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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kondisi perekonomian dewasa ini sangat fluktuatif, terlebih dengan 

pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dunia yang semakin maju. Untuk  

dapat memanfaatkan setiap peluang yang ada sekecil apapun peluang itu, tidak 

ada cara lain kecuali menerapkan kebijakan ekonomi yang merangsang 

terciptanya efisiensi dan peningkatan keunggulan daya saing. Teknologi 

merupakan salah satu penyebab utama terjadinya globalisasi. Globalisasi dapat 

bermuara pada masalah peluang dan tantangan yang dihadapi berdasarkan pada 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing industri dalam 

menghadapi semakin ketatnya persaingan. Hanya perusahaan yang memiliki skala 

operasi global yang dapat terus-menerus memiliki peluang mempertahankan dan 

mempertinggi tingkat pertumbuhannya. 

Perusahaan sebagai suatu entitas yang beroperasi dengan menerapkan 

prinsip-prinsip ekonomi yang berorientasi pada pencapaian laba maksimum, 

mempunyai serangkaian rencana strategis dan taktis tersebut, perusahaan 

membutuhkan berbagai macam sumber daya keuangan, manusia, teknologi dan 

informasi yang harus dikelola dengan efisien. Sumber daya keuangan sebagai 

sumber daya ekonomis yang penting bagi pengimplementasian rencana 

perusahaan dapat diperoleh melalui : (1) arus kas, (2) dana eksternal jangka 

pendek, (3) dana eksternal jangka panjang (Weston dan Copeland, 1997).  



 
 

 

2

Dengan perkembangan teknologi dan semakin jauhnya spesialisasi dalam 

perusahaan, serta juga banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, 

maka faktor produksi modal mempunyai arti yang lebih menonjol lagi. Menurut 

Bambang Riyanto (2001) merupakan tugas seorang manajer keuangan untuk 

dapat menyediakan sejumlah dana untuk pembiayaan pembelanjaan secara 

efisien. Manajer keuangan harus mampu memonitor keadaan keuangan 

perusahaan, melakukan perencanaan kebutuhan modal masa yang akan datang dan 

menilai kemungkinan peningkatan produktivitas dan penentuan jenis modal yang 

akan ditarik. 

Untuk menjaga agar perusahaan tetap eksis dalam kondisi ekonomi saat ini, 

tiap perusahaan tidak terlepas dari masalah permodalan atau dana. Dalam 

pelaksanaan dan pengembangan usaha, perusahaan memerlukan modal yang 

secara umum terdapat dua bentuk dasar pembiayaan pada perusahaan yaitu modal 

sendiri yang berarti sumber intern dan hutang yang berarti sumber ekstern. 

Sumber intern yaitu dana yang berasal dari dalam perusahaan berarti pemenuhan 

kebutuhan modal diambilkan dari dana yang dihasilkan perusahaan sendiri. Dalam 

hal ini sumber intern sering disebut sebagai sumber utama untuk membelanjai 

investasi aktiva tetap atau pengeluaran modal. Namun, dana yang berasal dari 

dalam perusahaan itu sendiri jumlahnya terbatas sekali, sehingga tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga perusahaan berusaha mencari tambahan 

dana dari luar perusahaan dengan cara melakukan pinjaman atau dengan 

mengeluarkan saham. 

Pada dasarnya masalah pembelanjaan menyangkut keseimbangan finansial 

perusahaan, yang berarti mengadakan keseimbangan antara aktiva dan pasiva 



 
 

 

3

yang dibutuhkan. Pembelanjaan perusahaan bersangkutan dengan perolehan dana, 

yaitu bagaimana perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan 

syarat-syarat yang paling menguntungkan. Pemilihan susunan kualitatif aktiva 

yang digunakan perusahaan akan menentukan struktur kekayaan perusahaan. 

Sedangkan pemilihan susunan kualitatif dari pasiva akan menentukan struktur 

keuangan dan struktur modal (Bambang Riyanto, 2001: 3). Menentukan jumlah 

dan susunan pasiva dengan menyesuaikan jumlah dan susunan aktiva, sehingga 

perusahaan mempunyai struktur modal yang baik. 

Besar kecilnya angka rasio struktur modal menunjukkan banyak sedikitnya 

jumlah pinjaman jangka panjang dan modal sendiri yang diinvestasikan pada 

aktiva tetap yang digunakan untuk memperoleh laba operasi. Semakin besar 

angka rasio struktur modal berarti semakin banyak pinjaman jangka panjang atau 

semakin banyak bagian dari laba operasi yang digunakan untuk membayar bunga 

maupun angsuran pinjaman, akibatnya semakin sedikit jumlah laba bersih sesudah 

pajak. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio struktur modal berarti semakin 

banyak jumlah modal sendiri atau semakin banyak laba bersih sesudah pajak yang 

diperoleh. 

Ditinjau dari sisi dampaknya, struktur modal akan mempunyai efek 

langsung terhadap posisi finansial perusahaan yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Kesalahan dalam menentukan struktur modal 

akan mempunyai dampak yang luas terutama dengan besarnya hutang maka beban 

tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan semakin besar yang berarti pula 

akan meningkatkan resiko finansial yaitu resiko tidak dapat membayar beban 

bunga atau tidak dapat membayar angsuran-angsuran hutang bagi perusahaan. 
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Dengan demikian kesalahan dalam penentuan struktur modal akan mempunyai 

dampak yang luas terhadap keuntungan suatu perusahaan. Karena itu perusahaan 

selalu berusaha mencapai struktur modal yang optimal. 

Struktur modal yang optimal yaitu struktur modal yang dapat 

meminimumkan biaya modal rata-rata atau memaksimumkan nilai perusahaan. 

Agar kondisi tersebut dapat dicapai, maka perlu dipertimbangkan variabel-

variabel yang mempengaruhi struktur modal. Menurut Agus Sartono (1998: 326) 

variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal adalah: 1) tingkat penjualan, 

2) struktur aset, 3) tingkat pertumbuhan perusahaan, 4) profitabilitas, 5) variabel 

laba dan perlindungan pajak, 6) skala perusahaan, 7) kondisi intern perusahaan 

dan ekonomi makro. Sedangkan menurut Weston dan Brigham (1997: 74) 

variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal adalah: 1) stabilitas 

penjualan, 2) struktur aktiva, 3) leverage operasi, 4) tingkat pertumbuhan, 5) 

profitabilitas, 6) pajak, 7) pengendalian, 8) sikap manajemen, 9) sikap pemberi 

pinjaman dan perusahaan penilai kredibilitas, 10) kondisi pasar, 11) kondisi 

internal perusahaan, 12) Fleksibilitas keuangan. 

Pada penelitian ini, variabel-variabel yang akan diteliti adalah: 1)struktur 

aktiva, 2) profitabilitas, 3) pertumbuhan penjualan, dan 4) ukuran perusahaan. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Weston dan Brigham (1997: 174), 

struktur aktiva merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi struktur modal. 

Apabila aktiva perusahaan cocok untuk digunakan agunan kredit, perusahaan 

tersebut cenderung menggunakan banyak hutang. Perusahaan yang sebagian 

aktivanya berupa piutang dan persediaan tidak begitu tergantung pada 

pembiayaan jangka panjang dan lebih banyak menggunakan hutang jangka 
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pendek. Weston dan Copeland (1997) juga mengemukakan teori yang sama 

bahwa struktur aktiva merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. Profitabilitas merupakan variabel yang mempengaruhi struktur modal, 

didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Weston dan Brigham (1997) dan 

Agus Sartono (1998). Seringkali pengamatan menunjukkan bahwa tingkat 

pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang relatif kecil. 

Menurut Weston dan Brigham (1997), dan Agus Sartono (1998), pertumbuhan 

penjualan merupakan variabel yang mempengaruhi struktur modal. Ketika 

perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi terdapat dua indikasi dalam 

penggunaan leverage, yaitu melakukan ekspansi dengan menggunakan dana 

eksternal atau memilih untuk mempertahankan rasio hutang pada leverage rendah. 

Ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh yang positif terhadap leverage. 

Bambang Riyanto (2001), mengemukakan teori bahwa ukuran perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur modal, perusahaan yang 

lebih besar akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dibanding perusahaan 

kecil. 

Telekomunikasi merupakan salah satu bentuk bisnis di bidang jasa yang 

hasil produknya sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat, dengan 

perkembangan jaman yang ada, kebutuhan telekomunikasi telah bergeser menjadi 

kebutuhan primer. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa 

telekomunikasi karena dengan kecanggihan teknologi yang ditawarkan, mereka 

bisa mendapatkan informasi dan berkomunikasi lebih cepat, mudah, dan murah. 

Selain itu, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat juga menjadi faktor 

pendukung lain. 



 
 

 

6

Bisnis telekomunikasi merupakan bisnis yang akan menghasilkan 

keuntungan besar karena perkembangannya yang pesat dan pangsa pasar yang 

masih begitu luas. Kondisi tersebut merupakan peluang emas bagi perusahaan 

telekomunikasi untuk melakukan ekspansi usaha, akan tetapi perusahaan juga 

membutuhkan tambahan  modal dalam upaya pengembangan bisnisnya. 

Tambahan modal bisa diperoleh baik dari sumber pendanaan internal maupun 

eksternal perusahaan. Setiap pemilihan sumber pendanaan pada akhirnya akan 

mempengaruhi biaya modal perusahaan, oleh karena itu perusahaan 

telekomunikasi juga perlu melakukan analisa yang tepat sebelum mengambil 

kebijakan dalam penentuan struktur modalnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dilakukan 

penelitian yang berjudul: “VARIABEL–VARIABEL YANG 

MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN 

TELEKOMUNIKASI YANG LISTING DI BEI”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang ingin diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh terhadap struktur modal baik secara 

simultan maupun parsial ? 

2. Dari struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran 

perusahaan, manakah yang berpengaruh dominan terhadap struktur modal 

pada perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis pengaruh struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan 

penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal baik secara 

simultan maupun parsial pada perusahaan telekomunikasi yang listing di 

BEI. 

2. Mengetahui dari struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, 

dan ukuran perusahaan, mana yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap struktur modal pada perusahaan telekomunikasi yang listing di 

BEI. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam bidang 

manajemen keuangan pada masalah yang berkaitan dengan struktur modal 

dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. 

2. Bagi pihak perusahaan, khususnya manajer keuangan penelitian ini akan 

memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang mempengaruhi 

struktur modal perusahaan dan sebagai acuan pengambilan keputusan 

pendanaan perusahaan. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk 

penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Nur Anissa (2004) melakukan penelitian yang berjudul, analisa variabel-

variabel yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan food and beverages 

(1999-2002). Penelitian ini menggunakan variabel struktur aktiva, profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas. Model 

analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari 

penelitian menunjukkan keempat variabel bebas yang digunakan dapat 

menjelaskan struktur modal sebesar 57,1%. Hasil uji F menunjukkan bahwa 

tingkat signifikansi F < 5%, yang berarti variabel struktur aktiva, profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan 

terhadap struktur modal. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa keempat 

variabel bebas memiliki nilai thitung > ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial masing-masing variabel bebas juga berpengaruh pada struktur 

modal. Dari hasil perhitungan koefisien beta, diketahui bahwa profitabilitas 

merupakan variabel bebas yang dominan berpengaruh terhadap struktur modal. 

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 dan 2 dapat diterima. 

Oktarisda Puspito (2007) melakukan penelitian tentang analisis variabel-

variabel yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan automotive and 

allied products yang go public di BEJ (2002-2005). Variabel-variabel yang 

dianalisis yaitu struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan. Alat analisis data yang digunakan regresi linier berganda dengan 
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metode ordinary least square yang sudah bebas dari gejala asumsi klasik. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel bebas 

yang diteliti mempengaruhi struktur modal perusahaan otomotif berdasarkan dari 

hasil uji F yang menunjukkan tingkat signifikansi < 5%. Dari hasil uji t diketahui 

bahwa secara parsial variabel struktur aktiva, profitabilitas, serta ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal, karena 

memiliki nilai thitung > ttabel. Sedangkan variabel pertumbuhan penjualan memiliki 

pengaruh tidak signifikan, karena nilai thitung < ttabel. Dan hasil perhitungan 

koefisien beta menunjukkan bahwa variabel profitabilitas merupakan variabel 

yang mempunyai pengaruh dominan dengan arah yang negatif terhadap struktur 

modal. 

Fristia Ratih (2008) penelitiannya yang berjudul, variabel-variabel yang 

mempengaruhi struktur modal pada perusahaan food and beverages yang listing di 

BEI (2003-2007). Penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda, 

dengan variabel bebas yang diteliti meliputi tangibility, ukuran perusahaan, 

peluang bertumbuh, profitabilitas, volatilitas, dan non-debt tax shields. Hasil uji F 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi F < 5%, yang berarti variabel 

tangibility, ukuran perusahaan, peluang bertumbuh, profitabilitas, volatilitas, dan 

non-debt tax shield berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal. Secara 

parsial dari hasil uji t diketahui bahwa yang berpengaruh terhadap struktur modal 

adalah ukuran perusahaan, peluang bertumbuh, dan profitabilitas, karena nilai 

thitung > ttabel, sedangkan tangibility, volatilitas, dan non-debt tax shields memiliki 

nilai thitung < ttabel yang berarti tidak mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. 

Dari enam variabel bebas yang mempengaruhi struktur modal tersebut, ukuran 
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perusahaan merupakan variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap 

struktur modal. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien betanya yang paling 

tinggi dibanding dengan variabel bebas lainnya. 

Puji Hariyanti (2008) telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan 

manufaktur yang go public di BEI (2002-2005). Variabel-variabel bebas yang 

diteliti antara lain, struktur aktiva, tingkat pertumbuhan penjualan, leverage 

operasi, dan profitabilitas. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

linier berganda. Hasil dari penelitiannya, pada uji F diperoleh tingkat signifikansi 

F < 5% yang menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (struktur modal). Sedangkan dari uji t, 

menunjukkan secara parsial variabel struktur aktiva dan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal, yang diketahui dari tingkat signifikansi 

masing-masing variabel bebas tersebut (< α = 5%). Variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap struktur modal adalah struktur aktiva karena nilai koefisien 

betanya yang terbesar dibanding variabel lainnya. 

 
Tabel 2.1. 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Objek Penelitian Variabel yang 
diteliti 

Hasil Penelitian 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nur Anissa 
(2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 

perusahaan food and 
beverage yang listing 
di BEJ (1999-2002) 
 
 
 
 
 
 
 

X1: struktur aktiva, 
X2: profitabilitas, 
X3: pertumbuhan 

penjualan, 
X4: ukuran 

perusahaan. 
 
 
 
 

struktur aktiva, 
profitabilitas, 
pertumbuhan 
penjualan, dan 
ukuran perusahaan 
berpengaruh secara 
simultan terhadap 
struktur modal, 
sedangkan secara 
parsial masing- 
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No. Peneliti 
 
 

Objek Penelitian Variabel yang 
diteliti 

Hasil Penelitian 

    masing variabel 
bebas juga 
berpengaruh pada 
struktur modal. 

2. Oktarisda 
Puspito 
(2007) 

perusahaan 
automotive and allied 
products yang go 
public di BEJ (2002-
2005) 

X1: struktur aktiva, 
X2: pertumbuhan 

penjualan, 
X3: profitabilitas, 
X4: ukuran 

perusahaan. 

secara simultan 
variabel-variabel 
bebas yang diteliti 
mempengaruhi 
struktur modal dan 
secara parsial 
struktur aktiva, 
profitabilitas, serta 
ukuran perusahaan 
memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 
struktur modal. 
Sedangkan 
pertumbuhan 
penjualan memiliki 
pengaruh tidak 
signifikan 

3. Fristia Ratih 
(2008) 

perusahaan food and 
beverages yang listing 
di BEI (2003-2007) 

X1: tangibility, 
X2: ukuran 

perusahaan, 
X3:peluang 

bertumbuh, 
X4: profitabilitas, 
X5: volatilitas, 
X6: non-debt tax 

shields. 

tangibility, ukuran 
perusahaan, 
peluang 
bertumbuh, 
profitabilitas, 
volatilitas, dan 
non-debt tax shield 
berpengaruh secara 
simultan terhadap 
struktur modal. 
Secara parsial yang 
berpengaruh 
terhadap struktur 
modal adalah 
ukuran perusahaan, 
peluang 
bertumbuh, dan 
profitabilitas. 

4. 

 

Puji 
Hariyanti 
(2008) 

 

perusahaan 
manufaktur yang go 
public di BEI (2002-
2005) 
 

X1: struktur aktiva, 
X2: tingkat 

pertumbuhan 
penjualan, 

X3: leverage  

secara simultan 
variabel bebas 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
struktur modal.  
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No. Peneliti 

 

Objek Penelitian 
 

Variabel yang 
diteliti 

 

Hasil Penelitian 
 

   operasi, 
X4: profitabilitas. 

Sedangkan secara 
parsial, struktur 
aktiva dan 
profitabilitas 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
struktur modal. 

 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian-penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

pendahulunya meliputi, variabel-variabel bebas yang diteliti telah digunakan 

dalam penelitian sebelumnya, model analisis yang digunakan juga sama 

menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya meliputi, periode 

penelitian, dan objek penelitian. Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, 

penelitian dari Nur Anisa (2004) menjadi acuan dari penelitian ini, yaitu 

menggunakan variabel-variabel bebas (X) yang sama dalam penelitian, berupa 

struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. 

 
2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Modal  

2.2.1.1. Pengertian Modal 

Menurut Weston dan Brigham (1997: 424), pengertian modal yaitu: Modal 

merupakan salah satu faktor produksi dimana apabila suatu perusahaan tidak 

didukung oleh tersedianya faktor produksi modal ini, maka perusahaan tidak akan 

berjalan dengan lancar. 
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Dalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perusahaan tertentu 

memerlukan modal. Tersedianya modal yang memadai bagi perusahaan akan 

mendorong kelancaran usahanya, terlebih lagi pada kondisi lingkungan usaha 

yang tingkat persaingannya tinggi, maka perusahaan harus mampu bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Hal ini berarti bahwa kebutuhan modal setiap 

perusahaan adalah sangat penting. 

2.2.1.2. Jenis-Jenis Modal 

Modal dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan dana 

dari pemilik dan pembelanjaan dari hutang. Menurut Bambang Riyanto (2001: 

227) modal dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumbernya, 

yaitu: 

1. Modal Intern (modal sendiri) 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang 

tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh 

karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditasnya merupakan dana jangka 

panjang yang tidak tertentu waktunya. Modal sendiri dalam suatu perusahaan 

terdiri dari: 

a. Modal saham 

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau tanda penyerahan dana 

dalam suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Adapun jenis-

jenis saham adalah saham biasa, saham preferen, saham preferen 

kumulatif. 
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b. Cadangan 

Cadangan dimaksudkan sebagai bahan yang dibentuk dari keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lalu. 

Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah, cadangan ekspansi, 

cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan umum (digunakan 

untuk menutup kejadian yang tidak terduga).  

c. Laba ditahan 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan sebagian dibagikan sehingga 

dividen dan sebagian lagi ditahan oleh perusahaan. Adanya keuntungan 

akan memperbesar retained earning (keuntungan yang ditahan) yang 

berarti akan memperbesar modal sendiri. Sebaliknya, adanya kerugian 

yang diderita akan memperkecil retained earning yang berarti akan 

memperkecil modal sendiri. 

2.  Modal Ekstern (modal asing) 

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya 

sementara bekerja di dalam perusahaan di mana suatu saat harus dibayar kembali 

dan bagi perusahaan yang bersangkutan, yaitu hutang. Jenis-jenis hutang adalah: 

a. Hutang jangka pendek 

Hutang jangka pendek adalah hutang yang mempunyai waktu jatuh tempo 

satu tahun atau kurang dari satu tahun, misalnya hutang dagang, hutang 

wesel, hutang gaji, dan hutang upah. 
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b. Hutang jangka panjang 

Hutang jangka panjang adalah hutang yang mempunyai jatuh tempo lebih 

dari satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan, contohnya hutang 

obligasi, serta hutang hipotik. 

 
2.2.2. Struktur Keuangan 

Konsep penting manajemen pendanaan adalah masalah sumber dan 

penggunaan dana. Dana dapat dipenuhi dari sumber intern ataupun ekstern 

perusahaan. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membelanjai aktiva-

aktiva perusahaan. Weston dan Copeland (1997: 19) menyatakan bahwa struktur 

keuangan mencerminkan cara bagaimana aktiva perusahaan dibelanjai, yang 

seluruhnya merupakan bagian kanan (pasiva) neraca. Struktur keuangan 

menggambarkan komposisi sumber dana perusahaan atau mencerminkan 

pertimbangan modal asing dan modal sendiri. Modal asing (hutang) meliputi 

hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Struktur keuangan meliputi: a) 

hutang jangka pendek, b) hutang jangka panjang, dan c) Seluruh unsur modal 

sendiri. Hutang jangka pendek merupakan suatu kewajiban yang pelunasannya 

harus dilakukan dalam waktu kurang dari satu tahun, seperti hutang dagang, 

hutang wesel, hutang dividen, dan hutang gaji. Hutang jangka panjang yaitu 

hutang yang pelunasannya dilakukan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya 

hutang obligasi, hutang hipotik, dan kredit bank jangka panjang. Sedangkan 

modal sendiri merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik atau para 

pemegang saham, seperti modal saham, dan laba ditahan. 

Struktur keuangan mencerminkan cara bagaimana aktiva-aktiva perusahaan 

dibelanjai, dengan demikian struktur keuangan tercermin pada keseluruhan pasiva 
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dalam neraca (Bambang Riyanto, 2001:22). Struktur keuangan juga 

mencerminkan perimbangan baik dalam artian absolut maupun relatif antara 

keseluruhan modal asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan 

jumlah modal sendiri. Sedangkan struktur modal adalah pembelanjaan permanen 

dimana mencerminkan perimbangan antara hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri. Apabila struktur keuangan tercermin pada keseluruhan pasiva dalam 

neraca, maka struktur modal hanya tercermin pada hutang jangka panjang dan 

unsur-unsur modal sendiri dimana kedua golongan tersebut merupakan dana 

permanen atau dana jangka panjang. Dengan demikian maka struktur modal 

hanya merupakan sebagian saja dari struktur keuangan. 

Dalam hubungannya dengan struktur keuangan dan struktur kekayaan, 

menurut Bambang Riyanto (2001: 23), dikenal adanya pedoman atau aturan 

struktur keuangan yang konservatif, baik vertikal maupun horizontal. Aturan 

struktur keuangan konservatif yang vertikal memberikan batas imbangan yang 

harus dipertahankan oleh suatu perusahaan mengenai besarnya modal asing 

dengan modal sendiri. Berdasarkan anggapan bahwa pembelajaran yang sehat itu 

pertama-tama harus dibangun atas dasar modal sendiri, yaitu modal yang tahan 

resiko, maka aturan finansial tersebut memetakan bahwa besarnya modal asing 

dalam keadaan bagaimanapun juga tidak boleh melebihi besarnya modal sendiri. 

Koefisien hutang, yaitu angka perbandingan antara jumlah modal asing dengan 

modal sendiri tidak boleh melebihi 1:1. Setiap perluasan basis modal sendiri akan 

memperbesar kemampuan perusahaan dalam menanggung resiko usaha 

perusahaan yang akan dibelanjainya. Pandangan ini terutama didasarkan pada 
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“prinsip keuangan”, dimana hal ini akan memberikan pengaruh yang baik 

terhadap kreditur maupun terhadap perusahaan sendiri. 

Adapun aturan struktur keuangan konservatif horizontal memberikan batas 

imbangan antara besarnya modal sendiri disatu pihak dengan besarnya aktiva 

tetap ditambah persediaan besi dilain pihak. Aturan ini menyatakan bahwa 

keseluruhan “aktiva tetap” dan “persediaan besi” harus sepenuhnya ditutup atau 

dibelanjai dengan modal sendiri, yaitu modal yang tetap tertanam didalam 

perusahaan dengan kata lain dapat dikatakan bahwa besarnya modal sendiri tidak 

boleh kurang dari pada jumlah aktiva tetap ditambah persediaan besi. Dengan 

demikian keadaan yang dianggap normal oleh aturan tersebut ialah keadaan 

dimana besarnya modal sendiri sama besarnya dengan jumlah aktiva ditambah 

persediaan besi. 

Apabila jumlah modal sendiri lebih kecil atau kurang dari pada besarnya 

aktiva tetap ditambah persediaan besi, berarti bahwa aktiva tetap tersebut “kurang 

tertutup” oleh modal sendiri, sehingga besarnya modal sendiri tidak cukup untuk 

menjamin atau menutup aktiva tetap tersebut. Aktiva tetap dan persediaan besi 

merupakan aset yang akan tetap terikat di dalam perusahaan untuk jangka waktu 

yang lama, sehingga untuk membelanjai aset tersebut juga diperlukan modal yang 

akan tetap tertahan dalam perusahaan yaitu dalam bentuk modal sendiri. 

2.2.3. Struktur Modal 

Berbicara tentang struktur modal, pertama-tama akan dikemukakan 

pengertian dari struktur modal itu sendiri menurut pendapat beberapa ahli yaitu 

Weston dan Copeland (1997:19), mengatakan bahwa struktur modal adalah 
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pembiayaan yang permanen terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, 

dan modal pemegang saham. Jadi, struktur modal perusahaan hanya merupakan 

bagian dari struktur keuangan yang terdiri atas hutang jangka pendek, hutang 

jangka panjang dengan modal pemegang saham. Nilai buku dari modal pemegang 

saham mencakup saham biasa, modal disetor atau surplus modal dan akumulasi 

laba ditahan. Pengertian lain diungkapkan oleh Van Horne (1997:432), bahwa 

struktur modal adalah komposisi pembelanjaan yang biasanya mengacu pada 

proporsi antara hutang jangka panjang, saham preferen dan modal sendiri yang 

disajikan dalam neraca perusahaan. Martin et. al. (2000: 542) juga menyatakan, 

struktur modal adalah panduan sumber dana jangka panjang yang digunakan oleh 

perusahaan. Sedangkan pengertian struktur modal menurut Weston dan Brigham 

(1997: 181), adalah struktur modal merupakan pembiayaan pembelanjaan 

permanen perusahaan, yang terutama berupa hutang jangka panjang, saham 

preferen, dan saham biasa, tetapi tidak termasuk semua kredit jangka pendek. 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

struktur modal merupakan susunan pembelanjaan yang bersifat permanen terdiri 

dari hutang janngka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham atau 

merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. 

 
2.2.4. Komponen Struktur Modal 

Menurut Bambang Riyanto (2001: 22) struktur modal perusahaan secara 

umum terdiri atas beberapa komponen, yaitu: 

1. Hutang jangka panjang (long term debt) 

2. Modal Sendiri (equitas) 
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2.2.4.1. Hutang Jangka Panjang  

Hutang jangka panjang yaitu modal hutang yang masa jatuh tempo 

pelunasannya lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca. Pada umumnya 

hutang jangka panjang digunakan untuk ekspansi perusahaan karena kebutuhan 

modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar dan jangka waktu 

yang lama. Hutang jangka panjang sering disebut hutang pendanaan atau 

funded debt. Jenis-jenis hutang jangka panjang menurut Bambang Riyanto 

(2001: 238) antara lain: 

a. Hutang obligasi, adalah pinjaman untuk jangka waktu yang panjang, 

dimana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang memiliki nilai 

nominal tertentu. Beberapa jenis obligasi antara lain, obligasi biasa, 

obligasi pendapatan, dan obligasi yang dapat ditukarkan. 

b. Hutang hipotik, yaitu pinjaman jangka panjang dimana kreditur diberi hak 

hipotik terhadap suatu barang tidak bergerak, supaya bila pihak kreditur 

tidak memenuhi kewajibannya barang tersebut dapat dijual dan dari hasil 

penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutup tagihannya. 

2.2.4.2. Modal Sendiri 

Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik 

perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya (Bambang Riyanto, 

2001:240). Modal sendiri dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari 

luar perusahaan. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan menurut Jones 

(2000: 37-38) bersumber dari: 
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a. Saham Biasa (common stocks) 

Perusahaan dapat memperoleh dana dengan mengeluarkan saham biasa dan 

menjualnya pada investor-investor yang menjadi pemilik baru jika mereka 

belum menjadi pemegang saham perusahaan. Pemegang saham biasa akan 

mendapat dividen pada akhir tahun pembukuan, hanya bila perusahaan 

yang bersangkutan mendapatkan keuntungan. Apabila perusahaan 

mengalami kerugian, maka pemegang saham tidak mendapatkan dividen. 

b. Saham Preferen  

Saham preferen adalah suatu jenis sekuritas campuran yang mirip dengan 

obligasi dalam hal tertentu dan mirip dengan saham biasa dalam hal 

lainnya. Seperti obligasi saham preferen juga mempunyai nilai pari. 

Dividen saham preferen juga mirip dengan pembayaran bunga, dalam arti 

jumlahnya tetap dan pada umumnya harus dibayarkan sebelum dividen 

saham biasa dibayarkan. Tetapi bila perusahaan tidak mampu membayar 

dividen saham preferen, maka perusahaan tidak perlu dinyatakan pailit. 

c.  Laba Ditahan 

Laba ditahan adalah pos neraca yang menunjukkan jumlah keseluruhan 

dari laba yang tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi laba ini 

diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Keberadaan laba ditahan tidak 

hanya tergantung pada laba yang diperoleh perusahaan, tetapi juga 

tergantung pada kebijakan pembayaran deviden yang ditetapkan 

perusahaan. 
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2.2.5. Struktur Modal Yang Optimal 

Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang memaksimalkan 

harga dari saham perusahaan, dalam hal ini biasanya meminta rasio hutang yang 

lebih rendah daripada rasio yang memaksimalkan EPS (Earning Per Share) yang 

diharapkan. (Brigham dan Houston, 2006: 24). Sedangkan Weston dan Brigham 

(1997: 150), mengemukakan bahwa struktur modal yang optimal adalah struktur 

modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian 

sehingga memaksimumkan harga saham. Menurut Bambang Riyanto (2001: 294), 

dengan mendasarkan pada konsep cost of capital maka akan dimiliki struktur 

modal yang optimal, dalam artian struktur modal yang dapat meminimumkan 

biaya penggunaan modal rata-rata (average cost of capital). Sedangkan menurut 

Warsono (2003: 242), struktur modal yang optimal dapat didefinisikan sebagai 

suatu struktur modal yang memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham 

perusahaan dan meminimumkan biaya modalnya.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur modal 

yang optimal adalah struktur modal yang memaksimalkan harga saham atau nilai 

perusahaan dan sekaligus juga meminimumkan biaya modal rata-rata. 

Struktur modal yang optimal berhubungan dengan kepentingan 

pembelanjaan mengenai perimbangan yang optimal antara pengambilan dana dari 

pinjaman jangka panjang dengan dana yang berasal penambahan modal sendiri. 

Pada konsep cost of capital, struktur modal yang optimal hendaknya mampu 

meminimumkan biaya modal rata-rata, dalam hal ini besarnya biaya modal rata-

rata sangat tergantung pada penentuan proporsi dari sumber dana yang digunakan. 

Tujuan perusahaan dalam menentukan struktur modal yang optimal adalah 



 
 

 

22

meminimumkan biaya rata-rata, yang pada akhirnya memperoleh dan 

meningkatkan penghasilan para pemegang saham. 

 
2.2.6. Teori Struktur Modal 

2.2.6.1 Teori Struktur Modal pada Pasar Modal Sempurna dan Tidak ada 

Pajak 

 
Menurut Warsono (2003:244), dalam teori struktur modal pada pasar modal 

yang sempurna dan tidak ada pajak, ada enam asumsi yang digunakan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tidak ada pajak perseroan atau pribadi dan tidak ada biaya kebangkrutan. 

2. Rasio hutang dan modal sendiri perusahaan diubah dengan pengeluaran hutang 

untuk membeli kembali saham atau pengeluaran saham untuk pembayaran 

hutang. Dengan kata lain, perubahan dalam struktur modal berpengaruh 

serempak. 

3. Perusahaan mempunyai kebijakan pembayaran deviden 100% dari laba yang 

diperoleh setiap tahunnya sebagai deviden. 

4. Perkiraan nilai distribusi probabilitas subjektif dari perkiraan laba operasi 

dimasa yang akan datang untuk masing-masing perusahaan adalah sama untuk 

semua investor di pasar modal. 

5. Laba operasi setiap tahunnya diperkirakan tidak akan tumbuh. Perkiraan nilai 

distribusi probabilitas dari laba operasi yang diharapkan untuk periode yang 

akan datang adalah sama dengan laba operasi sekarang. 

6. Hutang dianggap bersifat permanen. 
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Secara umum, ada empat macam pendekatan teori struktur modal pasar 

modal yang sempurna dan tidak ada pajak (Warsono, 2003:245-249), yaitu: 

1. Pendekatan laba bersih (net income/NI)  

Pendekatan laba bersih (net income/NI) menganalisis pengaruh perubahan 

hutang (leverage keuangan) terhadap nilai total perusahaan dan tingkat 

kapitalisasi menyeluruh (biaya modal keseluruhan), dengan asumsi laba 

operasi/sebelum bunga dan pajak (EBIT) dan tingkat kapitalisasi ekuitas (biaya 

modal sendiri) konstan. Menurut teori ini, jika leverage meningkat, maka nilai 

total perusahaan akan meningkat dan biaya modal keseluruhan menurun. 

2. Pendekatan Laba operasi Bersih (net operating income/NOI) 

Pendekatan laba operasi bersih (net operating income/NOI) menganalisis 

pengaruh perubahan hutang (leverage keuangan) terhadap nilai pasar saham 

perusahaan dan tingkat kapitalisasi ekuitas tersirat, dengan asumsi laba operasi 

bersih (EBIT) dan tingkat kapitalisasi keseluruhan konstan untuk semua tingkat 

leverage. Menurut teori ini, jika keuangan meningkat, maka nilai per lembar 

saham perusahaan akan meningkat dan tingkat kapitalisasi ekuitas akan naik. 

3. Pendekatan Tradisional 

Pendekatan tradisional terhadap penilaian dan leverage mengasumsikan 

adanya suatu struktur modal yang optimum dan bahwa perusahaan dapat 

menaikan nilai totalnya melalui penggunaan leverage yang bijaksana. Menurut 

teori ini, jika leverage keuangan meningkat, maka nilai perusahaan total akan 

meningkat sampai titik tertentu setelah mencapai titik tersebut dengan 

menigkatnya leverage, justru akan menurunkan nilai perusahaan total. 
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4. Pendekatan Modigliani-Militer (MM) 

Pendekatan NI dan NOI serta teori tradisional hanya didasarkan atas 

perilaku investor saja. Oleh karena itu, Modigliani dan Militer mencoba 

mengembangkan teori yang telah ada tersebut dengan cara memperkenalkan 

teori struktur modal secara sistematis, ilmiah dan atas dasar penelitian yang 

terus-menerus. 

Sedangkan menurut Agus Sartono (1998:303-309) secara sistematis MM 

menggunakan tiga preposisi yaitu: 

1. MM berpendapat bahwa nilai setiap perusahaan tidal lain merupakan 

kapitalisasi laba operasi bersih yang diharapkan dengan tingkat kapitalisasi 

(ko) konstan yang sesuai dengan tingkat resiko perusahaan. Dalam hal ini MM 

berpendapat bahwa nilai perusahaan tidak tergantung atau dipengaruhi oleh 

struktur modal. Untuk mendukung pendapat MM menggunakan pembuktian 

adanya proses arbitrase. MM berpendapat bahwa kondisi pada saat nilai dua 

perusahaan yang berbeda hanya karena kedua perusahaan tersebut mempunyai 

struktur modal yang berbeda, maka proses arbitrase akan terjadi. Investor akan 

menjual saham perusahaan yang memiliki hutang dengan harga yang lebih 

tinggi, kemudian membeli saham perusahaan yang tidak memiliki hutang dan 

menginvestigasikan kelebihan dananya pada investasi lain. Proses ini akan 

berlangsung terus sehingga kedua perusahaan mempunyai pasar yang sama. 

2. MM berpendapat bahwa biaya modal sendiri perusahaan yang memiliki 

leverage adalah sama dengan biaya modal sendiri perusahaan yang tidak 

memiliki leverage ditambah dengan premium resiko. Besar kecilnya premium 

resiko tergantung atas selisih antara biaya modal sendiri dan biaya hutang. 
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Oleh karena itu, apabila hutang perusahaan semakin besar maka biaya modal 

sendiri juga akan semakin besar. Hal ini disebabkan resiko yang dihadapi oleh 

pemilik modal sendiri meminta keuntungan yang semakin besar. 

3. MM berpendapat bahwa perusahaan seharusnya melakukan investasi proyek 

baru sepanjang nilai perusahaan meningkat paling tidak sebesar biaya 

investasi. Dengan demikian jika ∆V adalah perubahan nilai perusahaan dan ∆I 

adalah perubahan biaya investasi, maka perusahaan seharusnya melakukan 

investasi sepanjang ∆V melebihi ∆I. 

 
2.2.6.2. Teori struktur Modal pada Pasar Modal Sempurna dan Ada Pajak 

Dalam keadaan tidak ada pajak biaya modal perusahaan akan konstan. 

Berapapun komposisi hutang yang dipergunakan. Dalam keadaan ada pajak, biaya 

modal perusahaan akan menurun dengan makin besarnya komposisi hutang yang 

digunakan. Karena perusahaan menggunakan hutang bunga yang dibayarkan bisa 

dipergunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak (taxable 

income). Dengan kata lain apabila ada dua perusahaan yang memperoleh laba 

operasi yang sama, tetapi yang satu menggunakan hutang (dan membayar bunga) 

sedangkan yang satunya tidak, maka perusahaan yang membayar bunga akan 

membayar pajak (income tax) dalam jumlah yang lebih kecil. Dengan demikian 

nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang selisihnya adalah sebesar nilai 

sekarang (present value) dari penghematan pajak. Dalam keadaan ada pajak MM 

berpendapat bahwa umumnya bunga yang dibayarkan bisa dipergunakan untuk 

mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak (taxable income). 
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Kesimpulan dari pendapat MM bahwa dengan menggunakan hutang 

(bahkan menggunakan hutang yang lebih banyak) perusahaan bisa meningkatkan 

nilainya kalau ada pajak. Dengan kata lain, kalau tujuan pembelanjaan perusahaan 

adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan maka perusahaan perlu 

menggunakan hutang. Namun demikian perusahaan tidak seharusnya 

menggunakan hutang dengan sebanyak-banyaknya. Karena adanya 

ketidaksempurnaan pasar modal, seperti adanya biaya kebangkrutan dan 

perubahan biaya hutang kalau proporsi hutang semakin besar, maka penggunaan 

hutang sebanyak-banyaknya mungkin tidak menghasilkan struktur modal yang 

optimal. 

 
2.2.7. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Struktur Modal 

Untuk memenuhi kebutuhan dana, perusahaan dihadapkan pada adanya 

suatu siklus dalam pembelanjaan yang terkadang perusahaan lebih baik 

menggunakan dana yang berasal dari hutang jangka panjang, tetapi kadang-

kadang lebih baik menggunakan dana yang bersumber dari modal sendiri. Oleh 

karena itu perusahaan perlu menerapkan suatu target tertentu mengenai besarnya 

hutang dengan modal sendiri. 

Menurut Weston dan Brigham (1997:690), target struktur modal selalu 

berubah sepanjang waktu menurut kondisi yang berlaku, tetapi pada suatu saat 

tertentu perusahaan mempunyai keinginan terhadap struktur modal yang spesifik 

yaitu masing-masing keputusan dibidang keuangan disesuaikan dengan target 

tersebut. Bila rasio hutang aktual ternyata dibawah rasio yang telah ditargetkan 

maka modal pengembangan usaha perusahaan mungkin akan dibiayai dengan 
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menghimpun hutang, sedangkan pada rasio hutang atas target maka perusahaan 

akan menjual sahamnya. Agar target struktur modal dapat dicapai oleh 

perusahaan, maka terlebih dahulu perlu dianalisis variable-variabel yang 

mempengaruhi struktur modal itu sendiri. 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal suatu 

perusahaan. Berikut ini akan diuraikan pendapat beberapa ahli tentang variabel-

variabel yang mempengaruhi struktur modal. Menurut Brigham dan Houston 

(2006: 42-45) variabel-variabel yang menentukan atau mempengaruhi struktur 

modal antara lain:     

1. Stabilitas penjualan 

Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman 
memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih 
tinggi dibanding dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. 

2. Struktur aktiva 

Perusahaan yang aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung 
lebih banyak menggunakan hutang. Aktiva multi guna dapat digunakan oleh 
banyak perusahaan merupakan jaminan yang baik, sedangkan aktiva yang 
hanya digunakan untuk tujuan tertentu, tidak begitu baik untuk dijadikan 
jaminan. 

3. Leverage operasi 

Jika hal-hal lain tetap sama, perusahaan dengan laverage operasi yang lebih 
kecil cenderung lebih mampu untuk memperbesar leverage keuangan karena 
akan mempunyai resiko bisnis yang lebih kecil. 

4. Tingkat pertumbuhan 

Jika hal-hal lain tetap sama, perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus 
lebih banyak mengandalkan modal eksternal. 

5. profitabilitas 

perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi, 
menggunakan hutang yang relatif kecil. 

6. Pajak 

Bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan, 
dan pengurangan tersebut sangat bernilai bagi perusahaan yang terkena tarif 
pajak yang tinggi. Karena itu makin tinggi tarif pajak perusahaan, makin besar 
manfaat penggunaan hutang. 
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7. Pengendalian 

Pengaruh hutang lawan saham terhadap posisi pengendalian manajemen 
dapat mempengaruhi struktur modal. Pertimbangan pengendalian tidak selalu 
menghendaki penggunaan hutang/ekuitas karena jenis modal yang memberi 
perlindungan terbaik bagi manajemen bervariasi dari satu situasi ke situasi 
yang lain. 

8. Sikap manajemen 

Sejumlah manajemen cenderung lebih konservatif daripada manajemen 
lainnya, sehingga menggunakan jumlah utang yang lebih kecil daripada rata-
rata perusahaan dalam industri yang bersangkutan, sementara manajemen lain 
lebih cenderung menggunakan banyak hutang dalam usaha mengejar laba yang 
tinggi. 

9. Sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat 

Tanpa memperhatikan analisis para manajer atas faktor-faktor leverage yang 
tepat bagi perusahaan mereka, sikap para pemberi pinjaman dan perusahaan 
penilai peringkat seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan.  

10. Kondisi pasar 

Kondisi di pasar saham dan obligasi mengalami perubahan jangka panjang 
dan pendek yang dapat sangat berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan 
yang optimal. 

11. Kondisi internal perusahaan 

Kondisi internal perusahaan yang berpengaruh terhadap struktur modal 
yang ditargetkannya. 

12. Fleksibilitas keuangan 

Setiap perusahaan harus dapat mempertahankan fleksibilitas keuangannya 
yang dapat diartikan mempertahankan kapasitas cadangan yang memadai. 
Namun hal ini bersifat pertimbangan yang bergantung pada faktor-faktor 
lainnya yang tersebut di atas, termasuk pula ramalan kebutuhan dana 
perusahaan, ramalan kondisi pasar modal, keyakinan manajemen atas 
ramalannya, dan akibat dari kekurangan modal. 

 
Menurut Weston dan Copeland (1997: 35), variabel yang mempengaruhi 

struktur modal meliputi : 

1. Tingkat pertumbuhan penjualan 

Tingkat pertumbuhan penjualan masa depan merupakan ukuran sampai 
sejauh mana laba bersaham dari suatu perusahaan dapat ditingkatkan oleh 
leverage. Perusahaan harus mempertimbangkan keuntungan menggunakan 
leverage dengan adanya kesempatan untuk meningkatkan modal saham ketika 
harga sahamnya tinggi. 

 



 
 

 

29

2. Stabilitas arus kas 

Stabilitas arus kas dan rasio hutang berkaitan erat sekali. Bila stabilitas 
penjualan dan laba lebih besar, maka beban hutang tetap yang terjadi pada 
suatu perusahaan akan mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan 
dengan perusahaan yang penjualan dan labanya menurun tajam. Bila laba kecil, 
maka perusahaan akan menemui kesulitan untuk membayar bunga tetap dari 
obligasinya.  

3. Karakteristik industri 

Kemampuan untuk membayar hutang tergantung pada profitabilitas dan 
juga pada volume penjualan. Dengan demikian, stabilitas marjin laba adalah 
sama pentingnya dengan stabilitas penjualan. Industri yang sedang berkembang 
berkembang menjanjikan marjin laba yang tinggi, tetapi marjin laba tersebut 
cenderung menurun apabila industri itu merupakan industri di mana jumlah 
perusahaan dapat meningkat dengan cepat karena masuknya perusahaan baru. 

4. Struktur aktiva 

Struktur aktiva mempengaruhi sumber-sumber pembiayaan melalui 
beberapa cara. Perusahaan yang mempunyai aktiva tetap jangka panjang akan 
banyak menggunakan hutang hipotik jangka panjang. Sedangkan perusahaan 
yang sebagian besar aktivanya berupa piutang dan persediaan barang, tidak 
begitu tergantung pada pembiayaan hutang jangka panjang. 

5. Sikap manajemen 

Sikap manajemen yang paling berpengaruh dalam memilih cara pembiayaan 
adalah sikapnya terhadap pengendalian perusahaan dan resiko. Perusahaan 
besar yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang akan memilih penambahan 
penjualan saham biasa karena tidak akan banyak mempengaruhi pengendalian 
perusahan. Sedangkan perusahaan kecil menghindari penerbitan saham biasa 
dan lebih memilih penggunaan hutang yang tinggi. 

6. Sikap pemberi pinjaman 

Tanpa memperhatikan pendapat manajemen, sikap para pemberi pinjaman 
menentukan struktur keuangan perusahaan akan membicarakan struktur 
keuangannya dengan pemberi pinjaman dan hal ini banyak mempengaruhi 
nasehat pemberi pinjaman. 

 
Menurut Bambang Riyanto (2001: 228), faktor-faktor yang mempengaruhi 

struktur modal adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat bunga 

Pada waktu perusahaan merencanakan kebutuhan modal adalah sangat 
dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Tingkat bunga 
akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan ditarik, apakah 
perusahaan akan mengeluarkan saham atau obligasi. Sebagaimana diuraikan 
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dimuka bahwa obligasi hanya dibesarkan apabila itngkat bunganya lebih 
rendah daripada earning power dari tambahan modal tersebut. 

2. Stabilitas dari pendapatan (earnings) 

Stabilitas dan besarnya earnings yang diperoleh oleh suatu perusahaan akan 
menentukan apakah perusahaan tersebut dibenarkan untuk menarik modal 
dengan bunga tetap atau tidak. Suatu perusahaan yang mempunyai earning 
yang stabil akan selalu dapat memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat 
dari penggunaan modal asing. Sebaliknya perusahaan yang memmpunyai 
earning tidak stabil dan unpredictable, akan menanggung resiko tidak dapat 
membayar beban bunga atau tidak dapat membayar angsuran-angsuran 
hutangnya pada tahun-tahun atau keadaan memburuk. Perusahaan public 
utilities misalnya dimana mempunyai earning yang relatif stabil dapat 
mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mengadakan pinjaman atau 
penarikan modal asing dibandingkan dengan perusahaan industri barang-
barang lux. 

3. Susunan dari aktiva 

Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar dari modalnya 
tertanam dalam aktiva tetap (fixed assets), akan mengutamakan pemenuhan 
kebutuhan modalnya dari modal yang permanent, yaitu modal sendiri, 
sedangkan modal asing sifatnya adalah sebagai pelengkap. Hal ini dapat 
dihubungkan dengan adanya aturan struktur financial konservatif yang 
horizontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling 
sedikit yang dapat menutup jumlah aktiva tetap dan aktiva lain yang sifatnya 
permanen. Dan perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya sendiri dan 
aktiva lancar akan mengutamakanpemenuhan kebutuhan dananya dengan 
hutang jangka pendek. 

4. Kadar resiko dari aktiva 

Tingkat atau kadar resiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan adalah 
tidak sama. Makin panjang waktu penggunaan suatu aktiva di dalam 
perusahaan, makin besar derajat resikonya. Dengan perkembangan dan 
kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tidak ada henti-hentinya, 
dalam artian ekonomis dapat mempercepat tidak digunakannya suatu aktiva, 
meskipun dalam artian teknis masih dapat digunakan. Dalam hubungan ini kita 
mengenal adanya prinsip aspek risiko di dalam ajaran pembelanjaan 
perusahaan, yang menyatakan bahwa apabila ada aktiva yang peka resiko, 
maka perusahaan harus lebih banyak membelanjai dengan modal sendiri, 
modal yang tahan resiko, dan sedapat mungkin mengurangi pembelanjaan 
dengan modal asing atau modal yang takut resiko. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa makin lama modal harus ditingkatkan, makin tinggi derajat 
resikonya, maikn mendesak keperluan akan pembelanjaan seluruhnya atau 
sebagian besar dengnan modal sendiri. 

5. Berapa jumlah modal yang dibutuhkan 

Berapa jumlah modal yang dibutuhkan juga mempunyai pengaruh terhadap 
jenis modal yang akan ditarik. Apabila jumlah modal yang dibutuhkan 
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sekiranya dapat dipenuhi hany dari satu sumber saja, maka tidak perlu mencari 
sumber lain. Sebaliknya apabila jumlah modal yang dibutuhkan adalah sangat 
besar, sehingga tidak dapat dipenuhi dari satu sumber saja, maka perlu dicari 
sumber yang lain. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa, apabila jumlah 
modal yang dibutuhkan sangat besar maka dirasakan perlu bagi perusahaan 
tersebut untuk mengeluarkan beberapa golongan sekuritas secara bersama-
sama, sedangkan bagi perusahaan yang membutuhkan modal yang tidak begitu 
besar cukup hanya mengeluarkan satu golongan sekuritas saja. 

6. Keadaan pasar modal 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan karena 
adanya gelombar konjungtur. Pada umumnya apabila gelombang meninggi 
para investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam saham. 
Berhubungan dengan hal itu, maka perusahaan dalam usahanya untuk 
mengeluarkan atau menjual sekuritas harus menyesuaikan dengan keadaan 
pasar modal tersebut. 

7. Sifat manajemen 

Sifat manajemen akan mempunyai pengaruh yang langsung dalam 
pengambilan mengenai cara pemenuhan dana. Seorang manajer yang bersikap 
optimis yang memandang masa depannya dengan cerah, yang mempunyai 
keberanian untuk menanggung resiko yang lebih besar, akan lebih berani untuk 
membiayai pertumbuhan penjualannya dengan dana yang berasal dari hutang 
meskipun metode pembelanjaan dengan hutang ini memberikan beban 
financial yang tetap. Sebaliknya seorang manajer yang bersikap pesimis, yang 
serba takut untuk menanggung risiko akan lebih suka membelanjai 
pertumbuhan penjualannya dengan dana yang berasal dari sumber intern atau 
dengan modal saham yang tidak mempunyai beban yang tetap. 

8. Besarnya suatu perusahaan 

Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas, setiap 
perluasan modal saham akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap 
kemungkinan hilangnya atau tergesernya control dari pihak dominant terhadap 
perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya perusahaan yang kecil dimana 
sahamnya hanya tersebar di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya control 
pihak dominant terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan gemikian 
maka pada perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas akan 
berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk 
membiayai pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan perusahaan yang 
kecil. 

 
Menurut Agus Sartono (1998: 326-327) faktor yang mempengaruhi struktur 

modal adalah sebagai berikut: 
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1. Tingkat penjualan 

 Perusahaan dengan pejualan yang relatif stabil dapat menggunakan utang 
lebih besar daripada perusahaan dengan penjualan yang tidak stabil. Seperti 
halnya beberapa perusahaan jasa, secara historis penjualannya relatif lebih 
stabil, sehingga dapat menggunakan leverage yang lebih besar daripada 
perusahaan manufaktur. 

2. Struktur asset 

 Perusahaan dengan struktur asset yang fleksibel cenderung menggunakan 
leverage lebih besar daripada perusahaan yang struktur assetnya tidak fleksibel. 

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

Apabila faktor lain sama, maka perusahaan yang memiliki tingkat 
pertumbuhan tinggi cenderung akan menggunakan sumber dana dari luar. 
Alasan lain adalah karena biaya emisi saham biasanya lebih mahal jika 
dibandingkan dengan biaya pengeluaran obligasi. 

4. Profitabilitas dan pajak 

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menggunakan utang yang lebih 
kecil karena perusahaan mampu menyediakan dana yang cukup melalui laba 
ditahan. Selain itu, karena pembayaran bunga merupakan pengurang pajak, 
maka semakin tinggi tingkat pajak perusahaan semakin besar leverage 
perusahaan. 

5.   Management attitude 

Manajemen dapat menentukan sesuai dengan penilaian mereka sendiri 
tentang struktur modal yang tepat. Beberapa manajemen cenderung 
menggunakan utang yang lebih besar sementara manajemen lain sebaliknya. 

6.   Kondisi intern perusahaan 

Perusahaan suatu saat perlu menanti saat yang tepat untuk mengeluarkan 
saham atau obligasi tergantung atas kondisi intern. 

 
Pada penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel bebas adalah 

struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. 

Variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Struktur aktiva 

Menurut Weston dan Brigham (1997: 713), perusahaan yang memiliki 

aktiva yang dapat diserahkan sebagai jaminan, cenderung menggunakan hutang 

dalam jumlah yang besar. Aktiva yang dimaksud adalah aktiva yang 
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berhubungan dengan struktur modal perusahaan terutama adalah aktiva tetap, 

dengan demikian semakin tinggi struktur aktiva perusahaan menunjukkan 

semakin tinggi kemampuan dari perusahaan tersebut untuk dapat menjamin 

hutang jangka panjang yang dipinjamnya. Sebaliknya, semakin rendah struktur 

aktiva dari suatu perusahaan menunjukkan semakin rendah kemampuan dari 

perusahaan tersebut untuk dapat menjamin hutang jangka panjangnya. Jadi, 

dalam hal ini struktur aktiva mempunyai hubungan yang positif dengan 

struktur modal suatu perusahaan. 

Perhitungan struktur aktiva dapat dilakukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

  Struktur Aktiva = 
vaTotal Akti
apAktiva tet

 

Weston dan Brigham (1997:713) 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas juga merupakan variabel yang mempengaruhi struktur 

modal, bila didasarkan pada teori Weston dan Brigham (1997:713) yang 

mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas 

investasi menggunakan hutang relatif kecil. Tingkat pengembalian yang tinggi 

memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan 

dana yang dihasilkan secara internal. Menurut Weston dan Copeland (1997: 

130), profitabilitas adalah rasio dari efektifitas manajemen berdasarkan hasil 

pengembalian yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Keefektifan ini 

dinilai dengan mengaitkan laba bersih dengan aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan laba. 
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Adapun rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah 

sebagai berikut : 

a. Gross Profit Margin Ratio 

Merupakan rasio antara laba kotor yang diperoleh perusahaan dengan 

tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama.  

Penjualan
KotorLaba

inMofitGross =argPr  

(Weston dan Copeland, 1997: 256) 

b. Operating Profit Margin Ratio 

Menunjukkan perhitungan laba bersih setelah dikurangi biaya operasional 

per satuan penjualan. Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan, 

sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena 

berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang terserap dalam biaya tinggi 

mungkin tidak hanya disebabkan oleh faktor intern yang dapat dikendalikan 

oleh manajemen, tetapi juga faktor ekstern misalnya faktor harga yang sulit 

dikendalikan oleh manajemen (Munawir, 2002:100). 

Penjualan
BersihOperasiLabaRatioinMofitOperating =argPr  

c. Net Profit Margin Ratio 

Menunjukkan perhitungan laba bersih sesudah pajak dibagi dengan 

penjualan sehingga menghasilkan laba untuk setiap rupiah penjualan. 

Semakin besar rasio ini, menunjukkan kinerja yang terpadu dari seluruh 

elemen perusahaan berjalan dengan baik. 
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Penjualan
BersihLaba

RatioinMofitNet =argPr  

(Weston & Copeland, 1997:241) 

d. Return On Investment 

Merupakan perbandingan antara laba tersedia bagi para pemegang saham 

biasa dengan aktiva total. Besarnya hasil perhitungan pengembalian atas 

investasi menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham dengan seluruh 

aktiva yang dimilikinya. 

AktivaTotal
PajakSetelah Bersih  Laba

  Re =InvestmentOnturn  

 (Weston & Copeland, 1997: 47)  

e. Return On Equity 

Merupakan perbandingan antara laba tersedia bagi pemegang saham dengan 

ekuitas. Besarnya hasil perhitungan pengembalian atas ekuitas menunjukkan 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan model ekuitas yang 

dimilikinya. 

SendiriModal
BersihLaba

Re =EquityOnturn  

(Weston & Copeland, 1997:240) 

f. Return On Asset 

Return On Asset atau ROA memiliki arti sangat penting dalam analisa 

keuangan yaitu sebagai salah satu teknik analisa keuangan yang bersifat 

menyeluruh yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
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dengan seluruh dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk 

operasinya dalam menghasilkan laba. Semakin besar nilainya maka semakin 

baik kondisi perusahaan. Menurut Lukman Syamsudin (2000:71), ROA 

dapat dihitung dengan menggunakan: 

Return On Asset = 
AktivaTotal
Bersih Laba

 

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA. 

Karena struktur modal erat kaitannya dengan penanaman modal perusahaan 

dalam jangka panjang. Dengan ROA yang tinggi, berarti bahwa laba bersih 

yang dimiliki perusahaan tinggi, maka kemampuan perusahaan dalam 

membayar bunga tetap juga tinggi. 

3. Pertumbuhan penjualan 

Pertumbuhan penjualan merupakan kenaikan jumlah penjualan dari tahun 

tertentu ketahun berikutnya. Menurut Weston dan Copeland (1997:35), 

pertumbuhan penjualan merupakan salah satu penentu leverage perusahaan, 

mengingat tingkat penjualan merupakan ukuran sampai sejauh mana Earning 

Per Share (EPS) dari perusahaan dapat ditingkatkan oleh leverage. Sebagai 

contoh, pembelanjaan dengan hutang dengan beban tetap tertentu akan 

meningkatkan pendapatan pemilik saham. Perusahaan dengan penjualan yang 

relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan 

menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang penjualannya tidak stabil. 

Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan penjualan pada 

periode ke-t setelah dikurangi penjualan pada periode sebelumnya terhadap 
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penjualan pada periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan dirumuskan oleh 

Weston dan Copeland (1997:243) sebagai berikut: 

Pertumbuhan Penjualan = 
)1(

)1(
−

−−
tPenjualan

tPenjualantPenjualan
 

4. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, 

Titman dan Wessels (1988) mengungkapkan bahwa rasio leverage 

berhubungan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan kecil memiliki leverage 

yang lebih tinggi daripada perusahaan besar dan kemungkinan memilih 

pinjaman jangka pendek dibandingkan hutang jangka panjang karena biaya 

tetapnya lebih rendah dengan alternatif pendanaan ini. Titman dan Wessels 

juga menyebutkan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat total 

penjualan dan total aktiva, yang dapat dinyatakan dengan logaritma natural 

(Ln) dari total aktiva atau total penjualan. Dalam penelitian ini ukuran 

perusahaan diukur dengan Ln total aktiva, karena kekayaan atau kemampuan 

perusahaan dapat tercermin dari total aktivanya. 
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2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Perkembangan globalisasi ekonomi 

• Persaingan perusahaan telekomunikasi 

Operasi Perusahaan 

Variabel yang mempengaruhi : 

• Struktur Aktiva 
• Profitabilitas 
• Pertumbuhan Penjualan 
• Ukuran perusahaan 

Kebutuhan Dana 

Modal Sendiri Modal Pinjaman 

Struktur Modal 

Model Analisis Regresi 
Linear Berganda 

Hasil Penelitian 

Uji Asumsi 
Klasik 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dari perumusan masalah, serta tujuan 

penelitian yang ditetapkan, maka dirumuskan hipotesis berikut : 

1. Struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal baik secara simultan 

maupun parsial pada perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI. 

2. Struktur aktiva mempunyai pengaruh yang dominan terhadap struktur 

modal pada perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian eksplanatori, karena dilakukan untuk menjelaskan pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Menurut pendapat 

Singarimbun dan Sufyan Effendi (1995:5), jenis penelitian penjelasan 

(explanatory research) merupakan jenis penelitian yang bertujuan menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah replication research, yaitu suatu 

penelitian pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu yang serupa, namun 

dengan sampel, variabel, dan periode yang berbeda. Perbedaan penelitian ini 

dengan sebelumnya terletak pada perusahaan yang diteliti dan periode waktu 

dalam melakukan analisis. Alasan dilakukannya replikasi adalah untuk 

mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal perusahaan 

telekomunikasi yang listing di BEI, mengingat telah terjadi berbagai perubahan 

ekonomi. 

 
3.2 Objek Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan  unsur-unsur yang memiliki satu/beberapa 

ciri atau karakteristik yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:130), 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Moh. Nazir 



 
 

 

41

(2003:273), populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang 

ingin kita buat inferensi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2005 

sampai dengan 2007 yang berjumlah 6 (enam) perusahaan. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:131). Pengertian lain menurut Singarimbun dan Sufyan Effendi 

(1995:20) yaitu, sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diselidiki dan 

dianggap telah mewakili atau representatif dan mencerminkan ciri dari populasi. 

Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang 

dapat digeneralisasikan tehadap populasi penelitian. Sampel terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi. Sampel dalam penelitian ini dipilih 

menggunakan purposive random sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan telekomunikasi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sampai dengan 31 Desember 2007. 

b. Menerbitkan laporan keuangan triwulanan untuk periode 2005 sampai 

dengan 2007. 

c. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2005 sampai dengan 

2007.  

 
Dari penjelasan sebelumnya, maka didapatkan 3 (tiga) perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian, yaitu: 

1. PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

2. PT. Indosat Tbk. 

3. PT. Infoasia Teknologi Global Tbk. 

 



 
 

 

42

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu 

data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, 

diperoleh, dan dicatat oleh pihak lain dalam bentuk dukumentasi. 

Sumber data penelitian ini adalah data laporan keuangan triwulanan yang 

diterbitkan oleh perusahaan selama periode 2005-2007, yang diperoleh dari pojok 

BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Capital Directory Market, 

prospektus masing-masing emiten, serta website BEI. 

 
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik  dokumentasi 

dengan tipe pooled data. Pooled data dimaksudkan agar jumlah observasi 

memenuhi syarat Ordinary Least Square (OLS) dalam analisis regresi. Dengan 

tipe pooled data jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 data 

sampel yang diperoleh dari triwulan pertama tahun 2005 sampai dengan triwulan 

keempat tahun 2007 penelitian dikalikan dengan jumlah perusahaan sampel. 

 
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

Definisi operasional yang dibuat dapat berbentuk definisi operasional yang diukur 

ataupun definisi operasional yang eksperimental. (Moh. Nazir, 2003: 114) 
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Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: 

1. Variabel terikat (Y), merupakan variabel akibat atau yang dipengaruhi oeh 

variabel bebas, yaitu struktur modal. 

2. Variabel bebas (X), merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, 

yaitu: 

X1 = Struktur Aktiva 

X2 = Profitabilitas/ROA 

X3 = Pertumbuhan Penjualan 

X4 = Ukuran perusahaan 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel yang digunakan pada penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Struktur Modal (Y) 

Struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka 

panjang, saham preferen, dan modal saham (Weston dan Copeland, 1997:19). 

Cara pengukurannya adalah dengan membandingkan antara hutang jangka 

panjang dengan ekuitas (modal sendiri), dinyatakan dalam persen. 

Struktur Modal = 
Sendiri Modal

Panjang Jangka Hutang  

(Bambang Riyanto, 2001 : 296) 
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2. Struktur aktiva (X1) 

Struktur aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki 

oleh perusahaan yang diharapkan akan memberikan manfaat dimasa yang akan 

datang, yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, aktiva lancar, dan 

aktiva tidak lancar. Cara mengukurnya adalah dengan perbandingan atau 

perimbangan antara aktiva tetap dengan total aktiva. 

Struktur Aktiva = 
vaTotal Akti
apAktiva tet  

(Weston dan Brigham, 1997:713) 

3. ROA (X2) 

Profitabilitas diukur dengan menggunakan Return On Asset (ROA) yang 

menunjukkan kemampuan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva 

untuk menghasilkan laba yang merupakan perbandingan antara laba bersih 

dengan total aktiva.  

ROA  = 
Aktiva Total
Bersih Laba  

 (Weston dan Copeland, 1997:240) 

4. Pertumbuhan Penjualan (X3) 

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke 

tahun atau dari waktu ke waktu. Cara pengukurannya adalah dengan 

membandingkan penjualan pada periode ke-t setelah dikurangi penjualan pada 

periode sebelumnya terhadap penjualan pada periode sebelumnya. 

Pertumbuhan Penjualan = 
)1(

)1(
−

−−
tPenjualan

tPenjualantPenjualan  

(Weston dan Copeland, 1997:243) 
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5. Ukuran Perusahaan (X4) 

Variabel ini merupakan cerminan besarnya kemampuan perusahaan. Titman 

dan Wessels (1988) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur 

dengan logaritma natural dari total aktiva atau logaritma natural total penjualan. 

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total 

aktiva, karena ukuran perusahaan tercermin dari kekayaan perusahaan atau total 

aktivanya. 

  
3.6 Analisis Data 

3.6.1 Model Analisis 

Pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif yang didasarkan pada 

laporan keuangan yaitu dengan menganalisis struktur aktiva, profitabilitas, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan. Teknik analisis statistik yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dengan program komputer SPSS 13 for 

windows dan teknik kuadrat terkecil biasa (OLS/Ordinary Last Square). Teknik 

analisis ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisa pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, 

baik secara simultan maupun parsial serta untuk mengetahui dan menganalisa 

variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat. Model regresi 

linier berganda menurut Napa I. Awat (1995:337) adalah sebagai berikut : 

eiX.........XX Yi kik2i21i10 ++++= ββββ  

Keterangan : 

Y  : Variabel dependen 

X1—Xk   : Variabel independen  
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β  : Konstanta 

βi - βk : koefisien regresi 

e  : unsur pengganggu (disturbance error) 

i  : pengamatan ke-i 

Sedangkan model analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan 

mengacu pada model Napa I. Awat di atas adalah : 

eXXXX Y 44332211 +++++= bbbba  

Keterangan: 

Y  : Struktur Modal 

a  : konstanta 

b1- b4 : koefisien beta dari variabel bebas 

X1  : Struktur Aktiva 

X2  : ROA 

X3  : Pertumbuhan penjualan 

X4   : Ukuran perusahaan 

e  : Unsur pengganggu (disturbance error) 

 
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk menghasilkan suatu model regresi yang memenuhi kriteria BLUE 

(Best Linier Unbiased Estimation) atau sebagai penaksir yang terbaik, tidak bias, 

dan efisien dengan metode kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square 

(OLS) terhadap tiga  atau lebih variabel yang diamati, maka perlu memperhatikan 

adanya kemungkinan penyimpangan asumsi klasik menurut Gujarati (1999:293) 

uji asumsi klasik tersebut adalah : 
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1. Uji Normalitas  

Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Untuk menguji kenormalan data digunakan analisis grafik normal p-p 

plot dari regresi, yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan diikuti 

arah garis diagonal menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas, 

dan juga sebaliknya. 

2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan tidak terdapat atau terjadi 

korelasi liniear di antara dua atau lebih variabel independen. Dengan adanya 

multikolinearitas maka standart error untuk masing-masing variabel 

independen tidak dapat dideteksi. Menurut Gujarati (1999.166) untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas pada model regresi linear 

berganda yang diajukan, dapat digunakan dengan cara melihat pada nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) 1/(1-r2). Apabila Variance Inflation Factor 

kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel pengganggu 

mempunyai varian yang sama atau tidak. Menurut Napa I. Awat (1995:379). 

Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan data berupa cross section. Untuk melihat apakah 

terjadi Heteroskedastisitas dapat dilihat pada scatter plot. Apabila titik-titik, 
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membentuk pola tertentu, maka diidentifikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas dan sebaliknya. 

4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara anggota-

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu 

(time series data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (cross sectional 

data). Asumsi penting dari model linier klasik lainnya adalah bahwa kesalahan 

atau gangguan uji yang masuk ke dalam fungsi linier populasi adalah random 

atau tidak berkorelasi jika asumsi ini dilanggar maka akan terjadi autokorelasi. 

Autokorelasi menunjukkan bahwa telah terjadi korelasi diantara data 

pengamatan atau munculnya data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Salah 

satu metode yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi 

adalah dengan uji statistik d dari Durbin-Watson. Perhitungan statistik Durbin-

Watson dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Gujarati. 1999: 215): 

 ∑
∑

−

−
−−

=

2

2
2

11 )(

t
i

n

t
t

e

ee
d  

Keterangan : 

d : Statistik dari Durbin-Watson 

ei : Unsur residual 

ei
2 : Kuadrat residual yang ditaksir 
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Pendeteksian adanya autokorelasi menurut Singgih Santoso (2000: 218), 

dapat dilihat pada angka DW (Durbin-Watson). Yang secara umum telah 

diambil suatu nilai patokan, yaitu: 

1. Nilai DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif. 

2. Nilai DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Nilai DW diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif. 

 

3.7 Pengujian Hipotesis 

3.7.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini yaitu diduga 

bahwa variabel struktur aktiva, profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran 

perusahaan secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal pada perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu: 

a. Uji F statistik 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara simultan atau serempak. Langkah-langkah dalam uji F : 

1. Merumuskan hipotesis 

0: 410 =− bbH  

Artinya variabel bebas (X) secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat (Y). 

0: 410 ≠− bbH  

Artinya variabel bebas (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

terikat (Y). 
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2. Menentukan tingkat signifikansi  

Untuk menentukan nilai F statistik tabel dapat menggunakan tingkat 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = (k-1) dan (n-k).n = jumlah 

observasi k = jumlah variabel termasuk intersep. 

Menurut Gujarti (1999 :183) Fhitung dapat dicari dengan rumus sebagai 

berikut: 

)/()1(
)1/(F 2

2

hitung knR
kR

−−
−

=  

 
Keterangan : 

R2  : Koefisien determinasi 

k  : Banyaknya variabel bebas  

n  : Banyaknya observasi 

Untuk menentukan H0 diterima atau ditolak adalah: 

Bila Fhitug < Ftabel   berarti Ho diterima dan H1 ditolak 

Bila Fhitung > Ftabel  berarti H1 diterima dan Ho ditolak 

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara parsial. Langkah-langkah dalam uji t adalah : 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 : b = 0, berarti variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Y. 

H1 : b ≠ 0, berarti variabel X secara parsial berpengaruh terhadap Y.  
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2. Menentukan tingkat signifikansi 

Untuk menentukan nilai t statistik tabel dapat menggunakan tingkat 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = (n-k) dan (k-1). n jumlah 

observasi, k = jumlah variabel termasuk intersep. Menghitung nilai thitung 

menurut Grimm dan Wosniak dalam Oktarisda Puspito (2007 : 45) adalah : 

thitung 
1/ −

−
=

ns
x µ  

3. Membandingkan nilai thitung  dengan ttabel 

Untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak adalah  

Bila thitung < ttabel, Ho diterima H1 ditolak 

Bila thitung > ttabel, H1 diterima Ho ditolak 

 
3.7.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini yaitu diduga 

variabel struktur aktiva mempunyai pengaruh yang dominan terhadap struktur 

modal pada perusahaan telekomunikasi yang listing di BEI dilakukan dengan 

merangking standardized coefficients beta yang diperoleh dari hasil analisis 

regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Nilai koefisien regresi yang paling 

besar mengindikasikan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh paling besar 

atau dominan. 

 

3.7.3 Koefisien Determinasi 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) dapat 

menjelaskan variabel terikat (Y), maka perlu diketahui nilai koefisien 
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determinatik. Menurut Gujarati (1999: 98), nilai koefisien tersebut dapat diperoleh 

dengan rumus: 

R2 =  
TSS
ESS  

Keterangan: 

ESS : Jumlah kuadrat yang dijelaskan 

TSS : Jumlah total kuadrat 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah 

Hindia Belanda pada 1912. Namun, Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang 

Dunia I yaitu pada 1914-1918. Kemudian Bursa Efek di Jakarta dibuka lagi pada 

1925 bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya. Karena isu politik 

(Perang Dunia II) pada awal 1939 Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup. 

Menyusul kemudian Bursa Efek Jakarta selama Perang Dunia II berlangsung 

(1942-1952). Sampai pada akhirnya diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar 

Modal tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata 

dan Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo, instrumen yang 

diperdagangkan yaitu Obligasi Pemerintah RI (1950). Aktivitas bursa mulai 

menurun sampai perdagangan di Bursa Efek vakum, hal ini terjadi bersamaan 

dengan program nasionalisasi perusahaan milik Belanda pada tahun 1956. 

Kemudian Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto tanggal 

10 Agustus 1977, BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar 

Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan 

kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen Cibinong 

sebagai emiten pertama. Aktivitas bursa mulai meningkat ketika paket deregulasi 

dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan dan pintu BEJ dibuka untuk 

asing. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa 
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kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. Pada 16 Juni 1989 

Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan 

Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 

Tahun 1992, Bursa Efek. Jakarta (BEJ) dikelola oleh swasta. BAPEPAM 

berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Sistem Otomasi perdagangan di 

BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading 

Systems) mulai tanggal 22 Mei 1995. Pada tahun itu juga, Bursa Paralel Indonesia 

merger dengan Bursa Efek Surabaya. 

Menginjak tahun 2000, sistem perdagangan tanpa Warkat mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Kemudian pada 2002, BEJ mulai 

mengaplil asikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading). Akhir tahun 

2007, dilakukan penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta 

(BEJ). Tepatnya pada 1 Desember 2007 Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek 

Surabaya (BES) secara resmi menggunakan nama Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dengan resminya merger itu, masa transisi telah ditetapkan selama dua tahun. 

Termasuk sebagai masa transisi emiten yang single listing di BES serta penetapan 

listing fee. Seluruh direksi, komisaris, dan karyawan juga akan digabungkan 

seluruhnya. Dengan adanya merger, maka kapitalisasi pasar BEI akan menjadi Rp 

2.400 triliun. Angka tersebut berasal dari kapitalisasi pasar saham Rp 1.800 triliun 

dan obligasi Rp 550 triliun. 

 
4.2 Gambaran Umum Sampel Perusahaan 

1. PT. Telekomunikasi Indonesia (TLKM) 

PT Telkomsel adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler. 

Telkomsel merupakan operator ,telekomunikasi seluler GSM kedua di 
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Indonesia, dengan layanan paskabayarnya yang diluncurkan pada tanggal 26 

Mei 1995. Waktu itu kepemilikan saham Telkomsel adalah PT Telkom (51%) 

dan PT Indosat (49%). Kemudian pada November 1997 Telkomsel menjadi 

operator seluler pertama di Asia yang menawarkan layanan prabayar GSM. 

Telkomsel mengklaim dirinya sebagai operator telekomunikasi seluler 

terbesar di Indonesia, dengan 26,9 juta pelanggan dan memiliki market share 

sebesar 55% (Maret 2006). Telkomsel memiliki tiga produk GSM, yaitu 

SimPATI (prabayar), KartuAS (prabayar), serta KartuHALO (pascabayar). 

Saat ini saham Telkomsel dimiliki oleh Telkom (65%) dan perusahaan 

telekomunikasi Singapura SingTel (35%). Telkom merupakan BUMN 

Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik 

Indonesia, sedang SingTel merupakan perusahaan yang mayoritas sahamnya 

dimiliki oleh Pemerintah Singapura. 

2. PT. Indosat (ISAT) 

PT Indonesian Satellite Corporation Tbk adalah sebuah perusahaan 

penyelenggara jasa telekomunikasi internasional di Indonesia. Indosat 

merupakan perusahaan telekomunikasi dan multimedia terbesar kedua di 

Indonesia untuk jasa seluler (Satelindo, IM3, StarOne). Saat ini, komposisi 

kepemilikan saham Indosat adalah: Publik (45,19%), ST Telemedia melalui 

Indonesia Communications Limited (40,37%), serta Pemerintah Republik 

Indonesia (14,44%), termasuk saham Seri A. Indosat juga mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Saham Singapura, serta Bursa Saham 

New York. 
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Pada tahun 2001 Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile 

(IM3) dan menjaai pelopor GPRS dan multimedia di Indonesia, dan pada 

tahun yang sama Indosat memegang kendali penuh PT Satelit Palapa 

Indonesia (Satelindo). Pada akhir tahun 2002 Pemerintah Indonesia menjual 

41,94% saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. 

Dengan demikian, Indosat kembali menjadi PMA. Pada bulan November 2003 

Indosat mengakuisisi PT Satelindo, PT IM3, dan Bimagraha. Penjualan 

41,94% saham Indosat tersebut menimbulkan banyak kontroversi. 

Pemerintah RI terus berupaya untuk membeli kembali (buyback) saham 

Indosat tersebut agar pemerintah menjadi pemegang saham yang mayoritas 

dan menjadikan kembali Indosat sebagai BUMN, namun hingga kini upaya 

pemerintah tersebut belum terealisasi akibat banyaknya kendala. 

3. PT. Infoasia Teknologi Global (IATG) 

PT. Infoasia Teknologi Global Tbk (Perusahaan) didirikan 22 Februari 

1995 di Jakarta. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di 

Menara Thamrin Lt 15, Jl. MH Thamrin Kav. 3, Jakarta. Sesuai dengan 

pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan 

terutama meliputi bidang perdagangan, jasa dan jaringan telekomunikasi 

dan teknologi informasi telekomunikasi. Perusahaan mulai beroperasi 

komersial pada tahun 1996. Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah 

melakukan perdagangan hardware/software komputer. 

Pada tahun 2002, perusahaan telah menjual hak bisnis portal, e-

commerce dan application service provider dan telah disetujui pada Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diaktakan dengan akta No.22 
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tanggal 14 Nopember 2002 dari Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta. 

Perusahaan memasarkan barang dagangannya dan jasa di dalam dan luar 

negeri. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha (Grup) Infoasia. 

Pemegang saham PT. Infoasia Teknologi Global antara lain adalah PT. 

Infoasia Inti (63,06%), David Lazarius Sumbar (3,33%), Soony Wijaya 

Wong (0,28%), dan masyarakat (33,3%). 

 
4.3 Gambaran Variabel Penelitian 

Dalam menentukan struktur modal, perusahaan harus mempertimbangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk dapat mengetahui apakah rasio 

keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik atau buruk, dapat digunakan rasio 

industri untuk pembanding. Berikut ini adalah gambaran kondisi umum masing-

masing variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu antara lain: 

  
4.3.1 Struktur Modal 

Struktur modal dihitung dengan membandingkan hutang jangka panjang 

dengan modal sendiri. Semakin besar struktur modal suatu perusahaan berarti 

semakin besar pula hutang jangka panjang yang dimiliki. Rata-rata struktur 

modal perusahaan sampel selama periode penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

berikut: 
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Tabel 4.1. 
Rata-rata Struktur Modal periode 2005-2007 

(dalam persentase) 

No Perusahaan  2005 2006 2007 Rata-rata  
1. Telkom  96.13 66.72 56.32 73.06 
2. Indosat  88.04 86.52 93.08 89.21 
3. Infoasia  57.57 46.87 30.13 44.86 
Rata-rata industri 80.07 73.31 65.63 73.00 
Nilai tertinggi 96.13 86.52 93.08 89.21 
Nilai terendah 57.57 46.87 30.13 44.86 

Sumber: Lampiran 2, data diolah 

Dari Tabel 4.1. dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata struktur 

modal industri telekomunikasi selama periode penelitian 2005-2007 sebesar 

73,00%, yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata kisaran 

terendah 44,86% dan tertinggi sebesar 89,21%. Artinya, kemampuan perusahaan 

telekomunikasi untuk menyediakan dana dari modal sendiri mengalami 

peningkatan, dan perusahaan dapat menurunkan jumlah hutang yang digunakan 

untuk mendanai kegiatan operasionalnya. 

Perusahaan yang memiliki struktur modal di atas rata-rata industri periode 

2005-2007 adalah PT. Indosat sebesar 89,21%. PT. Telkom memiliki nilai 

struktur modal sebesar 73,06%, sedangkan PT. Infoasia memiliki struktur modal 

di bawah rata-rata industri yaitu masing-masing sebesar 44,86%. Selama periode 

penelitian nilai struktur modal pada perusahaan telekomunikasi cukup beragam. 

Pada PT. Telkom, dan PT. Infoasia nilai struktur modalnya terus menurun dari 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Berbeda dengan perusahaan 

telekomunikasi lainnya, PT. Indosat meskipun  struktur modalnya sempat 

mengalami penurunan pada tahun 2006, namun selanjutnya terjadi peningkatan 

kembali. 
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Maka dalam pembahasan bagaimana pengaruh tiap-tiap variabel terhadap 

struktur modal, akan diambil perusahaan yang mewakili struktur modal yang 

memiliki karakteristik nilai perbandingan hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri diatas rata-rata industri telekomunikasi selama periode 2005-2007. 

Struktur modal merupakan perbandingan hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri, dengan analogi seperti ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut 

aspek pendanaannya berasal dari hutang jangka panjang yang lebih besar 

daripada modal sendiri yang ada. Seperti PT. Indosat yang memiliki struktur 

modal sebesar 89,21% pendanaannya berasal dari hutang jangka panjang, sangat 

besar nilai ini diantara perusahaan telekomunikasi lainnya. Oleh karena itu, patut 

berhati-hati terhadap kebijakan struktur modal yang akan di ambil pada tahun-

tahun mendatang. 

 
4.3.2 Struktur Aktiva 

Stuktur aktiva dihitung dengan menggunakan perbandingan aktiva tetap 

dengan total aktivanya. Rata-rata struktur aktiva perusahaan sampel selama 

periode penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut: 

Tabel 4.2. 
Rata-rata Struktur Aktiva periode 2005-2007 

(dalam persentase) 

No Perusahaan  2005 2006 2007 2005-2007 
1. Telkom  81.95 79.77 81.11 80.94 
2. Indosat  74.84 81.48 78.69 78.34 
3. Infoasia  54.37 71.38 81.39 69.05 
Rata-rata industri 74.10 79.90 82.48 78.82 
Nilai tertinggi 81.95 81.48 81.39 80.94 
Nilai terendah 54.37 71.38 78.69 69.05 

Sumber: Lampiran 2, data diolah 
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Dari Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata struktur 

aktiva industri telekomunikasi selama periode penelitian 2005-2007 sebesar 

78,82%, dengan rata-rata kisaran terendah 69,05% dan tertinggi sebesar 80,94%. 

Perusahaan yang memiliki struktur aktiva diatas rata-rata industri periode 2005-

2007 adalah PT. Telkom sebesar 80,94%. Sedangkan PT. Infoasia dan PT. 

Indosat, memiliki struktur aktiva dibawah rata-rata industri. Persentase struktur 

aktiva perusahaan telekomunikasi selama periode 2005-2007 ada kalanya 

mengalami kenaikan dan ada kalanya mengalami penurunan. Hanya PT. Infoasia 

yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode penelitian. 

Sedangkan PT. Telkom memiliki struktur aktiva yang cukup stabil berkisar 80%, 

namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2006. Pada PT. Indosat struktur 

aktiva mengalami kenaikan tajam pada tahun 2006, dilanjutkan dengan 

penurunan pada tahun berikutnya. Apabila banyak aktiva tetap yang dijual, dan 

diversivikasikan dalam bentuk modal kerja atau ke dalam aktiva lancar untuk 

menambah cash flow dari kegiatan operasional perusahaan, maka struktur aktiva 

perusahaan akan mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya. 

 
4.3.3 ROA 

Profitabilitas yang diukur dari ROA dihitung dengan membandingkan laba 

bersih dengan total aktivanya. Rata-rata ROA perusahaan sampel selama periode 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.3. berikut: 
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Tabel 4.3. 
Rata-rata ROA periode 2005-2007 

(dalam persentase) 
No Perusahaan  2005 2006 2007 2005-2007 
1. Telkom  8.02 10.54 10.19 9.58 
2. Indosat  2.90 2.42 2.88 2.73 
3. Infoasia  6.88 3.39 3.07 4.45 
Rata-rata industri 1.18 4.96 4.11 3.42 
Nilai tertinggi 8.02 10.54 10.19 9.58 
Nilai terendah 2.90 2.42 2.88 2.73 

Sumber: Lampiran 2, data diolah 

Dari Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata ROA 

perusahaan telekomunikasi selama periode penelitian 2005-2007 cukup beragam, 

seperti pada PT. Telkom, perusahaan ini memiliki tingkat ROA yang sangat 

tingggi dibanding perusahaan telekomunikasi yang lain, serta stabil diatas rata-

rata industrinya. Sedangkan, pada PT. Indosat memiliki tingkat ROA yang relatif 

stabil selama tahun 2005-2007, namun masih dibawah rata-rata industri, hanya 

pada tahun 2005 PT. Indosat memiliki tingkat ROA diatas rata-rata industri. 

Begitu pula pada PT. Infoasia tingkat ROA berada diatas rata-rata industri pada 

tahun 2005, selanjutnya terus mengalami penurunan dan berada dibawah rata-rata 

industri telekomunikasi. Selama periode 2005-2007 PT. Telkom memiliki rata-

rata tingkat ROA paling tinggi diantara perusahaan telekomunikasi lainnya 

sebesar 9,58%. Sedangkan PT. Indosat memiliki rata-rata tingkat ROA terendah 

yaitu sebesar 2,73%. 

Rata-rata industri tingkat ROA perusahaan telekomunikasi tertinggi selama 

periode penelitian terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 4,96%, sedangkan pada 

tahun 2005 merupakan tingkat ROA terendah rata-rata industri telekomunikasi 

sebesar 1,18%. Untuk mengupayakan peningkatan ROA (profitabilitas) 

perusahaan harus mampu menembus pasar dengan market driven yang cukup 
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handal dan penawaran produk-produk yang semakin digemari oleh konsumen, 

serta kondisi ekonomi yang menguntungkan bagi manajemen, maka bukan hal 

yang mustahil tingkat profitabilitas yang tinggi dapat dicapai. 

 
4.3.4 Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan dapat diketahui dengan membandingkan penjualan 

pada tahun bersangkutan setelah dikurangi penjualan pada tahun sebelumnya 

dengan penjualan pada tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan penjualan 

perusahaan sampel selama periode 2005-2007 dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

berikut: 

Tabel 4.4. 
Rata-rata Pertumbuhan penjualan periode 2005-2007 

(dalam persentase) 

No Perusahaan  2005 2006 2007 2005-2007 
1. Telkom  21.17 24.07 17.30 20.85 

2. Indosat  12.24 2.45 33.04 15.91 

3. Infoasia  23.19 ‐1.50 ‐7.61 4.70 

Rata-rata industri 25.09 45.56 38.52 36.39 

Nilai tertinggi 32.28 31.06 32.83 31.29 
Nilai terendah 29.10 23.69 30.54 28.82 

Sumber: Lampiran 2, data diolah 

Dari Tabel 4.4. dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata pertumbuhan 

penjualan perusahaan industri telekomunikasi selama periode penelitian 2005-

2007 masih tidak menentu, artinya ada saatnya perusahaan mengalami 

pertumbuhan penjualan yang kecil atau menurun, namun pada periode berikutnya 

terjadi peningkatan pertumbuhan penjualan yang kembali melonjak melebihi 

pertumbuhan penjualan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penjualan 

yang terjadi masih naik-turun/masih dipengaruhi oleh banyak faktor bisa dari 
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faktor internal perusahaan atau bahkan eksternal, misal banyaknya pesaing yang 

masuk dalam industri ini semakin ketat pula persaingan yang ada. Seperti halnya 

pada PT. Indosat, pada PT. Telkom tingkat pertumbuhan penjualannya juga 

terjadi pasang surut. Sedangkan, pada PT. Infoasia pertumbuhan penjualannya 

terus menurun di setiap tahunnya selama periode 2005-2007. PT. Telkom 

meskipun tingkat pertumbuhan penjualannya kecil dibanding rata-rata industri, 

namun dengan berbagai strategi pemasaran dari produknya perusahaan ini tetap 

menjadi market leader di industri telekomunikasi. 

 
4.3.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan cara mencari nilai Ln dari total 

aktiva pada periode tertentu. Rata-rata ukuran perusahaan sampel selama periode 

2005-2007 dapat dilihat pada Tabel 4.5. berikut: 

Tabel 4.5. 
Rata-rata Ukuran perusahaan periode 2005-2007 

No Perusahaan  2005 2006 2007 2005-2007 
1. Telkom  31.72 31.86 32.00 31.86 
2. Indosat  31.07 31.14 31.32 31.18 
3. Infoasia  26.63 26.60 26.52 26.58 
Rata-rata industri 28.88 29.18 29.44 29.17 
Nilai tertinggi 31.72 31.86 32.00 31.86 
Nilai terendah 26.63 26.60 26.52 26.58 

Sumber: Lampiran 2, data diolah 

Dari Tabel 4.5. dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata ukuran 

perusahaan pada industri telekomunikasi selama periode penelitian 2005-2007 

sebesar 29,17% dengan rata-rata kisaran terendah 28,88% pada tahun 2005 dan 

tertinggi sebesar 29,44% pada tahun 2007. Perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan di bawah rata-rata industri pada periode penelitian adalah PT. 
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Infoasia yaitu sebesar 26,58%. Sedangkan perusahaan lainnya memiliki ukuran 

perusahaan diatas rata-rata industri, yaitu PT. Telkom sebesar 31,86% dan PT. 

Indosat sebesar 31,18%. 

Ukuran perusahaan merupakan nilai Ln dari total aktiva pada periode 

tertentu. Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa nilai total aktiva 

perusahaan telekomunikasi cukup tinggi jika dihubungkan dengan ukuran 

perusahaan yang mayoritas melebihi rata-rata industri. Hal ini dikarenakan 

kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi semakin tinggi seiring 

dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. 

Dengan perkembangan tersebut, maka dapat diperkirakan ukuran perusahaan 

akan semakin besar karena adanya pengembangan infrastruktur perusahaan yang 

semakin meningkat pada setiap periode, sehingga akan mempengaruhi jumlah 

asset perusahaan. 

 
4.4. Analisis Data 

4.4.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh nilai penduga yang tidak 

bias dan efisien dari persamaan regresi dengan metode penafsiran kuadrat 

terkecil biasa (Ordinary Least Square), oleh karena itu dalam pelaksanaan 

analisis data harus memenuhi uji asumsi klasik, yaitu mempunyai distribusi 

normal, terbebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. 

 
4.4.1.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah sebuah model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 
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tidak. Untuk mendeteksinya dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya yaitu, jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan, jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal/tidak mengikuti garis diagonal, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.  

Grafik normalitas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 4.1. 

Grafik Plot Normalitas 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
 

Pada grafik diatas terlihat bahwa sebaran titik-titik residual berada di 

sekitar garis normal. Hal tersebut terjadi karena titik-titik residual tersebut berasal 

dari data dengan distribusi normal. Dengan demikian, disimpulkan bahwa regresi 

telah memenuhi persyaratan normalitas. 

 
4.4.1.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan 

variabel-variabel bebas yang diteliti. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya VIF (Variance Inflation Factor). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak 
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dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinearitas adalah tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF < 

10. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut: 

 
Tabel 4.6. 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Bebas Tolerance VIF Keterangan 
Struktur Aktiva (X1) 0,717 1,394 Non Multikolinearitas
ROA (X2) 0,828 1,208 Non Multikolinearitas
Pertumbuhan Penjualan (X3) 0,571 1,753 Non Multikolinearitas
Ukuran Perusahaan (X4) 0,552 1,811 Non Multikolinearitas

Sumber: Lampiran 4, data diolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel-variabel bebas 

yang diteliti lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada variabel-variabel 

bebas yang diteliti (X1, X2, X3, X4). 

 
4.4.1.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Untuk mendeteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan cara 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan 

nilai residualnya SRESID. Jika pada grafik tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.2. 
Grafik Scatterplot 
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Pada grafik scatterplot, titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y 

dan tidak ada pola tertentu yang jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak 

terdapat gejala heterokedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model 

regresi disimpulkan layak digunakan. 

 
4.4.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antara 

anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Untuk 

mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson yang bisa dilihat 

dari hasil uji regresi berganda. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu yang mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Deteksi adanya 

autokorelasi dari perhitungan Durbin-Watson, yaitu: 

1. Nilai DW dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif. 

2. Nilai DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Nilai DW diatas +2, berarti ada autokorelasi negatif. 
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Dari data hasil perhitungan Durbin-Watson diperoleh nilai 0,906 yang 

berada diantara angka -2 dengan +2, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala autokorelasi atau model regresi memenuhi persyaratan asumsi 

klasik tentang autokorelasi. 

 
4.4.2. Uji Regresi Linier Berganda 

Untuk mengolah data yang menggunakan regresi linier berganda, dilakukan 

beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen, melalui hubungan Struktur aktiva (X1), ROA (X2), 

Pertumbuhan penjualan (X3), dan Ukuran perusahaan (X4). Hasil regresi dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Koef. Regresi (B) t-hitung Signifikansi Keterangan 
Constant -117,811
X1 -0,286 -1,456 0,155 tidak signifikan
X2 -2,301 -3,933 0,000 signifikan
X3 0,485 2,262 0,031 signifikan
X4 7,191 5,755 0,000 signifikan
R   =  0,847       
R Square   =  0,717     
Adj. R Square          =  0,681     
Fhitung     =  19,676     
Ftabel =  2,69     
Sig. F                       =  0,000     
P =  0,05       

Sumber: Lampiran 4 

Berdasarkan hasil regresi linier berganda di atas, maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = -117,811 – 0,268 X1 – 2,301 X2 + 0,485 X3 + 7,191 X4 + e 
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Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. a = - 117,811 

Nilai ini merupakan konstanta, yaitu estimasi struktur modal. Nilai 

konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat sruktur aktiva, ROA, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan (X1, X2, X3, dan X4 = 0), 

maka struktur modal adalah sebesar -117,811%, apabila variabel-variabel 

bebas (X1, X2, X3, dan X4 = 0) tidak berubah atau cateris paribus. 

2. b1 = - 0,286 

Koefisien regresi variabel bebas yang pertama, yaitu struktur aktiva (X1) 

sebesar -0,286 menunjukkan bahwa setiap struktur aktiva (X1) meningkat 

sebesar 1%, maka akan mengakibatkan penurunan struktur modal (Y) sebesar 

0,286% dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X2, X3, dan X4 = 0) 

atau cateris paribus. 

3. b2 = - 2,301 

Koefisien regresi variabel bebas yang kedua yaitu profitabilitas/ROA 

(X2) sebesar -2,301 menunjukkan bahwa setiap ROA (X2) meningkat sebesar 

1%, maka mengakibatkan penurunan struktur modal (Y) sebesar 2,301% 

dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap  (X1, X3, dan X4 = 0) atau 

cateris paribus. 

4. b3 = 0,485 

Koefisien regresi variabel bebas yang ketiga yaitu pertumbuhan 

penjualan (X3) sebesar 0,485 menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan 

penjualan (X3) meningkat 1%, maka mengakibatkan kenaikan struktur modal 
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(Y) sebesar 0,485% dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, X2, dan 

X4 = 0) atau cateris paribus. 

5. b4 = 7,191 

Koefisien regresi variabel bebas yang keempat yaitu ukuran perusahaan 

(X4) sebesar 7,191 menunjukkan bahwa setiap ukuran perusahaan (X4) 

meningkat 1%, maka mengakibatkan kenaikan struktur modal (Y) sebesar 

7,191% dengan asumsi variabel bebas yang lain tetap (X1, X2, dan X3 = 0) 

atau cateris paribus. 

 
4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.3.1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

1. Uji F 

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau 

bersama struktur aktiva, ROA, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan 

terhadap struktur modal. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan 

perbandingan nilai Fhitung dengan Ftabel . Dari hasil analisis regresi linear berganda 

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara simultan atau 

serentak dapat dilihat pada Tabel 4.7. yang ditunjukkan pada nilai Fhitung sebesar 

15,580 dengan signifikan F = 0,000. Ftabel diperoleh nilai sebesar 2,69 pada taraf 

nyata 5%. Karena Fhitung > Ftabel (19,676 > 2,69), maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Nilai signifikansi F sebesar 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak. Dari hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas (Struktur aktiva, ROA, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan) berpengaruh secara simultan 

tehadap struktur modal. 



 
 

 

71

2. Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi atau pengaruh dari 

variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikatnya. 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung dengan 

ttabel. Berikut ini hasil uji t dan besarnya ttabel pada signifikansi 5% dua sisi (“+” 

dan “– “ diabaikan): 

Tabel 4.8. 
Hasil Uji t 

No Hipotesis Nilai status 
1. Struktur aktiva berpengaruh terhadap 

struktur modal.  
thitung  = -1,456 
sig t   = 0,155 
ttabel    = 2,042        

Ho diterima/ 
H1 ditolak 

2. ROA berpengaruh terhadap struktur 
modal. 

thitung  = -3,933 
sig t   = 0,000 
ttabel    = 2,042       

Ho ditolak / 
H1 diterima 

3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh 
terhadap struktur modal. 

thitung  = 2,262 
sig t   = 0,031 
ttabel    = 2,042        

Ho ditolak / 
H1 diterima 

4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
struktur modal. 

thitung  = 5,755 
sig t   = 0,000 
ttabel    = 2,042 

Ho ditolak / 
H1 diterima 

Sumber: Data primer yang diolah 

 
1. Struktur Aktiva 

Struktur aktiva memiliki nilai thitung sebesar -1,456. Nilai ini lebih kecil 

dari ttabel (-1,456 < 2,042). Dengan demikian, pengujian menunjukkan Ho 

diterima dan H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur aktiva tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

2. ROA 

ROA memiliki nilai thitung sebesar -3,933. Nilai ini lebih kecil dari ttabel (-

3,933 < 2,042) namun dengan pengabaian tanda “-”, maka dianggap nilai 

thitung tetap lebih besar dari nilai ttabel. Dengan demikian, pengujian 
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menunjukkan Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa ROA 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

3. Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan memiliki nilai thitung sebesar 2,262. Nilai ini lebih 

besar dari ttabel (2,262 > 2,042). Dengan demikian, pengujian menunjukkan Ho  

ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 

penjualan berpengaruh terhadap struktur modal. 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan memiliki nilai thitung sebesar 5,755. Nilai ini lebih 

besar dari ttabel (5,755 > 2,042). Dengan demikian, pengujian menunjukkan Ho 

ditolak dan H1 diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

 
Dari hasil pengujian hipotesis pertama di atas, dapat diketahui bahwa 

struktur aktiva, ROA, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal. Secara parsial ROA, 

pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap 

struktur modal, sedangkan struktur aktiva tidak berpengaruh. Dengan demikian, 

hipotesis pertama tidak dapat diterima atau ditolak. 

 
4.4.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis kedua, yaitu untuk mengetahui apakah struktur aktiva 

(X1) berpengaruh dominan terhadap struktur modal. Dari hasil analisis regresi 

yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai 

koefisien beta yang distandarisasi paling besar yaitu 0,739. Dengan demikian, 
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variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang dominan terhadap struktur 

modal. 

Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yang menduga bahwa struktur 

aktiva merupakan variabel bebas yang dominan berpengaruh terhadap struktur 

modal. Berarti hipotesis kedua ini tidak dapat diterima atau tidak terbukti. Tidak 

terbuktinya hipotesis kedua ini dikarenakan perusahaan telekomunikasi memiliki 

komponen struktur modal yang digunakan mayoritas berasal dari modal sendiri. 

Jadi, perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dari pada hutang 

jangka panjang sebagai sumber pembiayaan. Meskipun perusahaan memiliki 

struktur aktiva yang tinggi, namun perusahaan tidak menggunakannya sebagai 

jaminan untuk memperoleh hutang jangka panjang. Tetapi pada periode 

penelitian ini yang digunakan dalam penggunaan jaminan memperoleh sumber 

pembiayaan adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln total aktiva.   

Perusahaan telekomunikasi merupakan perusahaan yang memiliki asset 

yang cukup besar, dan saat ini produk-produk telekomunikasi sangat banyak 

dipasarkan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga 

perusahaan juga selalu berusaha melakukan ekspansi. Hutang merupakan salah 

satu komponen struktur modal, bisa didapatkan dengan mudah oleh perusahaan 

telekomunikasi yang rata-rata memiliki ukuran yang besar dilihat dari total 

assetnya. Karena perusahaan dengan ukuran besar dapat lebih mudah 

memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih 

tinggi dibanding dengan perusahaan yang kecil. Maka dari itu, ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh yang lebih kuat/dominan dibandingkan variabel 

bebas lainnya. 
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4.4.3.3. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) menunjukkan seberapa besar kemampuan 

variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model regresi dalam menjelaskan 

variabilitas variabel terikatnya. Imam Ghozali (2005:83) mengemukakan bahwa 

nilai R2 berada diantara 0 dan 1, bila R2 semakin mendekati 1 berarti kemampuan 

variabel bebas menjelaskan variabilitas variabel terikatnya semakin kuat, 

sedangkan jika R2 mendekati 0 berarti kemampuan untuk menjelaskan semakin 

lemah. Berdasarkan Tabel 4.7. diketahui bahwa R2 sebesar 0,717 atau 71,7%, 

dapat diartikan bahwa variasi dari keempat variabel bebas mampu menjelaskan 

variabel terikat sebesar 71,7%. Sedangkan sisanya 28,3% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam persamaan model regresi ini termasuk kesalahan 

dalam data. 

 
4.5. Interpretasi dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bagaimana pengaruh struktur aktiva, ROA, pertumbuhan penjualan, serta ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal. Dalam hal penyusunan struktur modal, maka 

perusahaan telekomunikasi perlu memperhatikan variabel-variabel di atas. 

Perusahaan telekomunikasi perlu mengetahui peranan masing-masing variabel 

dalam mewujudkan struktur modal yang optimal untuk dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. Selanjutnya, akan dibahas interpretasi hasil penelitian dari masing-

masing variabel. 
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4.5.1. Struktur Aktiva 

Semakin tinggi struktur aktiva maka semakin tinggi struktur modalnya 

berarti semakin besar aktiva tetap yang dapat dijadikan agunan hutang oleh 

perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah struktur aktiva dari suatu 

perusahaan, maka semakin rendah kemampuan dari perusahaan tersebut untuk 

dapat menjamin hutang jangka panjangnya. Hal ini sesuai dengan teori Weston 

dan Brigham (1997:713), bahwa perusahaan yang memiliki struktur aktiva tinggi 

cenderung menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih besar. Struktur aktiva 

yang dimaksud adalah struktur aktiva yang berhubungan dengan struktur modal 

perusahaan terutama aktiva tetap. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

struktur aktiva perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan 

untuk dapat menjamin hutang jangka panjangnya. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa struktur aktiva memiliki 

koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0,286 yang berarti kenaikan struktur 

aktiva 1% dapat menurunkan struktur modal sebesar 0,286% dengan kondisi 

cateris paribus. Berdasarkan uji t terbukti bahwa struktur aktiva tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal dengan arah hubungan negatif.  

Rata-rata struktur modal perusahaan telekomunikasi yang cenderung tinggi 

tidak diikuti oleh struktur aktivanya. Hal ini dikarenakan struktur aktiva 

perusahaan telekomunikasi tidak berpengaruh terhadap struktur modalnya. 

Perusahaan telekomunikasi memiliki struktur aktiva rata-rata di atas 50%, dapat 

dilihat pada lampiran 2. Seharusnya perusahaan akan lebih mudah mendapatkan 

hutang jangka panjang karena memiliki jumlah aktiva tetap yang besar, yang 

dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Namun, dari pengujian hipotesis 
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menunjukkan struktur aktiva tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

perusahaan. Hasil ini sama dengan penelitian sebelumnya oleh Fristia Ratih 

(2008), yang juga membuktikan bahwa struktur aktiva tidak mempunyai 

pengaruh terhadap struktur modal. 

Hasil tersebut tidak sesuai dengan teori bahwa struktur aktiva yang lebih 

besar mempunyai tendensi untuk menggunakan hutang jangka panjang yang 

lebih besar dan juga teori yang menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh 

positif terhadap struktur modal perusahaan. Meskipun perusahaan telekomunikasi 

memiliki struktur aktiva yang tinggi, namun perusahaan tidak menggunakan 

sebagai jaminan untuk memperoleh hutang jangka panjang. 

 
4.5.2 Profitabilitas 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas (ROA) tinggi cenderung 

membiayai usahanya dengan modal sendiri atau berarti memiliki struktur modal 

yang rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat membiayai kegiatan 

operasional dengan laba ditahan yang dimilikinya. Sedangkan perusahaan dengan 

tingkat ROA yang rendah mempunyai tingkat leverage yang tinggi. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Agus Sartono (1998:326) bahwa 

perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan 

hutang yang relatif kecil. Teori yang sama dari Weston dan Brigham (1997:713) 

perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi, umumnya menggunakan hutang 

dalam jumlah yang relatif sedikit.  

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ROA memiliki koefisien 

negatif sebesar 2,301 yang berarti kenaikan ROA sebesar 1% akan menurunkan 



 
 

 

77

struktur modal sebesar 2,301% dengan kondisi cateris paribus. ROA memiliki 

pengaruh terhadap struktur modal, yang ditunjukkan oleh hasil uji t. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang ada, rata-rata ROA 

perusahaan telekomunikasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun diikuti 

struktur modal yang semakin meurun. Ini berarti perusahaan telekomunikasi 

memiliki modal sendiri yang lebih besar dibanding hutang jangka panjangnya. 

Hal ini disebabkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mampu 

membiayai kegiatan usahanya dengan laba ditahan yang dimilikinya, sehingga 

perusahaan tersebut akan menggunakan hutang dalam jumlah relatif sedikit.   

Pengembangan usaha pada bisnis telekomunikasi khususnya berhubungan 

dengan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi informasi, yang 

membutuhkan biaya besar. Hal tersebut merupakan alasan mengapa bisnis 

telekomunikasi memerlukan modal yang cukup besar. Untuk itu, perusahaan 

perlu melakukan efisiensi produksi yang bisa meminimalisir biaya, sehingga 

akan berdampak pada peningkatan nilai profitabilitas. 

 
4.5.3 Pertumbuhan Penjualan 

Semakin besar pertumbuhan penjualan, maka semakin besar pula modal 

yang digunakan untuk melakukan penjualan. Modal tersebut dapat diperoleh dari 

modal sendiri maupun hutang kepada kreditur. Namun, dengan peningkatan 

penjualan, maka perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk 

memperoleh pendapatan dan laba perusahaan. Menurut Agus Sartono 

(1998:326), perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung 

menggunakan sumber dana dari luar. Perusahaan yang memiliki tingkat 
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pertumbuhan yang tinggi akan menjaga dan mempertahankan rasio hutang pada 

level yang rendah atau malah melakukan ekspansi dengan cara menggunakan 

dana eksternal berupa hutang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki 

koefisien positif sebesar 0,485 yang berarti kenaikan pertumbuhan penjualan 

sebesar 1% akan menaikkan struktur modal sebesar 0,485%, dengan kondisi 

cateris paribus. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap struktur 

modal yang ditunjukkan oleh hasil uji t. Hasil ini sama dengan penelitian 

sebelumnya milik Nur Anissa (2004), yang juga membuktikan bahwa 

pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh terhadap struktur modal. 

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, pertumbuhan penjualan 

berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini sesuai dengan teori yang ada. 

Secara teori dapat dijelaskan bahwa bila perusahaan memiliki rata-rata 

pertumbuhan penjualan yang tinggi, maka struktur modal yang dimiliki juga 

tinggi. Perusahaan telekomunikasi mengalami peningkatan modal sendiri dan 

penurunan jumlah hutang jangka panjang dari tahun ke tahun, seperti yang dapat 

dilihat pada lampiran 1. Hal ini juga terkait dengan struktur modal yang dimiliki 

oleh perusahaan, apabila sumber dana yang diperoleh dari eksternal terlalu tinggi 

maka biaya modal yang ditanggung oleh perusahaan juga akan tinggi dan akan 

mengakibatkan struktur modal perusahaan menjadi optimal. Ketika perusahaan 

berusaha meningkatkan penjualan atau ekspansi, maka perusahaan akan 

membutuhkan tambahan dana (modal) untuk memenuhi penjualannya. Namun, 

ketika pertumbuhan penjualan semakin baik dan stabil, maka biaya-biaya 

tersebut dapat diminimalkan, termasuk salah satunya mengurangi modal dari 
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hutang. Akibatnya, ketika penjualan semakin meningkat, struktur modal akan 

mengalami penurunan. Penurunan struktur modal ini dikarenakan penurunan 

hutang perusahaan dari tahun ke tahun.  

   
4.5.4 Ukuran Perusahaan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai 

koefisien positif sebesar 7,191 yang berarti kenaikan ukuran perusahaan sebesar 

1% akan meningkatkan struktur modal sebesar 7,191%, dengan kondisi cateris 

paribus. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modal secara 

parsial. Selain itu, ukuran perusahaan menunjukkan nilai koefisien beta tertinggi, 

atau berarti ukuran perusahaan berpengaruh secara dominan terhadap struktur 

modal. Hasil ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fristia 

Ratih (2008) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dominan 

terhadap struktur modal perusahaan. 

Dalam memilih sumber pendanaan, ukuran perusahaan juga menjadi 

pertimbangan. Perusahaan kecil cenderung menggunakan hutang jangka pendek 

karena biaya hutangnya lebih rendah dibandingkan dengan hutang hipotik 

(Titman dan Wessel, 1988). Sedangkan perusahaan dengan ukuran yang lebih 

besar dan komplek tidak mempunyai kendala untuk mendapatkan dana 

eksternal/hutang. Hal ini disebabkan perusahaan dengan ukuran besar memiliki 

resiko kebangkrutan yang kecil. 

Ukuran perusahaan yang diukur dengan nilai Ln total aktiva, mempunyai 

arti bahwa variabel ini dinilai berdasarkan kekayaan atau total aktiva yang 

dimiliki pada periode tertentu. Semakin besar ukuran perusahaan yang dimiliki 
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perusahaan, maka semakin meningkat pula struktur modal yang artinya 

menunjukkan perusahaan semakin mempunyai kesempatan untuk memperbesar 

struktur modalnya. Yang bebarti ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang 

positif terhadap struktur modal. Perusahaan dengan level yang lebih kecil akan 

lebih sedikit mendapatkan sumber dana eksternal. Jadi, dapat diketahui bahwa 

hubungan antara ukuran perusahaan dan struktur modal sesuai dengan teori yang 

ada. Perusahaan memiliki tingkat leverage yang tinggi karena perusahaan besar 

membutuhkan lebih banyak modal untuk menjalankan usahanya. 

 

Secara keseluruhan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa struktur 

aktiva, ROA, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara 

simultan terhadap struktur modal. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa ukuran 

perusahaan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

struktur modal. Hal ini berarti perusahaan telekomunikasi perlu memperhatikan 

variabel-variabel diatas dalam menentukan struktur modalnya, terutama ukuran 

perusahaan. Perusahaan telekomunikasi perlu mengetahui peranan masing-

masing variabel bebas tersebut sebagai faktor terhadap pencapaian struktur modal 

yang optimal. Pada perusahaan telekomunikasi dapat dilihat bahwa komponen 

struktur modalnya mayoritas berasal dari modal sendiri (dapat dilihat pada 

lampiran 2). Ini berarti bahwa perusahaan telekomunikasi lebih banyak 

menggunakan modal sendiri dari pada hutang jangka panjang. Tidak 

digunakannya struktur aktiva sebagai kesempatan untuk memperoleh hutang 

jangka panjang, karena berdasarkan pertimbangan bahwa hutang mungkin 

memiliki biaya modal yang tinggi, mengingat kondisi perekonomian saat ini 

dengan suku bunga yang tinggi akan menyebabkan penggunaan modal sendiri 
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sebagai sumber pembiayaan karena selain memiliki resiko lebih rendah, 

perusahaan dapat mencapai struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal 

yang dapat meminimumkan biaya modal rata-rata. 

Seiring dengan peningkatan permintaan terhadap industri telekomunikasi 

yang ditimbulkan oleh naiknya daya beli masyarakat selama 2005-2007, maka 

perusahaan semakin agresif untuk meningkatkan tingkat profitabilitas setinggi-

tingginya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada perusahaan telekomunikasi 

yang diteliti, dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki struktur modal 

yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan telekomunikasi harus lebih 

menekankan dan memperhatikan profitabilitas dalam menentukan struktur 

modal. Selain memperhatikan tingkat profitabilitas yang dicapai, perusahaan 

telekomunikasi hendaknya juga memperhatikan unsur pertumbuhan penjualan 

yang menjadi aspek penting dalam mempelajari setiap life cycle dari suatu 

produk. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan akan mengikuti alur dari 

pertumbuhan suatu produk dan juga keunggulannya dalam mencapai pangsa 

pasar yang optimal, yang berdampak pada peningkatan atau penurunan 

pertumbuhan penjualan. Dalam kaitannya antara struktur pendanaan berupa 

hutang jangka panjang dengan pertumbuhan penjualan, jika semakin tinggi 

pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi pula hutang yang digunakan 

perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil tingkat pertumbuhan penjualan maka 

semakin sedikit pula hutang yang diambil perusahaan. 

Struktur modal perusahaan telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh 

seberapa besar kemampuan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 

telekomunikasi pada periode penelitian tahun 2005-2007, memiliki pola bahwa 
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pendanaan eksternal berupa hutang jangka panjang tidak merupakan sumber 

pendanaan yang sangat diprioritaskan, artinya perusahaan masih mengutamakan 

kemakmuran para pemegang saham dalam mencapai keuntungan semaksimal 

mungkin. Hal ini dapat dilihat dari struktur modal perusahaan sampel pada 

lampiran 2, dimana perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal 

sendiri merupakan kolaborasi yang masih didominasi oleh modal sendiri. 

Jadi, untuk langkah selanjutnya sebaiknya perusahaan tetap 

mempertahankan pola struktur modal seperti ini karena lebih aman dan resikonya 

lebih kecil. Langkah yang perlu diperhatikan lagi oleh pihak manajemen bahwa 

pencapaian struktur modal yang optimal melalui penilaian biaya rata-rata modal 

yang minimum sebaiknya juga menjadi pertimbangan dalam memutuskan 

bagaimana kebijakan struktur modal yang seharusnya diambil. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva, 

profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal baik secara simultan maupun parsial dengan sampel perusahaan 

telekomunikasi yang listing di BEI. 

Berdasarkan permasalahan yang ada dan pembahasan dari hasil analisis 

regresi linier berganda diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji F, diperoleh tingkat signifikansi F sebesar 0,000. nilai ini 

kurang dari tingkat signifikansi α = 5% (0,05) yang berarti secara statistik 

dapat dibuktikan bahwa struktur aktiva (X1), profitabilitas (X2), pertumbuhan 

penjualan (X3), dan ukuran perusahaan (X4) secara simultan berpengaruh 

terhadap struktur modal. 

2. Berdasarkan uji t, diperoleh tingkat signifikansi untuk struktur aktiva (X1) 

sebesar 0,155, profitabilitas (X2) sebesar 0,000, pertumbuhan penjualan (X3) 

sebesar 0,031, dan ukuran perusahaan (X4) sebesar 0,000. nilai signifikansi t 

untuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan kurang 

dari tingkat signifikansi α = 5% (0,05), hal ini berarti variabel-variabel bebas 

tersebut berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat yaitu struktur 

modal. Sedangkan, struktur aktiva memiliki nilai signifikansi t lebih besar 

dari tingkat signifikansi α = 5% (0,05), hal ini berarti struktur aktiva tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. 
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3. Ukuran perusahaan merupakan variabel bebas yang dominan berpengaruh 

terhadap struktur modal, hal ini terbukti dari nilai koefisien betanya yang 

memiliki nilai paling tinggi dibandingkan variabel bebas lainnya yaitu sebesar 

0,739. 

4. Kontribusi dari berbagai variabel bebas terhadap perubahan variabel terikat 

diperoleh dari nilai koefisien deterninasi (R2) sebesar 71,7%. Sedangkan 

sisanya 28,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan model regresi. 

 
5.2. Saran 

Penelitian ini masih jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan 

terutama dari segi alat analisa, sehingga hasil interpretasi masih belum 

mencerminkan kesimpulan yang bersifat khusus pada kondisi perusahaan 

telekomunikasi. 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh beberapa variabel yaitu struktur aktiva, 

profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap struktur 

modal, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemilik dan Manajemen 

Struktur modal merupakan komponen penting dari struktur keuangan. 

Oleh karena itu, baik pemilik maupun manajemen perusahaan sebaiknya 

mencari sumber pendanaan yang menghasilkan biaya modal minimum 

sehingga dalam menyusun struktur modal selanjutnya akan didapatkan 

komposisi optimal yang dapat meningkatkan nilai perusahaan serta dapat 

memperoleh tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi. 
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2. Bagi Kreditur 

Selain memperhatikan omset penjualan dan ukuran perusahaan, sebaiknya 

kreditur juga memperhatikan tingkat likuiditas perusahaan. Karena 

perusahaan yang memiliki omset penjualan besar belum tentu diikuti 

kemampuan membayar kredit yang baik pula.   

3. Bagi Investor 

Tujuan investor menginvestasikan modalnya adalah untuk mendapat 

tingkat pengembalian tertentu yang diharapkan. Untuk itu, para investor harus 

memperhatikan tingkat profitabilitas perusahaan. Apabila perusahaan tersebut 

memiliki tingkat pengembalian yang rendah, maka sebaiknya investor beralih 

ke perusahaan lain yang tingkat profitabilitasnya lebih baik.   

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas 

yang diteliti dengan menggunakan jangka waktu atau periode penelitian yang 

lebih panjang. 


