyanto (2009:4), “setiap
rupiah dana yang tertanam dalam aktiva
harus dapat digunakan seefisien mungkin
untuk dapat menghasilkan tingkat
keuntungan investasi yang maksimal”.

II.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Struktur Aset

Menurut Jusuf (2008:7) komponen
aktiva (assets) secara umum adalah sebagai
berikut:

1. Aktiva lancar (Current Assets)
Aktiva lancar (Current Asset) adalah aktiva
yang dengan mudah dapat dikonversikan ke
dalam bentuk tunai atau aktiva yang
dipergunakan dalam satu siklus operasi.

2. Investasi (Investment)
Investasi (Investment) adalah bentuk
penyertaan jangka panjang atau yang
dimaksudkan untuk menguasai perusahaan
lain.

3. Aktiva tetap (Fixed Asset)
Aktiva tetap (Fixed Asset) adalah aktiva
berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap
pakai atau dengan dibangun lebih dulu, yang
digunakan dalam operasi perusahaan, tidak
dimaksudkan untuk dijual dalam rangka
kegiatan normal perusahaan dan mempunyai
masa manfaat lebih dari satu tahun.

4. Aktiva tidak berwujud (Itangible Asset)
Aktiva tidak berwujud (Itangible Asset)
adalah hak-hak istimewa atau posisi yang
menguntungkan perusahaan dalam
menghasilkan pendapatan.

5. Aktiva lain-lain (Other Asset)
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Aktiva lain-lain (Other Asset) adalah aktiva
yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah
satu kategori aktiva di atas.

II.3.4 Manfaat dan Tujuan Struktur Aset
Menurut Wahyudiono (2014:52)

manfaat struktur aset adalah :
a. Untuk mengetahui kecukupan kas.
b. Untuk mengetahui berapa dana yang

tertanam dalam bentuk persediaan
c. Untuk mengukur seberapa cepat perusahaan

memindah barang dagangannya ke gudang
pembeli.

d. Untuk mengukur seberapa cepat tagihan
dapat diterima pembayarannya.
Menurut Sartono (2012:248) tujuan struktur
aset adalah dapat digunakan sebagai jaminan
atau kolateral utang perusahaan.

II.3.5 Indikator Struktur Aset
Menurut Margaretha (2011:10),

“aktiva dapat diklasifikasikan menjadi aktiva
lancar dan aktiva tidak lancar”.
Struktur Aktiva = aktiva lancar + aktiva tidak

lancar.

II.4 Teori Tentang Struktur Modal
II.4.1 Pengertian Struktur Modal

Menurut Fahmi (2015:184), “struktur
modal adalah komposisi saham biasa, saham
preferen, dan berbagai kelas seperti itu, laba
yang ditahan, dan utang jangka panjang yang
dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam
mendanai aktiva”.

Menurut Sartono (2012:225), “struktur
modal adalah merupakan perimbangan
jumlah utang jangka pendek yang bersifat
permanen, utang jangka panjang, saham
preferen dan saham biasa”.

Menurut Sudana (2011:143), “struktur
modal berkaitan dengan pembelanjaan
jangka panjang suatu perusahaan yang diukur
dengan perbandingan utang jangka panjang
dengan modal sendiri”.

Menurut peneliti struktur modal
merupakan perbandingan antara modal dari

pihak luar dengan modal sendiri yang
digunakan perusahaan untuk membiayai
aktivanya.

II.4.2 Arti Penting Struktur Modal
Menurut Brigham dan Houston

(dalam Fahmi, 2015:187) bahwa, kebijakan
struktur modal melibatkan adanya suatu
pertukaran antara risiko dan pengembalian:

1. Penggunaan lebih banyak utang akan
meningkatkan risiko yang akan ditanggung
oleh para pemegang saham

2. Namun, penggunaan utang yang lebih
besar biasanya akan menyebabkan terjadinya
ekspetasi tingkat pengembalian atas ekuitas
yang lebih tinggi.

Menurut Subramanyam dan Wild
(2011:265), “kreditor lebih menyukai
peningkatan modal ekuitas sebagai pelindung
atas kerugian pada saat-saat sulit.
Menurunkan modal ekuitas sebagai proporsi
pendanaan perusahaan akan menurunkan
perlindungan kreditor terhadap kerugian
sehingga meningkatkan risiko kredit. Tugas
analis ini adalah mengukur tingkat risiko
yang berasal dari struktur modal suatu
perusahaan. Sisa bagian ini akan melihat
motivasi modal utang dan mengukur
dampaknya.

Menurut Fahmi (2015:184), “struktur
modal merupakan gambaran dari bentuk
proporsi finansial perusahaan yaitu antara
modal yang dimiliki yang bersumber dari
utang jangka panjang (long term liabilities)
dan modal sendiri (shareholder’s equity)
yang menjadi sumber pembiayaan suatu
perusahaan”.

II.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Struktur Modal

Menurut Sartono (2012:248) faktor
yang mempengaruhi struktur modal adalah:

1. Tingkat penjualan
Perusahaan dengan penjualan yang relatif
stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif
stabil pula, maka dapat menggunakan utang
lebih besar daripada perusahaan dengan
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penjualan yang tidak stabil.
2. Struktur asset

Perusahaan yang memiliki aset tetap dapat
menggunakan utang dalam jumlah besar hal
ini disebabkan karena dari skalanya
perusahaan besar akan lebih mudah
mendapatkan akses ke sumber dana
dibandingkan dengan perusahaan kecil.

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan
Semakin cepat pertumbuhan perusahaan
maka
semakin besar kebutuhan dana untuk
pembiayaan ekspansi.

4. Profitabilitas
Profitabilitas periode sebelumnya merupakan
faktor penting dalam menentukan struktur
modal.

5. Variabel laba dan perlindungan pajak
Variabel ini sangat erat kaitannya dengan
stabilitas penjualan.

6. Skala perusahaan
Perusahaan yang sudah well-established akan
lebih mudah memperoleh modal di pasar
modal dibanding dengan perusahaan kecil.

7. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi
makro
Perusahaan perlu menanti saat yang tepat
untuk menjual saham dan obligasi.

II.4.4 Manfaat dan Tujuan Struktur
Modal

Menurut Fahmi (2015:200) manfaat
struktur modal adalah :

1. Memperlancar angsuran pembayaran
agar selalu tepat waktu dan tidak terlambat

2. Mampu terus melaksanakan pengerjaan
proyek (continuety project) sehingga tidak
mengalami kendala dan berbagai
permasalahan lainnya

3. Menghindari timbulnya black list
diperbankan karena terlambat membayar
atau tidak mampu melunaskan pinjaman.

Menurut Fahmi (2015:190) struktur
modal bertujuan memadukan sumber dana
permanen yang selanjutnya digunakan

perusahaan dengan cara yang diharapkan
akan mampu memaksimumkan nilai
perusahaan.

II.4.5 Indikator Struktur Modal
Indikator struktur modal dalam

penelitian ini menggunakan Debt to equity
ratio. Menurut Jusuf (2008:55), Debt to
equity ratio menunjukkan perbandingan
antara hutang dengan modal sendiri.
Dinyatakan dalam rasio, rumus untuk
menghitung Debt to equity ratio adalah:

Debt to Equity Ratio  =total kewajiban x 1 kali
modal sendiri
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II.5 Penelitian Terdahulu

II.6 Pengaruh Tingkat Penjualan
Terhadap Struktur Modal

Menurut Sartono (2012:248),
“perusahaan dengan penjualan yang relatif
stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif
stabil pula, maka dapat menggunakan utang
lebih besar daripada perusahaan dengan

penjualan yang tidak stabil”.
Menurut Sjahrial (2008:205),

“perusahaan dengan penjualan yang relatif
stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif
stabil pula, maka dapat menggunakan utang
lebih besar daripada perusahaan dengan
penjualan yang tidak stabil”.

Menurut Kamaludin dan Indriani
(2012:325), “perusahaan yang memiliki
penjuala relatif stabil akan dapat lebih aman
memperoleh lebih banyak pinjaman dan
menanggung beban tetap yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan yang
penjualannya tidak stabil”.

II.7 Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap
Struktur Modal

Menurut Margaretha (2011:114),
“makin besar business risk, makin rendah
rasio utang”.

Menurut Fahmi (2015:190),“semakin
tinggi risiko perusahaan yang ditanggung
investor, maka semakin tinggi pula total
pengembalian yang diharapkan”.

Menurut Sawir (2005:11), “ jadi suatu
perusahaan yang menggunakan utang akan
lebih beresiko daripada perusahaan tanpa
utang, karena selain mempunyai risiko
bisnis, perusahaan yang menggunakan utang
mempunyai risiko keuangan

II.8 Pengaruh Struktur Aset Terhadap
Struktur Modal

Menurut Riyanto (2009:298),
“perusahaan yang sebagian besar dari
aktivanya sendiri dari aktiva lancar akan
mengutamakan pemenuhan kebutuhan
dananya dengan utang jangka pendek”.

Menurut Sjahrial (2008:205),
“perusahaan yang miliki aktiva tetap dalam
jumlah besar dapat menggunakan utang
dalam jumlah besar hal ini disebabkan
karena dari skalanya perusahaan besar akan
lebih mudah mendapatkan akses ke sumber
dana dibandingkan dengan perusahaan
kecil”.

Menurut Sartono (2012:248),
“perusahaan yang memiliki asset tetap dalam
jumlah besar dapat menggunakan utang

Peneliti
(Tahun)

Judul Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

Prabansari
(2005)

Faktor-
Faktor
Yang
Mempen
garuhi
Struktur
Modal
Perusaha
an
Manufakt
ur Go
Publik di
Bursa
Efek
Jakarta

Variabel
Independen :
ukuran
perusahaan,
risiko bisnis,
pertumbuhan
aktiva,
profitabilitas
dan struktur
kepemilikan

Variabel
Dependen:
Struktur
Modal

Secara simultan ukuran
perusahaan, risiko bisnis,
pertumbuhan aktiva,
profitabilitas dan struktur
kepemilikan berpengaruh
terhadap struktur modal.

Secara parsial ukuran
perusahaan, pertumbuhan
aktiva, profitabilitas dan
struktur kepemilikan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap struktur
modal sedangkan
risiko bisnis berpengaruh
negatif dan signifikan
terhadap struktur modal.

Mawireke
dan Rate
(2015)

Pengaruh
Stabilitas
Penjualan
dan
Struktur
Aktiva
Terhadap
Struktur
Modal
Perusaha
an
Automoti
ve and
Allied
Product
yang
Terdaftar
di BEI
Periode
2010-
2013

Variabel
Independen :
stabilitas
penjualan dan
struktur
aktiva

Variabel
Dependen:
Struktur
Modal

Secara simultan stabilitas
penjualan dan struktur aktiva
berpengaruh signifikan
terhadap struktur modal

secara parsial stabilitas
penjualan berpengaruh
signifikan terhadap struktur
modal sedangkan struktur
aktiva tidak berpengaruh
signifikan terhadap struktur
modal

Naray dan
Mananeke

(2015)

Pengaruh
Pertumbu
han
Penjualan
, Struktur
Aktiva
Dan
Ukuran
Penjualan
Terhadap
Struktur
Modal
Pada
Bank
Pemerint
ah
Kategori
Buku 4

Variabel
Independen :
Pertumbuhan
penjualan,
struktur
aktiva dan
ukuran
penjualan

Variabel
Dependen:
Struktur
Modal

Secara simultan
Pertumbuhan penjualan,
struktur aktiva dan ukuran
Penjualan berpengaruh
terhadap struktur modal

Secara parsial pertumbuhan
penjualan tidak memiliki
pengaruhsignifikan terhadap
Struktur Modal. Struktur
Aktiva
terbukti berpengaruh negatif
terhadap Struktur
Modal.Ukuran Perusahaan
memiliki
pengaruhnegatif yang
signifikan terhadap Struktur
Modal.
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H1

H3

H2

H4

H2

dalam jumlah besar hal ini disebabkan
karena dari skalanya perusahaan besar akan
lebih mudah mendapatkan akses ke sumber
dana dibandingkan dengan perusahaan kecil.
Kemudian besrnya aset tetap dapat
digunakan sebagai jaminan atau kolateral
utang perusahaan

II.9 Kerangka Konseptual
Berdasarkan penjelasan di atas maka

pengaruh Risiko Bisnis, Struktur Aset dan
Tingkat Penjualan Perusahaan terhadap
Struktur Modal dapat digambarkan dalam
kerangka konseptual sebagai berikut :

GambarII.1

Kerangka Konseptual

II.10 Hipotesis
Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu

jawaban yang bersifat sementara terhadap
masalah yang diajukan, dan jawaban itu
masih akan diuji secara empiris
kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini
adalah:

H1: Tingkat penjualan berpengaruh terhadap
struktur modal pada perusahaan industri
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011-2014

H2 : Risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur
modal pada perusahaan industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2011-2014

H3 : Struktur aset perusahaan berpengaruh
terhadap struktur modal pada perusahaan

industri barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014

H4 : tingkat penjualan, risiko bisnis, dan struktur
aset perusahaan berpengaruh secara simultan
terhadap struktur modal pada perusahaan
industri barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014

BAB III
METODE PENELITIAN

III.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada

perusahaan industri barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui
website www.idx.co.id.Rencana waktu
penelitian akan diadakan selama bulan Nov
2016 sampai dengan Des 2016.

III.2 Metode Penelitian
III.2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian kuantitatif.Menurut
Sugiyono (2013:8), Penelitian kuantitatif
dapat diartikan sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis
data bersifat kuantitatif/statistik dengan
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan.

III.2.2 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian

deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:35),
penelitiandeskriptif adalah penelitian yang
tidak membuat perbandingan variabel itu
pada sampel yang lain, dan mencari
hubungan variabel itu dengan variabel lain.

III.2.3 Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah hubungan

kausal, dimana menurut Sugiyono (2013:37),
hubungan kausal adalah hubungan yang
bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel
independen (variabel yang mempengaruhi)
dan variabel dependen (variabel yang
dipengaruhi).

Tingkat
Penjualan

(X1)

Risiko Bisnis
(X2)

Struktur aset
(X3)

Struktur
Modal

(Y)
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III.3 Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2013:80) populasi

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas
objek/subjek yang memiliki kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan ditarik
kesimpulannya. Populasi yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah
perusahaan industri barang konsumsiyang
listing di Bursa Efek Indonesia periode 2011-
2014 yang berjumlah36 perusahaan.

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik
pengambilan sampel penelitian ini
menggunakan purposive sampling. Menurut
Sugiyono (2013:85) purposive sampling
adalah teknik penentuan sampel dengan
menggunakan pertimbangan tertentu.
Adapun kriteria-kriteria dalam pemilihan
sampel adalah :

1. Semua perusahaan industri barang konsumsi
yang terdaftar di BEI

2. Perusahaan industri barang konsumsi yang
tidak terdaftar di BEI dari tahun 2011

Tabel III.2
Tabel Kriteria Pemilihan Sampel

No Keterangan Jumlah
1. Semua perusahaan

industri barang
konsumsi yang
terdaftar di BEI

36

2. Perusahaan
industri barang
konsumsi yang
tidak terdaftar di
BEI dari tahun
2011

(4)

Jumlah sampel
penelitian

32

Total jumlah sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 128 sampel yang
diambil dari jumlah sampel 32 perusahaan
dikalikan dengan 4 periode penelitian.

III.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam

penelitian ini diperoleh melalui studi
dokumentasi, dengan mengumpulkan data
atau teori pendukung melalui jurnal maupun
buku pendukung untuk dapat
menggambarkan masalah yang diteliti serta
mengumpulkan data sekunder dari laporan
keuangan perusahaan industri barang
konsumsi yang dimuat dalam situs resmi
Bursa Efek Indonesia, yaitu
www.idx.co.id.Peneliti juga melakukan studi
dokumentasi dengan cara pengkajian dan
pendalaman literatur-literatur, seperti buku,
jurnal dan laporan penelitian yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.

III.5 Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan data sekunder. Data sekunder
adalah data

penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara
(diperoleh dan dicatat oleh pihaklain). Data
sekunder dalam penelitian adalah laporan
keuangan (audit) perusahaan industri barang
konsumsi tahun 2011 sampai dengan tahun
2014 yang diperoleh dari situs resmi BEI,
yaitu www.idx.co.id.

III.6 Identifikasi dan Definisi Operasional
Variabel Penelitian

Indentifikasi dan Definisi operasional
merupakan penjelasan-penjelasan variabel
yang telah dipilih dan digambarkan pada
tabel III.3.

Tabel III.3
Definisi Operasional dan Pengukuran

Variabel
Vari
abel

Definisi Indikator Sk
ala

Risiko
Bisnis
(X1)

risiko bisnis
(business
risk)
merupakan
risiko yang
timbul
akibat

Risiko bisnis =
EBIT

Sumber : Keown
(2005:35)

no
mi
nal
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menurunnya
profitabilitas
perusahaan
emiten”.
Sumber :
Halim
(2015:57)

Struk
tur

aset
(X2)

Penentuan
berapa
besar
alokasi dana
untuk
masing-
masing
komponen
aktiva, baik
dalam aktiva
lancar
maupun
dalam aktiva
tetap
Sumber :
Syamsuddin
(2007:9)

Struktur aktiva =
aktiva lancar +
aktiva tidak lancar

Sumber :
Margaretha
(2011:10)

no
mi
nal

Tingk
at

Penju
alan
(X3)

penghasilan
utama dari
perusahaan
dagang, jasa
atau industri
adalah
berupa hasil
penjualan
barang atau
jasa kepada
pembeli
atau hasil
produksi
perusahaan
Sumber :
Sugiono dan
Untung
(2016:22)

Penjualan Bersih =
Penjualan + Beban
Angkut (jika
ditanggung kita) –
Retur Penjualan
dan Pengurangan
Harga + Potongan
Penjualan)

Sumber : Rahman
(2013:96)

No
mi
nal

Struk
tur

Moda
l

(Y)

perimbanga
n jumlah
utang jangka
pendek yang
bersifat
permanen,
utang jangka
panjang,

Debt to Equity Ratio =
total kewajiban x 1 kali

modal sendiri

Sumber : Jusuf
(2008:55)

Ras
io

saham
preferen
dan saham
biasa
Sumber :
Sartono
(2012:225)

III.7 Uji Asumsi Klasik
III.7.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160) 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. Uji Normalitas ini dapat
dilihat dengan dua cara yaitu dengan analisis
grafik dan uji statistik.
a. Analisis Grafik

Menurut Ghozali(2013:160) salah satu
cara untuk melihat normalitas residual adalah
dengan melihat grafik histogram yang
membandingkan antara data observasi
dengan distribusi yang mendekati distribusi
normal. Metode yang lebih handal adalah
dengan melihat normal probability plot yang
membandingkan distribusi kumulatif dari
distribusi normal.
b. Uji Statistik

Menurut Ghozali (2013:164) selain itu
pengujian Normalitas dapat dilihat pada uji
Kolmogorov-Smirnov, dimana pedoman yang
digunakan dalam pengambilan keputusan ini
adalah :
a) Jika nilai signifikan > 0.05 maka
distribusi normal
b) Jika nilai signifikan < 0.05 maka
distribusi tidak normal

Hipotesis yang digunakan dalam uji ini
adalah:
H0 : Data residual berdistribusi normal
HA : Data residual tidak berdistribusi normal
III.7.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105) uji
multikolinearitas bertujuan untuk menguji
apakah pada model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak ada



Jurnal Manajemen Prima Volume VII, Nomor I, Tahun 2017
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

16

korelasi antar variabel
independen.Multikolinearitas juga dapat
dilihat dari a) nilai tolerance dan lawannya b)
Variance Inflation Factor (VIF). Kedua
ukuran ini menunjukan setiap variabel
independen manakah yang dijelaskan oleh
variabel independen lainnya. Dalam
pengertian sederhana setiap variabel
independen menjadi variabel dependen
(terikat) dan diregres terhadap variabel
independen lainnya. Tolerance mengukur
variabilitas variabel independen yang terpilih
yang tidak dijelaskan oleh
variabel independen lainnya. Jadi nilai
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF

tinggi karena
Tolerance

1
VIF  . Nilai cut off

yang umum dipakai untuk menunjukkan
adanya multikolinearitas adalah nilai
tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF >
10.
III.7.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013:110) uji
autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah
dalam suatu model regresi linear ada korelasi
antar kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t-1.
Autokorelasi muncul karena observasi yang
berurutan sepanjang tahun yang berkaitan
satu dengan yang lainnya. Hal ini sering
ditemukan pada time series. Pada penelitian
ini, uji autokorelasi dilakukan dengan
menggunakan uji Durbin-Watson. Ada 5
keputusan dalam pengambilan keputusan
Durbin Watson :

Hipotesis nol Keputusan Jika
Tidak ada

autokorelasi positif
Tolak

0 < dw
< dl

Tidak ada
autokorelasi positif

Tidak ada
kesimpulan

dl ≤ dw
≤ du

Tidak ada korelasi
negatif

Tolak
4-dl <
dw < 4

Tidak ada korelasi
negatif

Tidak ada
kesimpulan

4-du ≤
dw ≤ 4-

dl
Tidak ada

otokorelasi, positif
atau negatif

Diterima
du < dw
< 4-du

III.7.4 Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali(2013:139) uji

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakah di dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variabel dari residual suatu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
Heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk
menguji ada tidaknya situasi
heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini
akan digunakan metode chart (Diagram
Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :
1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik
(poin-poin), yang ada membentuk suatu pola
tertentu yang beraturan (bergelombang,
melebar, kemudian menyempit), maka terjadi
heteroskedastisitas. 2) Jika ada pola yang
jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan
dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali(2013:142) metode
lainnya dalam menentukan uji
heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser.
Glejser mengusulkan untuk meregres nilai
absolut residual terhadap variabel
independen dengan persamaan regresi |Ut| =
α + βXt + vt. Jika nilai signifikansi antara
variabel independen dengan absolut residual
lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah
heteroskedastisitas.

III.8Model Analisis Data Penelitian
III.8.1 Model Penelitian

Dalam penelitian ini, metode analisis
data yang digunakan adalah metode analisis
statistik dengan menggunakan software
SPSS. Sebelum data dianalisis, maka untuk
keperluan analisis data tersebut, terlebih
dahulu dilakukan uji asumsi klasik sebelum
melakukan pengujian hipotesis. Untuk
pengujian hipotesis dilakukan analisis regresi
linier berganda.

Pengujian hipotesis yang digunakan
dalam penelitian diuji adalah dengan
menggunakan analisis regresi linier
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berganda. Model regresi yang digunakan
adalah sebagai berikut:
Y = a + b1X1+ b2X2+ b3X3+ e

Dimana:
Y = Struktur modal
a = konstanta
b1, b2, b3 = koefisien regresi
X1 = risiko bisnis
X2 = struktur aset
X3 = tingkat penjualan
e = Standar error (batas tingkat
kesalahan yang dapat ditoleransi) 5 %
III.8.2 Koefisien Determinasi Hipotesis

Menurut Ghozali(2013:87) 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). Hal ini berarti
model yang digunakan semakin kuat untuk
menerangkan pengaruh variabel bebas yang
diteliti dengan variabel terikat. Sebaliknya,
jika koefisien determinasi (R2) semakin kecil
atau mendekati 0 maka dapat dikatakan
bahwa kemampuan variabel bebas (X)
terhadap variabel terikat (Y) semakin kecil.
Hal ini berarti model yang digunakan tidak
cukup kuat untuk menerangkan pengaruh
variabel bebas yang diteliti dengan variabel
terikat III.8.3 Pengujian Hipotesis Secara
Simultan

Menurut Ghozali(2013:88) uji F
digunakan untuk menunjukkan apakah
semua variabel independen yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen.
Uji ini dilakukan dengan membandingkan
Fhitung dengan Ftabel dengan ketentuan sebagai
berikut :
H0 diterima jika Fhitung< Ftabelsig > 0,05
H0 ditolak Jika Fhitung> Ftabel sig < 0,05
Kriteria pengujian hipotesis secara simultan
adalah sebagai berikut :

a. H0 : bi = 0, i = 1 dan 2
artinya risiko bisnis, struktur aset dan tingkat
penjualan secara simultan tidak berpengaruh
terhadap struktur modal pada

perusahaanindustri barang konsumsi yang
terdaftar di BursaEfek Indonesia periode
2011-2014.

b. H1 : bi ≠ 0, i = 1 dan 2
artinya,risiko bisnis, struktur aset dan tingkat
penjualan secara simultan berpengaruh
terhadap struktur modal pada
perusahaanindustri barang konsumsi yang
terdaftar di BursaEfek Indonesia periode
2011-2014.
III.8.4 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Menurut Ghozali(2013:88) pengujian t-
test digunakan untuk menunjukkan seberapa
jauh pengaruh satu variabel independen
terhadap variabel dependen. Uji ini
dilakukan dengan membandingkan thitung

dengan ttabel dengan ketentuan sebagai
berikut :
H0 diterima jika thitung≤ ttabel sig > 0,05
H0 ditolak jika - thitung< ttabel<thitung sig < 0,05
Kriteria pengujian hipotesis secara parsial
adalah sebagai berikut :

a. H0 : bi = 0, i = 1 atau2
artinya risiko bisnis, struktur aset dan tingkat
penjualan secara parsial tidak berpengaruh
terhadap struktur modal pada
perusahaanindustri barang konsumsi yang
terdaftar di BursaEfek Indonesia periode
2011-2014.

b. H1 : bi ≠ 0, i = 1 atau2
artinya risiko bisnis, struktur aset dan tingkat
penjualan secara parsial berpengaruh
terhadap struktur modal pada
perusahaanindustri barang konsumsi yang
terdaftar di BursaEfek Indonesia periode
2011-2014.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

IV.1 Hasil Penelitian
IV.1.1 Gambaran Umum Bursa Efek
Indonesia

Meskipun pasar modal telah ada sejak
tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan
pasar modal tidak berjalan seperti yang
diharapkan, bahkan pada beberapa periode
kegiatan pasar modal mengalami
kevakuman.Hal tersebut disebabkan oleh
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beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan
II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah
kolonial kepada pemerintah Republik
Indonesia, dan berbagai kondisi yang
menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat
berjalan sebagimana mestinya.Pemerintah
Republik Indonesia mengaktifkan kembali
pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa
tahun kemudian pasar modal mengalami
pertumbuhan seiring dengan berbagai
insentif dan regulasi yang dikeluarkan
pemerintah.

Secara historis, pasar modal telah
hadir jauh sebelum Indonesia merdeka.Pasar
modal atau bursa efek telah hadir sejak
jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada
tanggal 14 Desember 1912 di Batavia.Pasar
modal ketika itu didirikan oleh pemerintah
Hindia Belanda untuk kepentingan
pemerintah kolonial atau VOC.

Secara singkat, tonggak
perkembangan pasar modal di Indonesia
dapat dilihat sebagai berikut:

ZTahun Perkembangan pasar modal

1914 – 1918 Bursa Efek di Batavia ditutup
selama Perang Dunia I

1925 – 1942 Bursa Efek di Jakarta dibuka
kembali bersama dengan Bursa
Efek di Semarang dan Surabaya.
Awal tahun 1939, karena isu
politik (Perang Dunia II) Bursa
Efek di Semarang dan Surabaya
ditutup.

1942 – 1952 Bursa Efek di Jakarta ditutup
kembali selama Perang Dunia II.
Bursa Efek di Jakarta diaktifkan
kembali dengan UU Darurat
Pasar Modal 1952, yang
dikeluarkan oleh Menteri
kehakiman (Lukman Wiradinata)
dan Menteri keuangan (Prof.DR.
Sumitro Djojohadikusumo).
Instrumen yang diperdagangkan:
Obligasi Pemerintah RI (1950).

1956 – 1977 Program nasionalisasi
perusahaan Belanda. BEJ
dijalankan dibawah BAPEPAM
(Badan Pelaksana Pasar Modal).
Pengaktifan kembali pasar modal
ini juga ditandai dengan go
public PT Semen Cibinong
sebagai emiten pertama.

1988 – 1990 Paket deregulasi dibidang
Perbankan dan Pasar Modal
diluncurkan.

13 Juli 1992 Swastanisasi BEJ. BAPEPAM
berubah menjadi Badan
Pengawas Pasar Modal. Tanggal
ini diperingati sebagai HUT BEJ.

22 Mei 1995 Sistem Otomasi perdagangan di
BEJ dilaksanakan dengan sistem
computer JATS (Jakarta
Automated Trading Systems).

2000 – 2002 Sistem Perdagangan Tanpa
Warkat (scripless trading) mulai
diaplikasikan di pasar modal
Indonesia. BEJ mulai
mengaplikasikan sistem
perdagangan jarak jauh (remote
trading).

2007 Penggabungan Bursa Efek
Surabaya (BES) ke Bursa Efek
Jakarta (BEJ) dan berubah nama
menjadi Bursa Efek Indonesia
(BEI).

IV.1.2 Gambaran Umum Perusahaan Barang
Konsumsi di Bursa Efek Indonesia

Perusahaan barang konsumsi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah
36 perusahaan.Sampel yang memenuhi
kriteria pada penelitian ini sebanyak 32
perusahaan. Gambaran umum dari masing-
masing sampel penelitian sebagai berikut :
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No. Ko
de
Em
iten

Nama
Perusahaa

n

Tang
gal

Berdi
ri

Tang
gal

Listi
ng

Sub
Sektor

1

AD
ES

PT.
Akasha
Wira
Internatio
nal, Tbk

Tahu
n

1985

13-
Jun-
1994

Makan
an dan
minum
an

2
AI
SA

PT. Tiga
Pilar
Sejahtera
Food, Tbk

26-
Jan-
1990

11-
Jun-
1997

Makan
an dan
minum
an

3
CE
KA

PT.
Cahaya
Kalbar,
Tbk

03-
Feb-
1968

09-
Jul-
1996

Makan
an dan
minum
an

4
DL
TA

PT. Delta
Djakarta,
Tbk

Tahu
n

1932

27-
Feb-
1984

Makan
an dan
minum
an

5

IC
BP

PT.
Indofood
CBP
Sukses
Makmur,
Tbk

Mei
1992

07-
Okt-
2010

Makan
an dan
minum
an

6

IN
DF

PT.
Indofood
Sukses
Makmur,
Tbk

14-
Agu-
1990

14-
Jul-
1994

Makan
an dan
minum
an

7
ML
BI

PT.Multi
Bintang
Indonesia,
Tbk

03-
Jun-
1929

15-
Des-
1981

Makan
an dan
minum
an

8
M

YO
R

PT.
Mayora
Indah,
Tbk

17-
Feb-
1977

04-
Jul-
1990

Makan
an dan
minum
an

9

PS
DN

PT.
Prasidha
Aneka
Niaga,
Tbk

16-
Apr-
1974

18-
Okt-
1994

Makan
an dan
minum
an

10

RO
TI

PT.
Nippon
Indosari
Corporind
o, Tbk

Tahu
n

1995

28-
Jun-
2010

Makan
an dan
minum
an

11 SK
LT

PT. Sekar
Laut, Tbk

19-
Jul-

08-
Sep-

Makan
an dan

1976 1993 minum
an

12
ST
TP

PT.
Siantar
Top, Tbk

12-
Mei-
1987

16-
Des-
1996

Makan
an dan
minum
an

13

UL
TJ

PT.
Ultrajaya
Milk
Industry
and
Trading
Company,
Tbk

02-
Nov-
1971

02-
Jul-
1990

Makan
an dan
minum
an

14
GG
RM

PT.
Gudang
Garam,
Tbk

26-
Jun-
1958

27-
Agu-
1990

Rokok

15
H

MS
P

PT.
Handjaya
Mandala
Sampoern
a, Tbk

Tahu
n

1963

15-
Agu-
1990

Rokok

16

RM
BA

PT.
Bentoel
Internatio
nal
Investama
, Tbk

19-
Jan-
1979

5-
Mar-
1990

Rokok

17
DV
LA

PT. Darya
Varia
Laboratori
a, Tbk

30-
Apr-
1976

11-
Nov-
1994

Farma
si

18
IN
AF

PT.
Indofarma
(persero),
Tbk

02-
Jan-
1996

17-
Apr-
2001

Farma
si

19
KA
EF

PT. Kimia
Farma
(persero),
Tbk

Tahu
n

1817

04-
Jul-
2001

Farma
si

20
KL
BF

PT. Kalbe
Farma,
Tbk

10-
Sep-
1966

30-
Jul-
1991

Farma
si

21
ME
RK

PT.
Merck,
Tbk

14-
Okt-
1970

23-
Jul-
1981

Farma
si

22
PY
FA

PT.
Pyridam
Farma,
Tbk

27-
Nov-
1977

16-
Okt-
2001

Farma
si

23 SC
PI

PT.
Schering

07-
Mar-

8-
Jun-

Farma
si
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Plough
Indonesia,
Tbk

1972 1990

24

SQ
BB

PT.
Taisho
Pharmace
utical
Indonesia,
Tbk

08-
Jul-
1970

29-
Mar-
1983

Farma
si

25

TS
PC

PT.
Tempo
Scan
Pasific,
Tbk

20-
Mei-
1970

17-
Jun-
1994

Farma
si

26

MB
TO

PT.
Martina
Berto,
Tbk

01-
Jun-
1977

13-
Jan-
2011

Kosme
tik dan
Barang
Keperl
uan
Rumah
Tangg
a

27

MR
AT

PT.
Mustika
Ratu, Tbk

14-
Mar-
1978

27-
Jul-
1995

Kosme
tik dan
Barang
Keperl
uan
Rumah
Tangg
a

28

TC
ID

PT.
Mandom
Indonesia,
Tbk

05-
Nov-
1969

30-
Sep-
1993

Kosme
tik dan
Barang
Keperl
uan
Rumah
Tangg
a

29

UN
VR

PT.
Unilever
Indonesia,
Tbk

05-
Des-
1933

11-
Jan-
1982

Kosme
tik dan
Barang
Keperl
uan
Rumah
Tangg
a

30

KD
SI

PT.
Kedawun
g Setia
Industrial,
Tbk

09-
Jan-
1973

29-
Jul19

96

Peralat
an
Rumah
Tangg
a

31 KI
CI

PT.
Kedaung

11-
Jan-

28-
Okt-

Peralat
an

Indah
Can, Tbk

1974 1993 Rumah
Tangg
a

32

LM
PI

PT.
Langgeng
Makmur
Industry,
Tbk

30-
Nov-
1972

17-
Okt-
1994

Peralat
an
Rumah
Tangg
a

IV.1.3 Statistik Deskriptif
Sampel pada penelitian ini adalah

perusahaan barang konsumsi yang berjumlah
32 perusahaan dengan periode penelitian dari
periode 2011-2014, sehingga data
penelitiannya yang diperoleh berjumlah 128.
Hasil pengolahan data dari  sampel dapat
dilihat dari statistik deskriptif Tabel IV.1

Tabel IV.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N
Minim

um Maximum Mean
Std.

Deviation
tingkat_pe
njualan

1
2
8

87517
383

806901390
00000

9433536556
814,12

17661912198
988,220

risiko_bisn
is

1
2
8

12846
697

127746974
4935

1191147603
20,18

25003688579
0,450

struktur_as
et

1
2
8

58438
8578

859388850
00000

7251038781
791,52

15008123936
683,621

struktur_m
odal

1
2
8

-29,04 70,83 1,4272 7,19811

Valid N
(listwise)

1
2
8

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Nilai minimum tingkat penjualan
perusahaan adalah sebesar Rp 87.517.383,
yang diperoleh PT. Kedaung Indah Can, Tbk
pada tahun 2011. Nilai maksimum tingkat
penjualan perusahaan adalah sebesar Rp
80.690.139.000.000,-yang diperoleh PT.
Handjaya Mandala Sampoerna, Tbk pada
tahun 2014. Nilai rata-rata tingkat penjualan
perusahaan perusahaan industri barang
konsumsi per tahun adalah Rp
9.443.536.556.814,12. Standar deviasi
tingkat penjualan perusahaan perusahaan
industri barang konsumsi per tahun adalah
17.661.912.198.988,220.
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Pada Tabel IV.1 nilai minimum risiko
bisnis adalah sebesar  Rp. 12.846.697,-pada
PT. Merck, Tbk tahun 2012. Nilai
maksimum risiko bisnis adalah sebesar Rp.
1.277.469.744.935,-pada PT. Handjaya
Mandala Sampoerna, Tbk pada tahun 2013.
Nilai rata-rata risiko bisnis perusahaan
industri barang konsumsi per tahun adalah
Rp. 119.114.760.320,18. Standar deviasi
risiko bisnis perusahaan industri barang
konsumsi per tahun adalah
250.036.885.790,450.

Nilai minimum struktur asetadalah
sebesar Rp 584.388.578 yang diperoleh PT.
Merck, Tbk pada tahun 2011.Nilai
maksimum struktur asetadalah sebesar Rp
85.938.885.000.000 yang diperoleh PT.
Indofood Sukses Makmur, Tbk pada tahun
2014. Nilai rata-rata struktur asetperusahaan
industri barang konsumsi per tahun adalah
Rp. 7.251.038.781.791,52. Standar deviasi
struktur aset perusahaan industri barang
konsumsi per tahun adalah
15.008.123.936.683,621.

Nilai minimum struktur modal adalah
sebesar -29,04 yang diperoleh  PT. Schering
Plough, Tbk pada tahun 2014. Nilai
maksimum struktur modal adalah sebesar
70,83 yang diperoleh PT. Schering Plough,
Tbk pada tahun 2013. Nilai rata-rata struktur
modal perusahaan barang konsumsi per
tahun adalah 1,4272. Standar deviasi struktur
modal perusahaan industri barang konsumsi
per tahun adalah 7,19811.

IV.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

IV.2.1 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.

Gambar IV.1
Uji Normalitas Histogram Sebelum

Transformasi
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Grafik histogram pada Gambar
IV.1menunjukkan garis kurva cenderung
tidak simetri (U) maka dapat dikatakan data
tidak berdistribusi normal.

Gambar IV.2
Uji Normalitas P-P Plot Sebelum

Transformasi
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Grafik Normalitas P-P Plot pada
Gambar IV.2 terlihat titik-titik menyebar
menjauhi garis diagonal dapat disimpulkan
data tidak berdistribusi normal.Untuk
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memastikan secara statistik jika uji
normalitas telah memenuhi syarat dilakukan
dengan uji Kolmogorov Smirnov.

Tabel IV.2
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

Sebelum Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardi
zed

Residual
N 128
Normal
Parametersa,b

Mean ,0000000
Std. Deviation 7,19364786

Most Extreme
Differences

Absolute ,406
Positive ,388
Negative -,406

Kolmogorov-Smirnov Z 4,591
Asymp. Sig. (2-tailed) ,000
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Pada Tabel IV.2 Kolmogorov
Smirnov menunjukkan nilai signifikan 0,000
yang lebih kecil dari nilai signifikan 0,05
dengan demikian hasil uji normalitas
Kolmogorov Smirnov dapat diambil
kesimpulan data berdistribusi tidak normal.
Hasil pengolahan data setelah transformasi
dapat dilihat pada Gambar dan Tabel berikut
:

Gambar IV.3
Uji Normalitas Histogram Setelah

Transformasi
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Grafik histogram pada Gambar IV.3
menunjukkan garis kurva cenderung simetri
(U) maka dapat dikatakan data berdistribusi
normal
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Gambar IV.4
Uji Normalitas P-P Plot Setelah

Transformasi
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Grafik Normalitas P-P Plot pada
Gambar IV.4 terlihat titik-titik menyebar
mendekatigaris diagonal.Selain analisis
grafik, perlu dilakukan analisis statistik
untuk memastikan apakah data benar-benar
telah terdistribusi normal.

Tabel IV.3
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

Setelah Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual
N 126
Normal Parametersa,b Mean ,0000000

Std.
Deviation

,90150834

Most Extreme
Differences

Absolute ,109
Positive ,109
Negative -,074

Kolmogorov-Smirnov Z 1,223
Asymp. Sig. (2-tailed) ,100

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Pada Tabel IV.3 Kolmogorov
Smirnov menunjukkan nilai signifikan

sebesar 0,100 yang mana lebih besar dari
0,05 sehingga dengan demikian hasil uji
normalitas Kolmogorov Smirnov dapat
diambil kesimpulan data telah berdistribusi
normal dan setelah transformasi jumlah
sampel berkurang 2 dari 128 menjadi 126.

IV.2.2 Uji Multikolinearitas
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.Pengujian
multikolinearitas dilakukan dengan melihat
VIF antar variabel independen.

Tabel IV.4
Uji Multikolinearitas Sebelum

Transfomasi
Coefficientsa

Model
Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 tingkat_penjualan ,017 59,982

risiko_bisnis ,037 27,192
struktur_aset ,078 12,861

a. Dependent Variable: struktur_modal
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Pada Tabel IV.4 Nilai tolerance
variabel tingkat penjualan, risiko bisnis, dan
struktur aset perusahaan berada di bawah
0,10 sedangkan nilai VIF variabel tingkat
penjualan, risiko bisnis, dan struktur aset
perusahaan berada di atas 10. Dengan
demikian hasil uji Multikolinearitas sebelum
transformasi menunjukkan terjadi korelasi
antar variabel independen.

Tabel IV.5
Uji Multikolinearitas Setelah

Transformasi
Coefficientsa

Model
Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 ln_tingkat_penj

ualan
,124 8,044

ln_risiko_bisnis ,115 8,686
ln_struktur_aset ,308 3,249

a. Dependent Variable: ln_struktur_modal
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016
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Nilai tolerance variabel risiko bisnis,
struktur aset dan tingkat penjualan
perusahaan berada diatas 0,10 sedangkan
nilai VIF variabel tingkat penjualan, risiko
bisnis, dan struktur
aset perusahaan berada dibawah 10. Dengan
demikian hasil uji Multikolinearitas setelah
transformasi tidak terjadi korelasi antar
variabel independen.

IV.2.3 Uji Autokorelasi
Pada penelitian ini, uji autokorelasi

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-
Watson. Ada 5 keputusan dalam
pengambilan keputusan Durbin Watson :

Hipotesis nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi

positif
Tolak

0 < dw <
dl

Tidak ada autokorelasi
positif

Tidak ada
kesimpulan

dl ≤ dw ≤
du

Tidak ada korelasi
negatif

Tolak
4-dl < dw

< 4
Tidak ada korelasi

negatif
Tidak ada

kesimpulan
4-du ≤ dw

≤ 4-dl
Tidak ada otokorelasi,

positif atau negatif
Diterima

du < dw <
4-du

Sumber : Ghozali (2013:111)

Tabel IV.6
Uji Autokorelasi Sebelum Transfomasi

Model Summaryb

Model Durbin-Watson
1 2,032a

a. Predictors: (Constant), tingkat_penjualan, struktur_aset,
risiko_bisnis
b. Dependent Variable: struktur_modal
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil uji autokorelasi menunjukkan
angka Durbin-Watson sebesar 2,032;
sedangkan dalam tabel DW untuk “k” = 3
dan n = 128 besar nilai dl (batas bawah) =
1,6638 dan du (batas atas) = 1,7596; 4 – dl =
2,3362 dan 4 – du = 2,2404. Dengan melihat
kriteria pada pedoman Durbin-Watson maka
nilai du < dw < 4-du atau 1,7596<
2,032<2,2404 maka hasil uji Autokorelasi
menunjukkan tidak terjadi autokorelasi
positif dan negatif.

Tabel IV.7
Uji Autokorelasi Setelah Transformasi

Model Summaryb

Model Durbin-Watson
1 1,838a

a. Predictors: (Constant), ln_tingkat_penjualan,
ln_struktur_aset, ln_risiko_bisnis
b. Dependent Variable: ln_struktur_modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil uji autokorelasi menunjukkan
angka Durbin-Watson sebesar 1,838;
sedangkan dalam tabel DW untuk “k” = 3
dan n = 126 besar nilai dl (batas bawah) =
1,6608 dan du (batas atas) = 1,7582; 4 – dl =
2,3392 dan 4 – du = 2,2418. Dengan melihat
kriteria pada pedoman Durbin-Watson maka
nilai du < dw < 4-du atau 1,7582<
1,838<2,2418 maka hasil uji Autokorelasi
menunjukkan tidak terjadi autokorelasi
positif dan negatif.

IV.2.4 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. Dalam penelitian
ini akan digunakan metode chart (Diagram
Scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :
1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik
(poin-poin), yang ada membentuk suatu pola
tertentu yang beraturan (bergelombang,
melebar, kemudian menyempit), maka terjadi
heteroskedastisitas. 2) Jika ada pola yang
jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan
dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi
heteroskedastisitas
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Gambar IV.5
Uji Heteroskedastisitas Sebelum

Transformasi
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Pada Gambar IV.5 grafik scatterplot
terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar
secara acak baik diatas maupun dibawah
angka nol (0) pada sumbu Y,  sebagian
berkumpul disatu tempat, sehingga dari
grafik scatterplot dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas pada model
regresi.

Pendeteksian ada tidaknya
heteroskedastisitas bisa juga dilakukan
dengan menggunakan metode Glejser Test,
yaitu dengan cara meregresikan nilai
absolute residual terhadap variabel
independen.

Tabel IV.8
Uji Glejser Sebelum Transformasi

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardize
d

Coefficient
s

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant

)
2,294 ,702 3,269 ,001

tingkat_p
enjualan

-4,254E-14 ,000 -,108 -,157 ,876

risiko_bis
nis

1,700E-13 ,000 ,006 ,013 ,990

struktur_a
set

3,151E-15 ,000 ,007 ,021 ,983

a. Dependent Variable: absut
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil uji Gletjer Pada Tabel IV.6
menunjukkan nilai signifikan dari variabel
independen variabel tingkat penjualan, risiko
bisnis, dan struktur aset perusahaan lebih
besar dari 0,05 dengan demikian dari hasil
uji Glejser dapat disimpulkan tidak terjadi
masalah Heteroskedastisitas.

Gambar IV.6
Uji Heteroskedastisitas setelah

Transformasi
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Pada gamber IV.6 terlihat bahwa
titik-titik menyebar secara acak baik diatas
maupun dibawah angka nol (0) pada sumbu
Y,  tidak berkumpul disatu tempat, sehingga
dari grafik scatterplotdapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada
model regresi.

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 IV.9
Uji Gletjer setelah Transformasi

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardi
zed

Coefficie
nts

T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,622 ,973 1,667 ,098

ln_tingkat_pe
njualan

-,020 ,062 -,083 -,327 ,744

ln_risiko_bis
nis

,059 ,062 ,255 ,964 ,337

ln_struktur_a
set

-,064 ,054 -,191 -1,178 ,241

a. Dependent Variable: absutln
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil Uji Glejser Pada Tabel IV.9
menunjukkan nilai signifikan dari 3 buah
variabel independen (tingkat penjualan,
risiko bisnis, dan Struktur aset perusahaan)
lebih besar dari 0,05 dengan demikian dari
hasil uji Glejser tidak terjadi masalah
Heteroskedastisitas.

IV.3 Hasil Analisis Data Penelitian
IV.3.1 Model Penelitian

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

Tabel IV.10
Persamaan Regresi

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardiz
ed

Coefficien
ts

T Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -4,622 1,384 -3,339 ,001

ln_tingkat_pen
jualan

,313 ,088 ,855 3,566 ,001

ln_risiko_bisni
s

-,254 ,088 -,723 -2,901 ,004

ln_struktur_ase
t

,050 ,077 ,098 ,643 ,521

a. Dependent Variable: ln_struktur_modal
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

LN Struktur modal = -4,622 - 0,313 LN
Tingkat penjualan perusahaan + 0,254 LN

Risiko bisnis + 0,050 LN Struktur aset

Makna dari persamaan regresi linier
berganda adalah :

1. Konstanta sebesar -4,622 satuan menyatakan
bahwa jika risiko bisnis, Struktur aset dan
tingkat penjualan perusahaan bernilai
konstan atau 0 maka struktur modal sebesar -
4,622.

2. Koefisien regresi risiko bisnis sebesar -0,254
satuan dan bernilai negatif menyatakan
bahwa setiap kenaikan 1 satuan risiko bisnis
akan menyebabkan penurunan struktur
modal sebesar 0,254 satuan dengan anggapan
variabel lainnya tidak ada.

3. Koefisien regresi struktur aset sebesar 0,050
satuan dan bernilai positif menyatakan
bahwa setiap kenaikan Struktur aset 1 satuan
akan menyebabkan kenaikan struktur modal
sebesar 0,050 satuan dengan anggapan
variabel lainnya tidak ada.

4. Koefisien regresi tingkat penjualan
perusahaan sebesar 0,313 satuan menyatakan
bahwa setiap kenaikan tingkat penjualan
perusahaan  1 satuan akan menyebabkan
kenaikan struktur modal sebesar 0,313 satuan
dengan anggapan variabel lainnya tidak ada.

IV.3.2 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 IV.11
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary
Mode
l R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

1 ,358a ,128 ,107 ,91253
a. Predictors: (Constant), ln_tingkat_penjualan,
ln_struktur_aset, ln_risiko_bisnis
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016
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Pada Tabel IV.11 Hasil Uji Koefisien
Determinasi diperoleh nilai Adjusted  R
square sebesar 0,107 hal ini berarti 10,7%
dari variasi variabel dependen struktur modal
yang dapat dijelaskan oleh variabel
independen tingkat penjualan, risiko bisnis,
dan struktur aset perusahaan sedangkan
sisanya sebesar 89,3% (100% - 10,7%)
dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar
dari variabel yang diteliti misalnya
profitabilitas,pertumbuhan perusahaan,skala
perusahaan dan ukuran perusahaan.

IV.3.3 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 IV.12
Uji F
ANOVAb

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regression 14,960 3 4,987 5,988 ,001a

Residual 101,590 122 ,833

Total 116,549 125

a. Predictors: (Constant), ln_tingkat_penjualan,
ln_struktur_aset, ln_risiko_bisnis
b. Dependent Variable: ln_struktur_modal
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Pada Tabel IV.12 derajat bebas 1 (df1)
k = 3, dan derajat bebas 2 (df2)          = n-k-1
= 126-3-1= 122, dimana n = jumlah sampel,
k = jumlah variabel bebas, nilai f tabel pada
taraf kepercayaan signifikansi 0,05 adalah
2,68 dengan demikian F hitung = 5,988 > F
tabel = 2,68 dengan tingkat signifikansi
0,001 jauh lebih kecil dari 0,05 maka  Ha

diterima artinya secara bersama-sama tingkat
penjualan, risiko bisnis, dan struktur aset
perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
struktur modal pada perusahaan barang
konsumsi di BEI periode 2011-2014.

IV.3.4 Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Pengujian t-test digunakan untuk

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen terhadap variabel
dependen

Tabel IV.13
Uji t

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standar
dized

Coeffic
ients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -4,622 1,384 -3,339 ,001

ln_tingkat_pe
njualan

,313 ,088 ,855 3,566 ,001

ln_risiko_bisn
is

-,254 ,088 -,723 -2,901 ,004

ln_struktur_as
et

,050 ,077 ,098 ,643 ,521

a. Dependent Variable: ln_struktur_modal
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2016

Pada Tabel IV.13 Nilai t tabel untuk
probabilitas 0,05 pada derajat bebas n= 126
adalah sebesar 1,65704. Dengan demikian
hasil dari Uji t dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Hasil perhitungan uji t secara parsial
diperoleh nilai t hitung risiko bisnis sebesar -
2,901 dengan nilai signifikan  sebesar 0,004.
Nilai -t hitung < -t tabel atau -2,901 < -
1,65704 maka H1 diterima artinya risiko
bisnis secara parsial berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap struktur modal pada
perusahaan barang konsumsi di BEI periode
2011-2014.

2. Hasil perhitungan uji t secara parsial
diperoleh nilai t hitung struktur asetsebesar
0,643 dengan nilai signifikan  sebesar 0,521.
Nilai t hitung < t tabel atau 0,643 < 1,65704
maka H0 diterima artinya struktur aset, secara
parsial tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap struktur modal pada
perusahaan barang konsumsi di BEI periode
2011-2014.

3. Hasil perhitungan uji t secara parsial
diperoleh nilai t hitung tingkat penjualan
perusahaan sebesar 3,566 dengan nilai
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signifikan sebesar 0,001. Nilai t hitung > t
tabel atau 3,566 > 1,65704 maka H1 diterima
artinya tingkat penjualan perusahaan secara
parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap struktur modal pada perusahaan
barang konsumsi di BEI periode 2011-2014.
IV.4 Pembahasan Hasil Penelitian
IV.4.1 Pengaruh Tingkat penjualan
perusahaan Terhadap Struktur modal

Dari hasil pengolahan data diperoleh
nilai t hitung tingkat penjualan perusahaan
sebesar 3,566 dengan nilai signifikan sebesar
0,001. Nilai t hitung > t tabel atau 3,566 >
1,65704 dengan demikian H3 yang
menyatakan tingkat penjualan perusahaan
berpengaruh terhadap struktur modal pada
perusahaan barang konsumsi di BEI periode
2011-2014 dapat diterima. Hasil persamaan
regresi menunjukkan setiap kenaikan tingkat
penjualan perusahaan mengakibatkan
kenaikan struktur modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian Mawireke dan Rate (2015)
yaitu stabilitas penjualan berpengaruh
terhadap struktur modal.

Menurut Sartono (2012:248),
“perusahaan dengan penjualan yang relatif
stabil berarti memiliki aliran kas yang relatif
stabil pula, maka dapat menggunakan utang
lebih besar daripada perusahaan dengan
penjualan yang tidak stabil”.

Perusahaan industri barang konsumsi
memiliki tingkat penjualan yang besar akan
membutuhkan penambahan aset guna
mendukung pertumbuhan penjualan sehingga
perusahaan memiliki penjualan yang besar
menggunakan hutang yang lebih banyak.

IV.4.2 Pengaruh Risiko bisnis Terhadap
Struktur modal

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai t
hitung risiko bisnis sebesar -2,901 dengan
nilai signifikan sebesar 0,004. Nilai -t hitung
<-t tabel atau -2,901 < -1,65704 dengan
demikian H1 yang menyatakan risiko bisnis
berpengaruh terhadap struktur modal pada
perusahaan barang konsumsi di BEI periode
2011-2014 dapat diterima. Hasil persamaan
regresi menunjukkan setiap kenaikan risiko

bisnis mengakibatkan penurunan struktur
modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian Prabansari dan Hadri Kusuma
(2005) yaitu risiko bisnis berpengaruh
terhadap struktur modal.

Hasil penelitian ini sependapat
Menurut Margaretha (2011:114), “makin
besar business
risk, makin rendah rasio utang”.

Hasil penelitian ini menunjukkan
risiko bisnis dapat meningkat ketika
perusahaan menggunakan hutang yang tinggi
untuk memenuhi kebutuhan
pendanaannya.Risiko timbul seiring dengan
munculnya beban biaya atas pinjaman yang
dilakukan perusahaan.Semakin besar beban
biaya yang harus ditanggung maka semakin
risiko yang dihadapi perusahaan juga
semakin besar.

IV.4.3 Pengaruh Struktur Aset Terhadap
Struktur Modal

Dari hasil pengolahan data diperoleh
nilai t hitung Struktur aset sebesar 0,643
dengan nilai signifikan sebesar 0,521. Nilai t
hitung < t tabel atau 0,643 < 1,65704  dengan
demikian H2 yang menyatakan Struktur aset
tidak berpengaruh terhadap struktur modal
pada perusahaan barang konsumsi di BEI
periode 2011-2014 tidak dapat diterima.
Hasil persamaan regresi menunjukkan setiap
kenaikan struktur aset mengakibatkan
kenaikan struktur modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan
hasil penelitian Mawireke dan Rate (2015)
yaitu struktur aktiva tidak berpengaruh
terhadap struktur modal.

Menurut Sjahrial (2008:205),
“perusahaan yang miliki aktiva tetap dalam
jumlah besar dapat menggunakan utang
dalam jumlah besar hal ini disebabkan
karena dari skalanya perusahaan besar akan
lebih mudah mendapatkan akses ke sumber
dana dibandingkan dengan perusahaan
kecil”.

Dalam penelitian ini struktur aset tidak
berpengaruh terhadap struktur modal karena
kenaikan struktur aset tidak diikuti oleh
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kenaikan laba pada perusahaan industri
barang konsumsi sehingga pihak kreditor
kurang yakin dalam memberikan pinjaman
kepada perusahaan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini

adalah:
1. Tingkat penjualan perusahaan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap
struktur modal pada perusahaan barang
konsumsi di BEI periode 2011-2014.

2. Risiko bisnis berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap struktur modal pada
perusahaan barang konsumsi di BEI periode
2011-2014.

3. Struktur aset tidak berpengaruh
signifikan terhadap struktur modal pada
perusahaan barang konsumsi di BEI periode
2011-2014.

4. Secara bersama-sama risiko bisnis,
struktur aset, dan tingkat penjualan
perusahaan berpengaruh terhadap struktur
modal pada perusahaan barang konsumsi di
BEI periode 2011-2014 dengan nilai
koefisien determinasi sebesar 0,107 artinya
10,7% dari variasi variabel dependen struktur
modal yang dapat dijelaskan oleh variabel
independen risiko bisnis, Struktur aset dan
tingkat penjualan perusahaan sedangkan
sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain
di luar dari variabel yang diteliti.

V.2 Saran
Saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan
untuk mengganti variabel struktur aset
dengan variabel lain seperti profitabilitas,
ukuran perusahaan, skala perusahaan dan
pertumbuhan perusahaan karena hasil
penelitian menunjukkan struktur aset tidak
berpengaruh terhadap struktur modal.

2. Bagi Universitas Prima Indonesia,
dapat menjadikan skripsi ini sebagai bahan
referensi kepada peneliti yang akan

melanjutkan penelitian dengan judul yang
sama.

3. Bagi perusahaan, berdasarkan hasil
penelitian terdapat pengaruh antara risiko
bisnis dan tingkat penjualan perusahaan
dengan struktur modal. Sehingga hal yang
dapat dilakukan oleh manajer keuangan
adalah meningkatkan profit agar risiko bisnis
menurun dan meningkatkan penjualan
sehingga struktur modal yang digunakan
dapat optimal.

4. Bagi Investor, berdasarkan hasil
penelitian ini investor dapat melihat besar
kecilnya risiko bisnis dan tingkat penjualan
perusahaan apabila ingin menanamkan
modalnya pada perusahaan barang konsumsi.
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