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(Studi Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2003-2008) 
 

Oleh: Sulistiyo Ningsih 
 

Pembimbing: Dr. Kusuma Ratnawati, SE., M.M. 

 
 
 

ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari pertumbuhan penjualan, 
ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur aktiva terhadap struktur modal, 
yang merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang dan modal 
sendiri/ekuitas. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2003 sampai 2008. Alat analisis yang digunakan 
adalah OLS (Ordinary Least Square) dengan model persamaan regresi linier 
berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan struktur aktiva memiliki pengaruh yang signifikan 
secara simultan terhadap struktur modal. Variabel bebas yang memiliki pengaruh 
signifikan secara parsial terhadap struktur modal adalah ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan struktur aktiva. Koefisien determinasi sebesar 37,7% 
menunjukkan bahwa kemampuan variabel pertumbuhan penjualan, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan struktur aktiva dalam menjelaskan struktur modal 
adalah sebesar 37,7%, sedangkan sisanya 62,3% dijelaskan oleh variabel lain di 
luar model persamaan regresi. 
 
 
Kata Kunci: Struktur modal, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, struktur aktiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 Era globalisasi yang sedang terjadi menyebabkan persaingan bisnis di 

Indonesia menjadi semakin ketat. Setiap perusahaan dituntut untuk memiliki daya 

saing yang tinggi agar mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi 

persaingan yang ada. Salah satu sektor industri yang memiliki persaingan cukup 

ketat adalah sektor industri farmasi, terutama setelah diberlakukannya pasar bebas 

di kawasan ASEAN (AFTA) pada tahun 2006. Diberlakukannya AFTA membuat 

persaingan dalam dunia farmasi menjadi semakin ketat, karena dengan adanya 

AFTA produk dari satu negara anggota ASEAN bebas masuk dan diperdagangkan 

di negara anggota yang lain. Pemberlakuan AFTA ini merupakan kesempatan 

yang bagus bagi perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia untuk menjual 

produknya ke luar negeri.  

Sektor industri farmasi merupakan sektor bisnis yang cukup menguntungkan, 

karena selain memiliki prestasi kinerja yang stabil, sektor industri ini juga 

memiliki pangsa pasar yang sangat luas, terutama saat berkembang berbagai 

penyakit endemik seperti sekarang ini. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan  

farmasi di Indonesia harus mengembangkan usahanya agar mampu bersaing, baik 

di dalam maupun di luar negeri.  

  Perusahaan farmasi dapat meningkatkan daya saingnya melalui produk-

produk yang berkualitas ataupun dengan melakukan ekspansi usaha. Strategi yang 

dipilih setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya berbeda-beda, 

tergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. 
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Pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh perusahaan ini memerlukan 

tambahan modal yang tidak sedikit. Tambahan modal yang diperlukan oleh 

perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber intern dan sumber 

ekstern (Bambang Riyanto, 2001:209). Modal yang diperoleh dari sumber intern 

merupakan modal atau dana yang berasal dari dalam perusahaan. Hal ini berarti 

bahwa pemenuhan kebutuhan operasional perusahaan diambilkan dari dana yang 

dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri (Bambang Riyanto, 2001:209). Sedangkan 

yang dimaksud dengan dana dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari 

luar perusahaan. Dana ini diperoleh dengan cara meminjam kepada kreditur 

(hutang) atau melalui pasar modal (menerbitkan saham, obligasi, lainnya) 

(Bambang Riyanto, 2001:214). 

 Penentuan penggunaan sumber dana merupakan hal yang sangat penting 

karena setiap sumber dana yang digunakan oleh perusahaan akan berpengaruh 

terhadap struktur modal, yang pada akhirnya dapat 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, sehingga meningkatkan resiko 

finansial perusahaan. 

 Struktur modal perusahaan merupakan perimbangan antara hutang jangka 

panjang dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan (Bambang Riyanto, 

2001:282). Banyak sedikitnya jumlah hutang jangka panjang dan modal sendiri 

yang diinvestasikan dalam aktiva tetap perusahaan ditunjukkan oleh besar 

kecilnya angka rasio struktur modalnya. Semakin besar angka rasio struktur 

modal berarti semakin banyak hutang jangka panjang yang digunakan oleh 



 14 

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

banyak jumlah modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. 

Penetapan struktur modal berkaitan dengan batasan yang ditetapkan oleh 

perusahaan tentang jumlah hutang jangka panjang dan modal sendiri yang akan 

digunakan. Penetapan batasan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memiliki 

struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang dapat meminimumkan 

biaya modal rata-rata atau memaksimumkan nilai perusahaan (Warsono, 

2003:238). Struktur modal yang optimal merupakan kondisi yang ingin dicapai 

oleh setiap perusahaan melalui kebijakan struktur modalnya.  

Perusahaaan harus mengetahui terlebih dahulu tentang variabel-variabel yang 

mempengaruhi struktur modalnya agar dapat menetapkan struktur modal yang 

optimal. Terdapat beberapa teori yang mengemukakan tentang variabel-variabel 

yang  berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan. Brigham dan Houston 

(2006:39-41) berpendapat bahwa variabel yang mempengaruhi struktur modal 

diantaranya 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 lembaga penilai peringkat; 

(10) Kondisi pasar; (11) Kondisi internal perusahaan; (12) Fleksibilitas keuangan. 

Sedangkan Bambang Riyanto (2001:297-300) mengemukakan bahwa variabel-

variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal adalah (1) Tingkat bunga; (2) 

Stabilitas dari earning; (3)  Susunan dari aktiva; (4) Kadar resiko dari aktiva; (5) 

Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan; (6) Keadaan pasar modal; (7) Sifat 

manajemen; (8) Besarnya suatu perusahaan.   
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Beberapa penelitian juga telah dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap struktur modal. Salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Bevan dan Danbolt  pada tahun 2000 yang meneliti tentang 

dinamika variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal perusahaan non 

lembaga keuangan di Inggris pada tahun 1991 sampai 1997. Variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah growth opportunities (pertumbuhan 

penjualan), company size (ukuran perusahaan), profitability (profitabilitas), dan 

tangibility (struktur aktiva), sedangkan variabel terikatnya adalah struktur modal. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat 

pertumbuhan penjualan tinggi cenderung menggunakan hutang jangka panjang. 

Sedangkan untuk ukuran perusahaan, perusahaan besar lebih banyak 

menggunakan hutang jangka panjang dan perusahaan kecil lebih banyak 

menggunakan hutang jangka pendek. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa profitabilitas memiliki hubungan yang positif dengan hutang jangka 

panjang, serta adanya hubungan yang positif antara hutang jangka panjang dengan 

struktur aktiva. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan sebuah penelitian untuk 

menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal perusahaan 

farmasi dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Variabel-Variabel yang 

Berpengaruh Terhadap Struktur Modal Perusahaan (Studi Pada Perusahaan 

Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2003-2008)”. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bevan dan Danbolt pada tahun 2000 

terhadap perusahaan non lembaga keuangan di Inggris, dimana variabel bebas 

yang digunakan adalah growth opportunities (pertumbuhan penjualan), company 
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size (ukuran perusahaan), profitability (profitabilitas), dan tangibility (struktur 

aktiva), dan variabel terikatnya adalah struktur modal.  

 
1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah variabel pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran perusahaan )(X2 , 

profitabilitas )(X3 , dan struktur aktiva )(X4  berpengaruh secara simultan 

terhadap struktur modal perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2003 sampai 2008. 

2. Apakah variabel pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran perusahaan )(X2 , 

profitabilitas )(X3 , dan struktur aktiva )(X4  berpengaruh secara parsial 

terhadap struktur modal perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2003 sampai 2008. 

3. Apakah variabel struktur aktiva )(X4  berpengaruh secara dominan terhadap 

struktur modal perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2003 sampai 2008. 
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1.3. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran 

perusahaan )(X2 , profitabilitas )(X3 , dan struktur aktiva )(X4  secara 

simultan terhadap struktur modal perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2003 sampai 2008. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran 

perusahaan )(X2 , profitabilitas )(X3 , dan struktur aktiva )(X4  secara parsial 

terhadap struktur modal perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2003 sampai 2008. 

3. Untuk mengetahui apakah struktur aktiva )(X4  berpengaruh secara dominan 

terhadap struktur modal perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2003 sampai 2008. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam 

bidang manajemen keuangan, khususnya yang berkaitan dengan struktur 

modal dan variabel-variabel yang mempengaruhinya. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan tentang 

variabel-variabel yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat menentukan struktur modalnya serta sumber 

pendanaan yang akan digunakan. 



 18 

3. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi investor 

sebelum melakukan pilihan investasi pembelian saham suatu perusahaan 

dengan mengamati struktur modalnya. 

4.  Bagi kreditur 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi para kreditur 

perorangan, pemasok, bank maupun lembaga keuangan bukan bank dalam 

mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan kredit yang 

diajukan oleh perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1. Penelitian Terdahulu 

 Pada tahun 2000, Bevan dan Danbolt melakukan penelitian dengan judul 

“Dynamics In The Determinants Of Capital Structure In The UK”  yang 

meneliti tentang dinamika variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal 

pada perusahaan non lembaga keuangan di Inggris. Penelitian ini dilakukan pada 

1.054 perusahaan non lembaga keuangan mulai tahun 1991 sampai 1997. 

Penelitian ini mengamati perubahan yang terjadi terhadap hubungan antara 

elemen hutang dengan growth opportunities (pertumbuhan penjualan), company 

size (ukuran perusahaan), profitability (profitabilitas), serta tangibility (struktur 

aktiva). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 

tingkat pertumbuhan penjualan tinggi cenderung menggunakan hutang jangka 

panjang. Sedangkan untuk ukuran perusahaan, perusahaan besar lebih banyak 

menggunakan hutang jangka panjang dan perusahaan kecil lebih banyak 

menggunakan hutang jangka pendek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas memiliki hubungan yang positif dengan hutang jangka panjang, serta 

adanya hubungan yang positif antara hutang jangka panjang dengan struktur 

aktiva.  

Alfred Yohanes Suta pada tahun 2008 melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Variabel-Variabel yang Berpengaruh Terhadap Struktur Modal 

Pada Industri Automotive and Allied Products di Bursa Efek Indonesia”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas yang 

terdiri atas profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aktiva, non-debt tax shields, 
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peluang pertumbuhan, volatilitas, keunikan, dan pajak terhadap struktur modal 

sebagai variabel terikat. Penelitian ini dilakukan pada sektor industri automotive 

and allied products mulai tahun 2002 sampai 2006. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, struktur aktiva, 

non-debt tax shields, peluang pertumbuhan, volatilitas, keunikan, dan pajak 

berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal. Sedangkan variabel yang 

berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal adalah ukuran perusahaan, 

struktur aktiva, volatilitas, dan keunikan. 

  
2.2. Manajemen Keuangan dan tujuan perusahaan 

 Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas yang 

berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan dana dalam perusahaan dan 

menggunakan atau mengalokasikannya (Bambang Riyanto, 2001:4). Weston dan 

Copeland (1999:5) berpendapat bahwa fungsi manajemen keuangan mencakup 

tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, yaitu 

keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan keputusan dividen. 

 Keputusan yang diambil perusahaan dalam menentukan berapa banyak 

investasi yang akan dilakukan dan pada aktiva apa saja dana tersebut 

diinvestasikan disebut keputusan investasi. Sedangkan keputusan yang diambil 

oleh perusahaan dalam menentukan bagaimana memperoleh dana untuk 

membiayai investasi tersebut disebut keputusan pembiayaan. Berdasarkan kedua 

keputusan tersebut, diharapkan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih yang 

tinggi untuk pemilik modal. Permasalahan yang menyangkut pembagian laba 

bersih, baik yang akan diinvestasikan kembali maupun yang dibagikan kepada 
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para pemegang saham sebagai dividen merupakan keputusan dividen. Ketiga 

fungsi manajemen keuangan tersebut berhubungan antara satu dengan yang lain 

dalam usaha mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan nilai 

perusahaan (Weston dan Copeland, 1999:11). 

 
2.3. Modal 
2.3.1. Definisi Modal 

 Modal dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan 

usahanya. Pengertian modal menurut beberapa penulis dikutip dalam Bambang 

Riyanto (2001:18) adalah: 

1. Lutge mengartikan modal hanyalah dalam artian uang (geldkapital). 
2. Schwiedland memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih 

luas, di mana modal itu meliputi baik modal dalam uang (geldkapital), 
maupun dalam bentuk barang (sachkapital). 

3. Prof. Polak mengartikan modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan 
barang-barang modal. Dengan demikian modal ialah terdapat di neraca 
sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal 
ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum 
digunakan, jadi terdapat di neraca sebelah debet. 

4. Prof. Baker mengartikan modal ialah baik yang berupa barang-barang 
kongkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang 
terdapat di neraca sebelah debet, maupun berupa daya beli atau nilai 
tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. 

 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa modal adalah 

kekayaan perusahaan yang terdapat dalam neraca sebelah kredit, berupa hutang 

jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri yang semuanya 

dipergunakan untuk membiayai operasi perusahaan. 
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2.3.2. Jenis Modal 

 Menurut Bambang Riyanto (2001:227), modal dapat diperoleh dengan dua 

cara, yaitu dengan menggunakan dana dari pemilik atau calon pemilik yang 

disebut equity financing, dan pembelanjaan dari modal asing atau hutang yang 

disebut debt financing. 

1. Modal sendiri 

Modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan 

tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tentu lamanya 

(Bambang Riyanto, 2001:240). Komponen modal sendiri dalam suatu 

perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) (Bambang Riyanto, 

2001:240-244) adalah: 

a. Modal saham 

 Modal saham merupakan bukti kepemilikan suatu bagian dalam PT. Bagi 

perusahaan yang bersangkutan, modal yang berasal dari saham akan tetap 

berada dalam perusahaan selama masa hidupnya, meskipun bagi 

pemegangnya saham bukan merupakan suatu penanaman modal yang 

permanen, karena pemegang saham dapat menjual sahamnya sewaktu-

waktu.  Jenis saham dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

 1).  Saham Biasa (Commond Stock) 

Saham biasa merupakan saham yang pelunasan dividennya dilakukan 

pada akhir tahun pembukuan, hanya jika perusahaan mengalami 

keuntungan. Bila perusahaan tidak mendapat keuntungan atau 

mengalami kerugian, maka pemegang saham biasa tidak akan 



 23 

mendapat dividen. Selama kerugian tersebut belum dapat ditutup, 

perusahaan tidak diperbolehkan membayar dividen.  

2).  Saham Preferen (Preferred Stock) 

 Pemegang saham preferen memiliki beberapa preferensi di atas 

pemegang saham biasa, terutama dalam hal-hal berikut: 

 a).  Pembagian dividen 

 Dividen saham preferen dibagikan terlebih dahulu, kemudian 

sisanya dibagikan untuk dividen saham biasa. Dividen saham 

preferen dinyatakan dalam presentase tertentu dari nilai 

nominalnya. 

 b).  Pembagian kekayaan 

  Apabila perusahaan dilikuidasi, maka pembagian kekayaan saham 

preferen lebih didahulukan daripada saham biasa. Meskipun 

memiliki beberapa kelebihan dibandingkan saham biasa, saham 

preferen juga memiliki kelemahan bila dibandingkan dengan 

saham biasa, yaitu pemegang saham preferen tidak memiliki hak 

suara dalam RUPS. 

3).  Saham Preferen Kumulatif (Cumulative Preferred Stock) 

 Saham preferen kumulatif adalah saham prioritas yang dividennya 

harus dibayarkan setiap tahun. Apabila pemegang saham ini tidak 

menerima dividen selama beberapa waktu karena perusahaan 

mengalami kerugian, maka pemegang saham ini berhak untuk 

menuntut dividen yang belum dibayarkan tersebut jika perusahaan 

mendapatkan keuntungan.  
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b. Modal Cadangan 

 Modal cadangan merupakan cadangan dana yang dibentuk dari 

keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu lalu atau 

dari tahun berjalan. Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah: 

1).  Cadangan ekspansi 

2).  Cadangan modal kerja 

3).  Cadangan selisih kurs 

4).  Cadangan umum yang digunakan untuk menutup kejadian tidak 

terduga. 

c. Laba ditahan 

Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan sebagian dibayarkan sebagai 

dividen dan sebagian ditahan dalam perusahaan. Keuntungan perusahaan 

akan memperbesar retained earning (laba ditahan), yang berarti akan 

memperbesar modal sendiri. Sebaliknya kerugian yang diderita perusahaan 

akan memperkecil modal sendiri. Apabila penahanan keuntungan tersebut 

berdasarkan tujuan tertentu, maka dibentuklah dana cadangan. Tetapi jika 

perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai keuntungan yang 

ditahan tersebut, maka disebut sebagai “laba ditahan”. 

4. Modal Asing 

 Modal asing merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan yang 

sifatnya sementara, dan bagi perusahaan yang bersangkutan, modal tersebut 

merupakan hutang yang harus dikembalikan oleh perusahaan pada waktunya 

(Bambang Riyanto, 2001:227). Berdasarkan jangka waktunya, hutang 
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diklasifikasikan dalam tiga golongan (Bambang Riyanto, 2001:227-240), 

yaitu: 

a.  Hutang Jangka Pendek (Short Term Debt) 

Hutang jangka pendek adalah hutang yang jangka waktunya paling lama 

satu tahun. Bentuk utama dari hutang jangka pendek adalah: 

1).  Hutang dagang 

2).  Hutang wesel 

3).  Hutang dividen 

4).  Hutang gaji 

b.  Hutang Jangka Menengah (Intermediate Term Debt) 

Hutang jangka menengah merupakan hutang yang jangka waktunya lebih 

dari 1 tahun, tetapi kurang dari 10 tahun. Bentuk utama dari hutang jangka 

menengah adalah: 

1).  Term loan 

2).  Lease financing 

c.  Hutang Jangka Panjang (Long Term Debt) 

  Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jangka waktunya lebih 

dari 10 tahun. Hutang jangka panjang ini umumnya digunakan untuk 

membiayai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi di 

perusahaan. Bentuk utama dari utang jangka panjang adalah: 

1).  Hutang obligasi 

2).  Hutang hipotik 
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2.4. Struktur Modal 
2.4.1. Definisi Struktur Modal 

 Struktur modal merupakan komposisi sumber modal yang digunakan oleh 

perusahaan, baik dari luar perusahaan maupun modal sendiri untuk mendukung 

kegiatan operasional dan membiayai aset perusahaan. Warsono (2003:235) 

berpendapat bahwa struktur modal merupakan bauran dari segenap sumber 

pembelanjaan jangka panjang yang digunakan perusahaan. Menurut Bambang 

Riyanto (2001:282), struktur modal adalah pembelanjaan permanen yang 

mencerminkan perimbangan atau perbandingan antara jumlah hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Struktur modal adalah pembiayaan permanen yang 

terdiri atas hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham 

(Weston dan Copeland, 1999:19). 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa struktur 

modal merupakan susunan pembiayaan yang bersifat permanen, yang terdiri atas 

hutang jangka panjang dengan modal sendiri, dan digunakan oleh perusahaan 

untuk mendukung aktivitas usahanya. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

struktur modal menurut Bambang Riyanto (2001:22) adalah rasio hutang terhadap 

modal sendiri.  

x100%
sendiri Modal

panjang jangka Hutang  modalStruktur    

 

 

 



 27 

 Warsono (2003:239) berpendapat bahwa indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur struktur modal ada dua, yaitu rasio hutang (debt ratio) dan rasio 

hutang ekuitas (debt to equity ratio).  

1).  Rasio hutang (debt ratio) 

Rasio hutang merupakan perbandingan antara hutang total dengan aktiva total. 

 totalAktiva
 totalHutanghutang Rasio   

2).  Rasio hutang-ekuitas (debt to equity ratio) 

Rasio hutang ekuitas merupakan perbandingan antara hutang jangka panjang 

(long term debt) dengan ekuitas saham biasa (stock equity).  

 
biasa saham Ekuitas

panjang jangka Hutangekuitas hutang Rasio   

2.4.2. Komponen Struktur Modal 

Struktur modal perusahaan secara umum terdiri atas tiga komponen (Warsono, 

2003:236), yaitu: 

1. Hutang jangka panjang (long term debt), yaitu hutang yang masa jatuh tempo 

pelunasannya lebih dari satu tahun. Hutang jangka panjang terdiri atas hutang 

hipotik dan hutang obligasi. 

2. Saham preferen (preferred stock), yaitu komponen modal jangka panjang yang 

merupakan kombinasi antara modal sendiri (saham biasa) dengan hutang 

jangka panjang (obligasi).  

3. Saham biasa (commond stock), yaitu dana jangka panjang yang diberikan 

investor dengan harapan memperoleh imbalan dari peningkatan nilai ekonomi 

saham tersebut (dividen). 
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2.4.3. Teori Struktur Modal 
2.4.3.1.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, terdapat enam asumsi yang 

digunakan: 

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 100% dari laba yang 
diperoleh setiap tahunnya sebagai dividen. 

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. 

Empat macam teori pendekatan struktur modal pada pasar modal yang 

sempurna dan tidak ada pajak (Sjahrial, 2007:214-231), yaitu: 

1. Pendekatan Laba Bersih/Net Income (NI) 

Pendekatan laba bersih (Net Income/NI) mengasumsikan bahwa investor 

menilai perusahaan dengan tingkat kapitalisasi (Ke) yang konstan dan 

perusahaan dapat meningkatkan jumlah hutangnya dengan tingkat biaya 

hutang (Kd) yang konstan pula. Oleh karena Ke dan Kd konstan, maka semakin 

besar jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan, biaya modal rata-rata 

tertimbang (Ko) semakin kecil sebagai akibat penggunaan hutang yang 

semakin besar, sehingga nilai perusahaan meningkat.  

 



 29 

2. Pendekatan Laba Operasi Bersih/Net Operating Income (NOI) 

Pendekatan laba operasi bersih memiliki dua asumsi. Pertama, 

mengasumsikan bahwa biaya modal rata-rata tertimbang konstan berapapun 

tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Asumsi yang kedua adalah 

penggunaan hutang yang semakin besar dianggap sebagai peningkatan resiko 

perusahaan, sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik 

modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya resiko 

perusahaan. 

3. Pendekatan Tradisional 

Pendekatan tradisional mengasumsikan tentang adanya struktur modal yang 

optimum, sehingga perusahaan dapat meningkatkan nilai totalnya melalui 

penggunaan leverage yang bijaksana. Berdasarkan teori ini, jika leverage 

keuangan meningkat, maka nilai perusahaan total akan meningkat sampai titik 

tertentu. Setelah mencapai titik tersebut, dengan meningkatnya leverage justru 

akan menurunkan nilai perusahaan total. 

4. Pendekatan Modigliani – Miller (MM) 

Pendekatan NI, NOI serta teori tradisional hanya didasarkan pada perilaku 

investor saja. Oleh karena itu, Modigliani dan Miller (MM) mengembangkan 

teori yang telah ada tersebut dengan cara memperkenalkan teori struktur 

modal secara sistematis, ilmiah, dan atas dasar penelitian yang terus menerus. 

enurut Agus Sartono (2001:231-235), secara sistematis MM menggunakan 

tiga preposisi, yaitu: 

a.  MM berpendapat bahwa nilai setiap perusahaan merupakan kapitalisasi 

dari laba operasi bersih yang diharapkan, dengan tingkat kapitalisasi (Ko) 
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yang konstan sesuai dengan tingkat resiko perusahaan. MM berpendapat 

bahwa nilai perusahaan tidak tergantung atau dipengaruhi oleh struktur 

modal. Untuk mendukung pendapat tersebut, MM membuktikan adanya 

proses arbitrase yang terjadi pada dua perusahaan yang memiliki nilai 

berbeda karena mempunyai struktur modal yang berbeda. Investor akan 

menjual saham perusahaan yang memiliki hutang dengan harga yang lebih 

tinggi, kemudian membeli saham perusahaan yang tidak memiliki hutang 

dan menginvestasikan kelebihan dananya pada investasi lain. Proses ini 

akan berlangsung terus hingga saham kedua perusahaan mempunyai harga 

pasar yang sama. 

b.  MM berpendapat bahwa biaya modal sendiri perusahaan yang memiliki 

leverage, sama dengan biaya modal sendiri perusahaan yang tidak 

memiliki leverage ditambah premium resiko. Besar kecilnya premium 

risiko tergantung pada selisih antara biaya modal sendiri dan biaya hutang 

perusahaan yang tidak mempunyai leverage, dikalikan dengan besarnya 

hutang. Oleh karena itu, apabila hutang perusahaan semakin besar, maka 

biaya modal sendiri juga semakin besar. Hal ini terjadi karena resiko yang 

dihadapi pemilik modal sendiri semakin besar, sehingga pemilik modal 

sendiri meminta tingkat keuntungan yang semakin besar pula. 

c.  MM berpendapat bahwa perusahaan seharusnya melakukan investasi 

proyek baru sepanjang nilai perusahaan meningkat, paling tidak sebesar 

biaya investasi. Dengan demikian jika ΔV  adalah perubahan nilai 

perusahaan dan ΔI  adalah perubahan biaya investasi, maka perusahaan 

seharusnya melakukan investasi sepanjang ΔV melebihi ΔI . 
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2.4.3.2. Teori Struktur Modal Pada Pasar Modal Sempurna dan Ada Pajak 

Dalam kondisi tidak ada pajak, biaya modal perusahaan akan konstan, 

berapapun komposisi hutang yang digunakan. Sedangkan dalam keadaan ada 

pajak, biaya modal perusahaan akan menurun dengan semakin besarnya 

komposisi hutang yang digunakan. Hal ini terjadi karena hutang bunga yang 

dibayar perusahaan dapat mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak (taxable 

income). Warsono (2003:252) mengemukakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai hutang akan dikenakan pajak penghasilan yang lebih kecil 

dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan hutang.  

Apabila terdapat dua perusahaan yang memperoleh laba operasi yang sama, 

tetapi perusahaan 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 (Warsono, 

2003:253). Dengan demikian, nilai perusahaan yang menggunakan hutang akan 

lebih besar daripada nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Selisihnya 

adalah sebesar nilai sekarang (present value) dari penghematan pajak. 

 
2.5. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Struktur Modal  

 Weston dan Copeland (1999:23-25) mengemukakan bahwa variabel yang 

mempengaruhi struktur modal adalah: 

1. Tingkat pertumbuhan penjualan 

Tingkat pertumbuhan penjualan masa depan merupakan ukuran sampai sejauh 

mana laba per lembar saham dari suatu perusahaan dapat ditingkatkan oleh 

leverage. Perusahaan harus mempertimbangkan keuntungan menggunakan 
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leverage dengan adanya kesempatan untuk meningkatkan modal saham ketika 

harga sahamnya naik. 

2. Stabilitas penjualan 

Stabilitas penjualan dan rasio hutang memiliki hubungan yang sangat erat. 

Bila stabilitas penjualan dan laba lebih besar, maka beban hutang 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 

Mudahnya perusahaan baru untuk memasuki suatu industri dan kemampuan 

perusahaan pesaing untuk memperluas kapasitasnya, akan mempengaruhi 

marjin laba perusahaan lain yang berada dalam industri tersebut. Industri yang 

sedang berkembang menjanjikan marjin laba yang tinggi, tetapi marjin laba 

tersebut cenderung menurun apabila industri itu merupakan industri yang 

jumlah perusahaannya 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, terutama jika 

permintaan produk mereka cukup meyakinkan, cenderung menggunakan 

hutang panjang. Sedangkan perusahaan yang sebagian besar aktivanya berupa 

piutang dan persediaan barang yang nilainya sangat tergantung pada 

kelanggengan tingkat profitabilitas masing-masing perusahaan, tidak terlalu 
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tergantung pada pembiayaan hutang jangka panjang dan lebih tergantung pada 

pembiayaan jangka pendek. 

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 penjualan saham ini tidak akan mempengaruhi 

pengendalian perusahaan. Sebaliknya, pemilik perusahaan kecil mungkin 

lebih senang menghindari penerbitan saham biasa dalam usahanya untuk tetap 

mengendalikan perusahaan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan mereka sangat 

yakin terhadap prospek perusahaannya dan melihat bahwa laba yang besar 

akan diperoleh dari leverage, sehingga pimpinan perusahaan bersedia untuk 

mengambil hutang dalam jumlah yang tinggi.  

6. Sikap pemberi pinjaman 

 Pemberi pinjaman mungkin tidak bersedia untuk memberi tambahan pinjaman 

jika manajemen perusahaan peminjam ingin menggunakan leverage 

melampaui batas normal untuk bidang industrinya. Pemberi pinjaman 

berpendapat bahwa hutang yang terlalu besar akan mengurangi posisi kredit 

dari peminjam dan penilaian kredibilitas yang dibuat sebelumnya.  
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  Variabel yang mempengaruhi struktur modal  menurut Brigham dan Houston 

(2006:39-41) adalah: 

1. Stabilitas penjualan 

 Perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif stabil lebih mudah 

memperoleh pinjaman karena dapat menanggung beban tetap yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.  

2. Struktur aktiva 

Perusahaan yang aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit cenderung 

menggunakan hutang dalam jumlah yang tinggi. Aktiva multiguna yang dapat 

digunakan oleh banyak perusahaan merupakan jaminan yang baik, sedangkan 

aktiva yang hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu tidak begitu baik 

untuk dijadikan jaminan.  

3. Leverage operasi 

Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil cenderung lebih mampu 

untuk memperbesar leverage keuangan karena mempunyai risiko bisnis yang 

lebih kecil. 

4. Tingkat pertumbuhan 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang pesat lebih banyak 

mengandalkan modal eksternal. Biaya penjualan saham biasa yang lebih besar 

daripada biaya penerbitan surat hutang mendorong perusahaan untuk lebih 

banyak mengandalkan hutang. Namun pada saat yang sama, perusahaan yang 

tumbuh dengan pesat sering menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, 

sehingga cenderung mengurangi keinginannya untuk menggunakan hutang. 
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5. Profitabilitas 

Perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang tinggi 

menggunakan hutang yang relatif kecil. Hal ini terjadi karena tingkat 

pengembalian yang tinggi memungkinkan mereka untuk membiayai sebagian 

besar kebutuhan pendanaannya dengan dana yang dihasilkan secara internal. 

Efektivitas profitabilitas dinilai dengan menghubungkan antara laba bersih 

dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Rasio pengukuran 

yang termasuk dalam rasio profitabilitas (Brigham dan Houston, 2006:107-

108) antara lain: 

a. Rasio antara laba bersih terhadap ekuitas (net income to shareholder 

funds) atau disebut Returns on Equity (ROE). Rasio ini menunjukkan hasil 

pengembalian atas ekuitas untuk mengukur pengembalian nilai buku 

kepada pemilik perusahaan. 

Rumus perhitungan ROE adalah sebagai berikut: 

saham pemegang Ekuitas
bersih Laba  ROE   

b. Rasio pengembalian atas aktiva atau Returns on Assets (ROA). Bentuk 

paling mudah dari analisis profitabilitas adalah dengan membandingkan 

antara laba bersih yang dilaporkan dengan total aktiva di neraca. Rumus 

perhitungan ROA adalah sebagai berikut: 

aktiva Total
bersih Laba ROA   
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c. Rasio margin laba atas penjualan. Rasio margin laba atas penjualan 

merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara laba bersih setelah 

pajak dengan hasil penjualan. Rumus perhitungan rasio margin laba atas 

penjualan adalah sebagai berikut: 

penjualan
bersih  Laba penjualan  atas labaMargin   

6. Pajak 

Bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan, 

dan pengurangan tersebut sangat berguna bagi perusahaan yang terkena tarif 

pajak yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak perusahaan, 

maka semakin besar manfaat penggunaan hutang. 

7. Pengendalian 

Pengaruh hutang dan saham terhadap pengendalian manajemen dapat 

mempengaruhi struktur modal. Apabila manajemen saat ini mempunyai hak 

suara untuk mengendalikan (mempunyai saham lebih dari 50%) tetapi tidak 

diperkenankan untuk membeli saham tambahan, mereka mungkin akan 

memilih hutang sebagai pembiayaan baru. Di sisi lain, manajemen mungkin 

memutuskan untuk menggunakan ekuitas jika kondisi keuangan perusahaan 

sangat lemah karena penggunaan hutang dapat mengakibatkan kebangkrutan. 

Tetapi jika hutangnya terlalu kecil, manajemen menghadapi risiko 

pengambilalihan. Jadi pertimbangan pengendalian tidak selalu menghendaki 

penggunaan hutang atau ekuitas, karena jenis modal yang memberi 

perlindungan terbaik bagi manajemen bervariasi dari satu situasi ke situasi 

yang lain.  
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8. Sikap manajemen 

Manajemen dapat melakukan pertimbangan sendiri terhadap struktur modal 

yang dianggap tepat. Sejumlah manajemen cenderung lebih konservatif 

daripada manajemen lainnya, sehingga menggunakan jumlah hutang yang 

lebih kecil daripada rata-rata perusahaan lain dalam industri yang sama. 

Sedangkan manajemen lain cenderung menggunakan lebih banyak hutang 

dalam usaha mengejar laba yang lebih tinggi. 

9. Sikap pemberi pinjaman dan lembaga penilai peringkat 

Sikap para pemberi pinjaman dan perusahaan penilai peringkat (rating 

agency) seringkali mempengaruhi keputusan struktur keuangan. Pada  

umumnya perusahaan membicarakan struktur modalnya dengan pemberi 

pinjaman dan lembaga penilai peringkat, serta sangat memperhatikan saran 

yang diberikan. 

10. Kondisi pasar 

 Kondisi pasar saham dan obligasi sering mengalami perubahan jangka 

panjang dan jangka pendek yang dapat mempengaruhi struktur modal 

perusahaan yang optimal.  

11. Kondisi internal perusahaan 

Kondisi internal perusahaan juga berpengaruh terhadap struktur modal yang 

ditargetkannya. Perusahaan yang baru menyelesaikan program 

pengembangannya, akan meramalkan jumlah laba yang lebih tinggi dalam 

waktu dekat. Namun kenaikan laba tersebut belum diketahui oleh investor 

karena belum tercermin dalam harga saham. Perusahaan tidak ingin 

menerbitkan saham dan lebih menyukai pembiayaan dengan hutang sampai 
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kenaikan laba tersebut tercermin dalam harga sahamnya. Kemudian pada saat 

itu perusahaan akan menerbitkan saham biasa, melunasi hutang dan kembali 

pada struktur modal yang ditargetkan.  

12. Fleksibilitas keuangan 

Fleksibilitas keuangan jika dilihat dari sudut pandang operasional berarti 

mempertahankan kapasitas cadangan yang memadai. Penentuan kapasitas 

cadangan yang memadai tersebut didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor 

yang lain. 

 Variabel-variabel yang mempengaruhi struktur modal menurut Bambang 

Riyanto (2001:297-300) adalah: 

1. Tingkat bunga 

Perencanaan pemenuhan kebutuhan modal sangat dipengaruhi oleh tingkat 

bunga yang berlaku pada saat itu. Hal ini terjadi karena tingkat bunga akan 

mempengaruhi pemilihan jenis modal apa yang akan digunakan.  

2. Stabilitas earning 

Stabilitas dan besarnya earning yang diperoleh suatu perusahaan akan 

menentukan apakah perusahaan tersebut dibenarkan untuk menarik modal 

dengan beban tetap atau tidak. Perusahaan yang mempunyai earning yang 

stabil akan dapat memenuhi kewajiban finansialnya sebagai akibat dari 

penggunaan modal asing. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai earning 

tidak stabil dan unpredictable akan menanggung risiko tidak dapat membayar 

beban bunga atau tidak dapat membayar angsuran-angsuran hutangnya pada 

tahun-tahun atau keadaan yang buruk. 
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3. Susunan aktiva 

Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar dari modalnya 

tertanam dalam aktiva tetap (fixed assets), akan mengutamakan pemenuhan 

kebutuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri, 

sedangkan modal asing sifatnya adalah sebagai pelengkap. Hal ini dapat 

dihubungkan dengan adanya aturan struktur finansiil konservatif horizontal 

yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya dapat menutup 

jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya permanen, sedangkan 

perusahaan yang sebagian besar aktivanya tertanam dalam aktiva lancar akan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dengan hutang jangka pendek. 

4. Kadar resiko aktiva 

Tingkat atau kadar risiko dari setiap aktiva dalam perusahaan adalah tidak 

sama. Semakin panjang jangka waktu penggunaan suatu aktiva di dalam 

perusahaan, maka semakin besar derajat resikonya. Apabila perusahaan 

memiliki aktiva yang peka terhadap resiko, maka perusahaan harus lebih 

banyak mendanainya dengan modal sendiri, modal yang tahan resiko, dan 

sedapat mungkin mengurangi pembiayaan dengan modal asing atau modal 

yang takut resiko.  

5. Besarnya jumlah modal yang dibutuhkan 

Apabila jumlah modal yang dibutuhkan dapat dipenuhi hanya dari satu sumber 

saja, maka perusahaan tidak perlu mencari sumber lain. Sebaliknya, apabila 

jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar, sehingga tidak dapat dipenuhi 

dari satu sumber saja, maka perlu dicari sumber dana yang lain. Dengan  kata 

lain, bila jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar, maka perusahaan perlu 
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mengeluarkan beberapa golongan sekuritas secara bersama-sama, sedangkan 

bagi perusahaan yang membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, cukup 

mengeluarkan satu golongan sekuritas saja. 

6. Keadaan pasar modal 

Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan karena adanya gelombang 

konjungtur. Pada umumnya apabila gelombang meninggi (up-swing) para 

investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam saham. Terkait 

dengan hal tersebut, maka perusahaan harus menyesuaikan dengan keadaan 

pasar modal pada saat mengeluarkan atau menjual sekuritas. 

7. Sifat manajemen 

Sifat manajemen mempunyai pengaruh secara langsung dalam pengambilan 

keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan dana. Seorang manajer yang 

bersikap optimis, yang memandang masa depannya dengan cerah dan 

mempunyai keberanian untuk menanggung resiko yang besar (risk seeker), 

akan lebih berani membiayai pertumbuhan penjualannya dengan dana yang 

berasal dari hutang (debt financial), meskipun metode pembiayaan ini 

mengakibatkan beban financial yang tetap. Sebaliknya, seorang manajer yang 

bersifat pesimis, yang serba takut untuk menanggung resiko (risk averter) 

lebih suka membiayai pertumbuhan penjualannya dengan dana yang berasal 

dari sumber intern atau dengan modal modal saham (equity financing) yang 

tidak mempunyai beban financial yang tetap. 
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8. Besarnya suatu perusahaan 

Perluasan modal saham suatu perusahaan besar yang sahamnya tersebar 

sangat luas, hanya akan mengakibatkan pengaruh yang kecil terhadap 

kemungkinan hilangnya atau tergesernya kontrol dari pihak dominan dalam 

perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya perusahaan kecil yang sahamnya 

hanya tersebar di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan 

mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol 

pihak dominan dalam perusahaan yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan 

perusahaan besar yang sahamnya tersebar sangat luas akan lebih berani 

mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan dananya untuk 

membiayai pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Besarnya suatu perusahaan diukur dengan menggunakan nilai Ln dari total 

aktiva.  

Menurut Agus Sartono (2001:248-249) variabel-variabel yang mempengaruhi 

struktur modal adalah: 

1. Tingkat penjualan 

Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil memiliki aliran kas yang 

relatif stabil pula, sehingga dapat menggunakan hutang yang lebih besar 

daripada perusahaan yang tingkat penjualannya tidak stabil.  

2. Struktur aset 

Perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah besar, dapat menggunakan 

hutang dalam jumlah yang besar pula. Hal ini dikarenakan dari skalanya, 

perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan akses ke sumber dana 
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dibandingkan dengan perusahaan kecil. Besarnya jumlah aset tetap yang 

dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai jaminan hutang perusahaan.  

3. Tingkat pertumbuhan perusahaan 

Semakin cepat pertumbuhan perusahaan maka semakin besar kebutuhan dana 

untuk membiayai ekspansi. Semakin besar kebutuhan dana untuk pembiayaan  

di masa mendatang, maka semakin besar keinginan perusahaan untuk 

menahan laba. Perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan 

laba sebagai dividen, karena lebih baik menggunakannya untuk pembiayaan 

investasi.  

4. Profitabilitas 

Profitabilitas periode sebelumnya merupakan faktor penting dalam 

menentukan struktur modal. Perusahaan yang memiliki laba ditahan dalam 

jumlah yang besar, akan lebih senang menggunakan laba ditahan sebelum 

menggunakan hutang. 

5. Variabel laba dan perlindungan pajak 

Variabel ini sangat erat kaitannya dengan stabilitas penjualan. Jika variabilitas 

atau volatilitas laba perusahaan kecil, maka perusahaan mempunyai 

kemampuan yang lebih besar untuk menanggung beban tetap dari hutang. 

Terdapat kecenderungan bahwa penggunaan hutang akan memberikan 

manfaat berupa perlindungan pajak. 

6. Skala perusahaan 

Perusahaan besar akan lebih mudah memperoleh modal di pasar modal 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena kemudahan akses 

tersebut, perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula. 
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7. Kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro 

Perusahaan harus menunggu saat yang tepat untuk menjual saham dan 

obligasinya. Secara umum, kondisi yang paling tepat untuk menjual obligasi 

atau saham adalah pada saat tingkat bunga pasar sedang rendah.   

 Variabel yang berpengaruh terhadap struktur modal menurut Bevan dan 

Danbolt (2000:6-9) adalah: 

1.  Pertumbuhan Penjualan (Growth Opportunities) 

Pertumbuhan perusahaan mungkin tidak terlalu berkaitan dengan hutang, 

tingkat bunga yang tinggi ataupun perjanjian dengan pemegang obligasi. 

Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan tinggi biasanya 

menggunakan hutang dalam jumlah yang besar untuk membiayai 

pengembangan usahanya di masa mendatang. Rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat pertumbuhan penjualan adalah market to book ratio.  

TA
MVECRTAMTB 

  

MTB = Market to book ratio 

TA  =Total assets 

ECR = Value of equity capital and reserve 

MV =Market value of equity 

2.  Ukuran Perusahaan ( Size) 

Rajan dan Zingales dalam Bevan dan Danbolt (2000:8) berpendapat bahwa 

perusahaan yang besar lebih terdifersifikasi dan lebih jarang gagal daripada 

perusahaan yang lebih kecil, sehingga ukuran perusahaan mungkin kebalikan 

dari  kebangkrutan. Perusahaan yang kecil memiliki lebih sedikit hutang 

jangka panjang dan lebih banyak hutang jangka pendek jika dibandingkan 
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dengan perusahaan besar. Besarnya perusahaan diukur dengan menggunakan 

natural logaritma dari penjualan (Ln dari penjualan). 

Ln(Sales)Size     

3.  Profitabilitas (Profitability)  

Modigliani dan Miller dalam Bevan dan Danbolt (2000:9) berpendapat bahwa 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memilih untuk 

menggunakan hutang jangka panjang dalam jumlah yang besar untuk 

memperoleh perlindungan pajak yang tinggi. Namun Myers dan Majluf dalam 

Bevan dan Danbolt (2000:9) berpendapat bahwa perusahaan lebih menyukai 

pendanaan internal daripada eksternal, karena perusahaan yang memiliki 

tingkat profitabilitas tinggi cenderung mendanai investasinya dengan laba 

ditahan daripada menggunakan hutang. Profitabilitas diukur dengan 

membandingkan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan 

total aktiva. 

assets Total
EBIT ity Profitabil   

4.  Struktur Aktiva (Tangibility)  

Struktur aktiva yang dimiliki oleh perusahaan menjadi hal yang sangat penting 

karena pihak pemberi pinjaman meminta jaminan bagi hutang yang diberikan 

pada perusahaan yang bersangkutan. Aktiva yang dijadikan sebagai jaminan 

merupakan aktiva tetap yang nilainya sesuai untuk dijadikan jaminan hutang 

perusahaan. Struktur aktiva diukur dengan membandingkan antara aktiva tetap 

dengan total aktiva. 

assets Total
assets fixed y Tangibilit    
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2.6. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Diduga variabel pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran perusahaan )(X2 , 

profitabilitas )(X3 , dan struktur aktiva )(X4  berpengaruh secara simultan 

terhadap struktur modal perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2003 sampai 2008. 

2. Diduga variabel pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran perusahaan )(X2 , 

profitabilitas )(X3 , dan struktur aktiva )(X4  berpengaruh secara parsial 

terhadap struktur modal perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2003 sampai 2008. 

3. Diduga variabel struktur aktiva )(X4  berpengaruh secara dominan terhadap 

struktur modal perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2003 sampai 2008. 
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2.7. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Perusahaan 

Pengembangan usaha 

Sumber dana 

Intern 
Modal sendiri 

Ekstern 
Modal pinjaman 

Struktur modal 

Variable-variabel yang 
mempengaruhi: 

1. Pertumbuhan penjualan 
2. Ukuran perusahaan 
3. Profitabillitas 
4. Struktur aktiva 

Model analisis: 
Regresi linier berganda 

 
eXβXβXβXββY 4i43i32i21ii0i 

 

Uji asumsi klasik 

Pengujian hipotesis: 
- Uji F statistic 
- Uji t 
- Uji Koefisien Determinasi (R2 ) 
- Uji variabel dominan 

Ada pengaruh Tidak ada pengaruh 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research). 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:5), explanatory research merupakan 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menjelaskan 

hubungan antara variabel pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan struktur aktiva dengan struktur modal. 

 
3.2. Ruang Lingkup Penelitian 
3.2.1.  Lokasi  

 Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia, tetapi pengambilan data 

dilakukan di pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, yang berada di 

Jl. MT. Haryono No.165 Malang, dengan pertimbangan bahwa pojok BEI 

merupakan pusat informasi perusahaan yang go public di Indonesia. 

3.2.2.  Lingkup Penelitian 

 Lingkup penelitian ini terbatas pada pengaruh beberapa variabel bebas 

terhadap struktur modal pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 

2003 sampai 2008.  

 
3.3. Populasi Dan Sampel 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2006:108), populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 sampai 2008. Sedangkan yang dimaksud 
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dengan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:109). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh. Sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel, dimana 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008: 85). Teknik 

ini sering dilakukan apabila jumlah populasinya sedikit, kurang dari 30. Teknik 

sampling jenuh disebut juga sensus. 

 Populasi dari penelitian ini terdiri atas sembilan perusahaan farmasi, yaitu:  

1. PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk (SQBI) 

2. PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 

3. PT. Indofarma Tbk (INAF) 

4. PT. Kalbe Farma Tbk (KLBF) 

5. PT. Kimia Farma Tbk (KAEF) 

6. PT. Merck Tbk (MERK) 

7. PT. Pyridam Farma Tbk (PYFA) 

8. PT. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) 

9. PT. Schering Plough Indonesia Tbk (SCPI) 

  
3.4. Metode Pengumpulan Data 
3.4.1.  Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat 

kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dapat dinyatakan dalam bentuk 

angka. Data yang diperlukan adalah laporan keuangan masing-masing perusahaan 

yang menjadi sampel penelitian mulai tahun 2003 sampai 2008. 
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3.4.2.  Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya (pihak luar). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa laporan keuangan perusahaan farmasi yang menjadi sampel penelitian 

yang diperoleh dari pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 

prospectus masing-masing emiten, jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar 

yang berkaitan dengan perusahaan farmasi. 

3.4.3.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat 

dokumen-dokumen atau catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan 

sebagainya yang relevan dengan masalah yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 

2006:206). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

dari masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian mulai tahun 2003 

sampai 2008.   

 
3.5. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: 

1. Variabel terikat (Y) yaitu struktur modal 

2. Variabel bebas (X), yaitu: 

)(X1  = Pertumbuhan penjualan 

)(X2  = Ukuran perusahaan 
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)(X3  = Profitabilitas 

)(X4  = Struktur aktiva 

 
3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Struktur Modal 

Struktur modal merupakan susunan pembiayaan jangka panjang yang 

digunakan oleh perusahaan, yang terdiri atas hutang jangka panjang dan 

modal sendiri. Indikator yang digunakan untuk mengukur struktur modal 

adalah rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. 

sendiri Modal
panjang jangka Hutang  modalStruktur    

(Bambang Riyanto, 2001:22) 

2. Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan merupakan peningkatan jumlah penjualan dari tahun 

tertentu ke tahun berikutnya. Brigham dan Houston (2006:39), berpendapat 

bahwa perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif stabil lebih mudah 

memperoleh pinjaman karena dapat menanggung beban tetap yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Nilai 

pertumbuhan penjualan diperoleh dengan membandingkan antara selisih 

jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan 

dengan jumlah penjualan periode sebelumnya. 

1-t

1-tt

Penjualan
PenjualanPenjualan

 penjualan n Pertumbuha


  

(Weston dan Copeland,1999:243) 
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3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan dilihat 

dari nilai total aktivanya. Hal ini dikarenakan nilai aktiva relatif lebih stabil 

dibandingkan dengan nilai penjualan. Bambang riyanto (2001:299) 

mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai Ln total 

aktivanya.  

Aktiva) (TotalLn   perusahaanUkuran    (Bambang Riyanto, 2001:299) 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan (Warsono, 2003:37). Efektivitas profitabilitas dinilai dengan 

menghubungkan antara laba bersih dengan aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan laba. Profitabilitas diukur dengan membandingkan antara laba 

sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva. 

assets Total
EBIT ity Profitabil   (Bevan dan Danbolt, 2000) 

5. Struktur Aktiva 

Struktur aktiva merupakan susunan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki aktiva yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit 

cenderung menggunakan hutang dalam jumlah yang tinggi (Brigham dan 

Houston, 2006:39). Struktur aktiva dapat diukur dengan membandingkan 

antara aktiva tetap dengan total aktiva. 

assets Total
assets fixed y Tangibilit   (Bevan dan Danbolt, 2000) 
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3.7. Analisis data 
3.7.1.  Model analisis 

 Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis 

yang menduga adanya pengaruh yang berarti antara variabel-variabel bebas, yaitu 

pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur aktiva 

terhadap variabel terikat, yaitu struktur modal perusahaan farmasi, baik secara 

simultan maupun parsial. 

Bentuk rumusan persamaan analisis regresi linier berganda adalah: 

eXβXβXβXββY 4i43i32i21i10i    

(Gujarati, 2001:91) 

Keterangan: 

Y  : variabel terikat (struktur modal) 

0β   : Faktor intersep 

4321 β,β,β,β  : Koefisien regresi parsial 

1X   : Pertumbuhan penjualan 

2X   : Ukuran perusahaan 

3X   : Profitabilitas 

4X   : Struktur aktiva 

e  : Faktor gangguan (disturbance) 

i  : menunjukkan observasi atau pengamatan yang ke i 
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3.7.2.  Uji asumsi klasik 

 Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk melakukan analisis 

data. Regresi linier berganda (multiple regression) menurut Suharsimi Arikunto 

(2006:295) merupakan suatu perluasan dari teknik regresi, apabila terdapat lebih 

dari satu variabel bebas untuk mengadakan prediksi terhadap variabel terikat. 

Untuk menghasilkan suatu model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best 

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

efisien dengan menggunakan 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 (2001:293) uji asumsi klasik tersebut adalah: 

1. Uji Normalitas Distribusi 

Normalitas merupakan suatu kondisi yang terjadi dalam model persamaan 

regresi, dimana variabel bebas atau variabel terikat ataupun keduanya mempunyai 

distribusi normal. Untuk menguji asumsi normalitas digunakan analisis regresi 

linier yang menggunakan program SPSS.  

Salah satu cara untuk melakukan uji normalitas dengan program SPSS adalah 

dengan melakukan uji statistik. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berdasarkan output dari analisis regresi 

linier, dapat dilakukan pendeteksian terhadap sifat normalitas dari suatu model 

persamaan regresi, yaitu dengan melihat nilai signikansi pada hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 5%α  , maka 

model persamaan regresi linier tersebut telah memenuhi asumsi normalitas. 

Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih kecil dari 5%α  , maka model 
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persamaan regresi tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas (Imam Ghozali, 

2007:115).  

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi linier 

yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel bebas 

(Imam Ghozali, 2007:91). 

Menurut Nachrowi dan Usman (2002:125), konsekuensi terdapatnya gejala 

multikolinieritas : 

-  Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak mungkin dicari karena tidak 

memiliki invers. 

-  Memiliki nilai standard error yang besar, yang berakibat interval kepercayaan 

menjadi lebih besar, sehingga β  kurang tepat. 

Beberapa cara dalam mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas (Imam 

Ghozali, 2007:57), yaitu: 

- Melihat koefisien determinasi (R2), bila R2 sangat tinggi (antara 0,7 hingga 1) 

dan tidak satu pun atau sangat sedikit koefisien regresi parsial yang signifikan 

secara statistik, berarti terjadi multikolinieritas. 

- Melihat koefisien korelasi antar variabel bebas. Jika terdapat korelasi yang 

cukup tinggi antara variabel bebas (umumnya di atas 0,90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

- Melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), bila VIF tidak melebihi nilai 10, 

maka tidak terjadi multikolinieritas. Dapat juga dengan melihat angka 

tolerance. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang 
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tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan VIF yang tinggi karena VIF = 1/tolerance (Imam 

Ghozali, 2007:57). Nilai VIF dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

2R-1
1VIF   

VIF = variance inflation factor 

R2  = koefisien determinasi 

3.  Uji heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Imam Ghozali (2007:105) berpendapat bahwa jika varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan 

jika varian dari residual berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Konsekuensi 

dari terjadinya heteroskedastisitas pada suatu model adalah estimator OLS 

(Ordinary Least Square) tetap tidak bias dan masih konsisten, tetapi tidak lagi 

efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Hal ini berarti bahwa 

gejala heteroskedastisitas menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi 

menjadi kurang dari semestinya, lebih dari semestinya, atau menyesatkan 

(Gujarati, 2001:181). 

 Salah satu metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah 

uji Glejser, yaitu dengan meregresikan antara nilai mutlak residual dengan seluruh 

variabel bebas yang ada. Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan 

membandingkan tingkat signifikansi 5%α   dengan tingkat signifikansi t. 

Apabila signifikansi t lebih besar dari tingkat signifikansi 5%α  , maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi t lebih kecil dari 
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tingkat signifikansi 5%α  , maka terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 

2007:109). Selain itu, gejala heteroskedastisitas juga dapat dideteksi dengan 

membandingkan antara tingkat signifikansi F dengan tingkat signifikansi 5%α   

(Ghosh, 1991:213). Apabila signifikansi F lebih besar dari tingkat signifikansi 

5%α  , maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi 

F lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%α  , maka terjadi heteroskedastisitas. 

Imam Ghozali (2007:110) mengemukakan bahwa gejala heteroskedastisitas 

dapat diperbaiki dengan cara: 

-  Melakukan transformasi dalam model regresi dengan cara membagi model 

regresi dengan salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model 

tersebut. 

-  Melakukan transformasi log sehingga model persamaan regresinya menjadi: 

eLogXβLogXβLogXβLogXββY Log 443322110   

4.  Uji Autokorelasi 

 Asumsi penting dari model linier klasik lainnya adalah bahwa kesalahan atau 

gangguan (Ui ) yang masuk ke dalam fungsi regresi 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. 

 Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian 

obervasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau 

ruang (seperti data dalam cross-sectional) (Gujarati, 2001:201). Autokorelasi 

menyebabkan penaksir tidak lagi bias, karena memberikan gambaran yang 

menyimpang dari nilai populasi yang sebenarnya, Error terms yang diperoleh 
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akan lebih rendah daripada semestinya, dan pengujian dengan menggunakan uji F 

dan uji t akan menyesatkan. 

 Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya 

autokorelasi adalah dengan uji statistik d dari Durbin Watson. Perhitungan 

statistik Durbin Watson dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Gujarati, 

2001:217): 













 Nt

1t

2
1

Nt

2t

2
1t1

e

)e(e
d  

Keterangan:  

d = statistik dari Durbin Watson 

ei = unsur residual 

ei
2 = kuadrat residual yang ditaksir. 

Statistik d dari Durbin Watson tersebut dapat menghasilkan nilai antara 0-4  

Pedoman yang digunakan (Imam Ghozali, 2007:96) adalah: 

a. Terjadi autokorelasi positif jika d terletak antara 0<d<dl. 

b. Ragu-ragu tidak ada autokorelasi positif (tidak ada kesimpulan) jika nilai d 

terletak antara duddl  . 

c. Terjadi autokorelasi negatif jika d terletak antara 4-dl<d<4. 

d. Ragu-ragu tidak ada autokorelasi negatif (tidak ada kesimpulan) jika nilai 

d terletak antara dl4ddu4  . 

e. Tidak terjadi autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif jika nilai d 

terletak di antara du<d<4-du. 
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Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi, dapat juga digunakan ketentuan 

sebagai berikut (Muhammad Firdaus, 2004:101) : 

Tabel 3.1 
Kriteria Pengujian Durbin-Watson 

DW Kesimpulan 
Kurang dari 1,10 
1,10 sampai 1,54 
1,55 sampai 2,46 
Lebih dari 2,91 

Ada autokorelasi 
Tanpa kesimpulan 
Tidak ada autokorelasi 
Ada autokorelasi 

 
 
3.7.3. Pengujian Hipotesis  
3.7.3.1. Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis satu yang diajukan dalam penelitian ini adalah variabel 

pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran perusahaan )(X2 , profitabilitas )(X3 , dan 

struktur aktiva )(X4  berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal 

perusahaan. Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat 

dapat diketahui dengan menghitung nilai koefisien korelasi berganda (R).  

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui tingkat hubungan antara 

keseluruhan variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai koefisen korelasi 

berganda (R) merupakan akar kuadrat dari nilai koefisien determinasi berganda 

(R2) (Gujarati, 2001:188). Menurut Gujarati (2001:187), nilai koefisien 

determinasi berganda dapat diperoleh dengan rumus: 

TSS
ESSR 2   

Keterangan: 

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan 

TSS = total jumlah kuadrat variabel terikat 
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Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel bebas (X) dapat menjelaskan variabel terikat (Y). Imam 

Ghozali (2007:83) mengemukakan bahwa nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Bila 2R  semakin mendekati 1 berarti kemampuan variabel 

bebas menjelaskan variabilitas variabel terikatnya semakin kuat, sedangkan jika 

2R  mendekati 0, berarti kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variabel 

terikatnya semakin lemah.  

 Adapun nilai koefisien korelasi (R) dapat diperoleh dengan rumus (Gujarati, 

2001:188): 

TSS
ESSRR 2   

Rumusan hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

0R:H0   

Berarti bahwa variabel bebas (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan. 

1R0:H1   

Berarti bahwa variabel bebas (X) berpengaruh secara signifikan terhadap struktur 

modal perusahaan. 

Signifikansi hipotesis tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji statistik F 

dengan derajat kepercayaan sebesar α=5%. Menurut Gujarati (2001:183) nilai 

Fhitung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

k))/(nR(1
1)/(kR

F 2

2

hitung 
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Keterangan: 

R2 = Koefisien determinasi 

k = Banyaknya variabel bebas 

n = Banyaknya observasi 

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

 Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan menerima H1. 

 Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan menolak H1. 

 
3.7.3.2. Pengujian Hipotesis 2 

 Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap struktur modal. Hipotesis statistik 

yang dirumuskan adalah: 

0β,β,β,βH 43210   

Berarti bahwa variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap variabel terikat. 

0β,β,β,βH 43211   

Berarti bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap variabel terikat. 

Signifikansi hipotesis tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji statistik t. 

Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut 

tabel dan menentukan derajat kepercayaan sebesar α=5%. Menurut Gujarati 

(2001:184) nilai thitung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

i

i
hitung β deviasistandart 

β regresikoefisien 
t   
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Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 

 Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan menerima H1. 

 Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan menolak H1. 

 
3.7.3.3. Pengujian Hipotesis 3 

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah diduga variabel struktur aktiva 

memiliki pengaruh yang dominan terhadap struktur modal. Rumusan hipotesis 

statistiknya adalah: 

32140 β,β,ββH   

Berarti bahwa variabel struktur aktiva tidak memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap struktur modal. 

32141 β,β,ββH   

Berarti bahwa variabel struktur aktiva memiliki pengaruh yang dominan terhadap 

struktur modal. 

 Pengujian ini dilakukan dengan merangking standardized coefficients beta 

yang diperoleh dari hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

SPSS. Sritua Arief (2006:12), mengemukakan bahwa untuk menentukan variabel 

bebas yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat dalam suatu model 

regresi linier, maka digunakan koefisien beta atau standardized coefficient beta. 

Uji standardized coefficients beta digunakan untuk mengetahui variabel bebas 

mana yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel terikat. Uji ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien regresi dari masing-masing 

variabel bebas. Variabel bebas yang mempunyai nilai standardized coefficients 

beta paling besar berarti memiliki pengaruh yang dominan terhadap variabel 

terikatnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Sejarah Perkembangan Perusahaan Farmasi yang Listing di BEI 

 Pada awal tahun 1990-an, perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek 

berjumlah enam perusahaan, yaitu: 

1). PT. Bayer Indonesia Tbk 

2). PT. Dankos Laboratories Tbk 

3). PT. Merck Indonesia Tbk 

4). PT. Pfizer Indonesia Tbk 

5). PT. Procter and Gamble Indonesia Tbk 

6). PT. Squibb Indonesia Tbk 

 Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah perusahaan farmasi yang terdaftar 

di bursa efek mengalami perubahan. Hal ini terkait dengan adanya perusahaan 

farmasi yang delisting dari bursa efek, serta perusahaan farmasi yang baru listing 

di bursa efek, sehingga pada tahun 1995, perusahaan farmasi yang terdaftar di 

bursa efek berjumlah delapan perusahaan, yang terdiri atas: 

1). PT. Bayer Indonesia Tbk 

2). PT. Dankos Laboratories Tbk 

3). PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 

4). PT. Kalbe Farma Tbk 

5). PT. Merck Indonesia Tbk 

6). PT. Schering Plough Indonesia Tbk 

7). PT. Squibb Indonesia Tbk 

8). PT. Tempo Scan Pacific Tbk 
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 Pada tahun 2000, jumlah perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek 

berubah menjadi sepuluh perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya dua 

perusahaan farmasi yang baru listing di bursa efek, yaitu PT. Kimia Farma Tbk 

dan PT. Indofarma Tbk. Perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek 

cenderung mengalami perubahan setiap tahunnya, baik dari jumlah ataupun 

komposisi perusahaannya. Pada tahun 2005, perusahaan farmasi yang terdaftar di 

bursa efek berjumlah sepuluh perusahaan, tetapi dengan komposisi yang berbeda 

jika dibandingkan dengan tahun 2000. Hal ini dikarenakan PT. Bayer Indonesia 

Tbk telah delisting dan digantikan oleh PT. Pyridam Farma Tbk. Hingga tahun 

2008, perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berjumlah 

sembilan perusahaan, yaitu: 

1. PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk 

2. PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

3. PT. Indofarma Tbk 

4.  PT. Kalbe Farma Tbk 

5. PT. Kimia Farma Tbk 

6. PT. Merck Tbk 

7. PT. Pyridam Farma Tbk 

8. PT. Tempo Scan Pacific Tbk 

9. PT. Schering Plough Indonesia Tbk 
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4.2. Gambaran Umum Perusahaan Farmasi 

1.  PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk. 

 PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk pertama kali didirikan dengan nama 

PT. Squibb Indonesia berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 

No.1 Tahun 1967 dan Akta Notaris Abdul Latief, SH. No.24 Tanggal 8 Juli 1970. 

PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk memulai kegiatan usahanya pada tahun 

1972. Ruang lingkup kegiatan perusahaan ini adalah memproduksi serta menjual 

produk-produk farmasi. PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk berkedudukan di 

Jakarta dan pabriknya berlokasi di Cilangkap Bogor. 

2.  PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk didirikan berdasarkan Undang-Undang 

Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 Tahun 1976 dan Akta Notaris Abdul 

Latief, S.H. No.5 Tanggal 5 Februari 1976. PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

memulai kegiatan usahanya pada tahun 1976. Ruang lingkup usaha perusahaan ini 

adalah memproduksi serta menjual produk-produk farmasi dan perawatan 

kesehatan. PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk berkedudukan di Jakarta dan 

pabriknya berlokasi di Bogor.  

3. PT. Indofarma Tbk 

 PT. Indofarma Tbk didirikan berdasarkan Akta No.1 Tanggal 2 Januari 1996 

dan diubah dengan Akta No.134 Tanggal 26 Januari 1996 oleh Notaris Sutjipto, 

S.H. Perusahaan ini memulai aktivitas komersialnya pada tahun 1983, di bidang 

produksi dan distribusi produk-produk farmasi. Kantor pusat dan pabrik PT. 

Indofarma Tbk terletak di Cibitung, Bekasi.  
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4.  PT. Kalbe Farma Tbk. 

 PT. Kalbe Farma Tbk didirikan berdasarkan Undang-Undang Penanaman 

Modal Dalam Negeri No.6 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-

Undang No.12 Tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris Raden Imam Soesetyo 

Prawirokoesoemo No.3 Tanggal 10 September 1966. PT. Kalbe Farma Tbk 

memulai operasi komersialnya pada tahun 1966, dan bergerak dalam bidang 

produksi serta pengembangan produk-produk farmasi. Perusahaan ini 

berkedudukan di Jakarta, dimana kantor pusat dan fasilitas pabriknya berlokasi di 

Cikarang Bekasi. 

5.  PT. Kimia Farma Tbk. 

 PT. Kimia Farma Tbk didirikan berdasarkan Akta No.18 Tanggal 16 Agustus 

1971 dan diubah dengan Akta Perubahan No.18 Tanggal 11 Oktober 1971 oleh 

Notaris Soelaeman Ardjasasmita, SH. Perusahaan ini mulai beroperasi secara 

komersial sejak tahun 1817, di bidang distribusi obat dan bahan baku obat. Tahun 

1958, pada saat Pemerintah Indonesia menasionalisasi semua perusahaan Belanda, 

status perusahaan diubah menjadi beberapa Perusahaan Negara. Pada tahun 1969, 

beberapa Perusahaan Negara tersebut diubah menjadi satu perusahaan, yaitu 

Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhineka Farma disingkat PN 

Farmasi Kimia Farma. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1971, 

status Perusahaan Negara tersebut diubah menjadi Persero dengan nama PT. 

Kimia Farma (Persero). 

 Perusahaan ini berlokasi di Jakarta dan memiliki unit produksi yang berlokasi 

di Jakarta, Bandung, Semarang, Watudakon (Mojokerto) dan Tanjung Morawa 

(Medan). PT. Kimia Farma Tbk juga memiliki satu unit distribusi yang berlokasi 
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di Jakarta. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang 

diaktakan dalam Akta No.1 Tanggal 1 November 2002 dari Notaris Imas Fatimah, 

SH., para pemegang saham menyetujui restrukturisasi usaha perusahaan dengan 

membentuk dua anak perusahaan. Pada tanggal 4 Januari 2003 perusahaan 

membentuk dua anak perusahaan, yaitu PT. Kimia Farma Apotek dan PT. Kimia 

Farma Trading & Distribution.  

6.  PT. Merck Tbk. 

PT. Merck (Persero) Tbk berlokasi di Jalan TB. Simatupang No. 8, Pasar 

Rebo, Jakarta Timur. Perusahaan  ini didirikan dalam rangka penanaman modal 

asing berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No.11 

Tahun 1970, dengan akta Notaris Eliza Pondaag, SH. No.29 Tanggal 14 Oktober 

1970. Perusahaan ini bergerak dalam industri farmasi dan perdagangan, dan 

produksi komersialnya dimulai pada tahun 1974.  

7.  PT. Pyridam Farma Tbk. 

PT. Pyridam Farma Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie 

No.31 Tanggal 27 November 1976. PT. Pyridam Farma Tbk memulai operasi 

komersialnya pada tahun 1977. Kegiatan usaha perusahaan ini meliputi produksi 

dan pengembangan obat-obatan (farmasi) serta perdagangan alat-alat kesehatan. 

Kantor pusat PT. Pyridam Farma Tbk berada di Jalan Kemandoran VIII No.16 

Jakarta, dan pabriknya berlokasi di Desa Cibodas, Puncak, Jawa Barat.  

8.  PT. Tempo Scan Pacific Tbk. 

 PT. Tempo Scan Pacific Tbk didirikan pada tanggal 20 Mei 1970 berdasarkan 

Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 Tahun 1968, yang telah 

diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 dengan Akta Notaris Ridwan 
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Suselo SH. No.37. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha farmasi, dan 

memulai kegiatan komersial sejak tahun 1970. Kantor pusat perusahaannya 

berada di Jakarta, dan lokasi pabriknya di Cikarang, Jawa Barat.  

9. PT. Schering Plough Indonesia Tbk 

 PT. Schering Plough Indonesia Tbk didirikan berdasarkan Undang-Undang 

No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diubah dengan Undang-

Undang No.11 Tahun 1970 dan Akta No.17 Tanggal 7 Maret 1972 oleh Notaris 

Djojo Muljadi, S.H. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan 

pengembangan produk-produk farmasi sejak tahun 1975. Kantor pusat 

perusahaannya berada di Jakarta, dan pabriknya berlokasi di Pandaan, Jawa 

Timur. 

 
4.3. Kondisi Umum Struktur Modal dan Variabel yang Mempengaruhinya 

Struktur modal yang ditetapkan oleh setiap perusahaan berbeda antara satu 

dengan yang lain. Penetapan struktur modal ini harus mempertimbangkan tentang 

variabel-variabel yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui apakah rasio 

keuangan suatu perusahaan secara individu baik atau buruk, maka digunakan rasio 

industri sebagai pembanding. Pada penelitian ini, rasio industri diukur dari 

akumulasi data keuangan perusahaan farmasi yang dijadikan sampel penelitian. 

Berikut ini adalah gambaran kondisi umum masing-masing variabel yang 

digunakan pada penelitian ini: 

4.3.1. Struktur Modal 

 Nilai struktur modal diperoleh dengan membandingkan antara hutang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Semakin besar struktur modal perusahaan berarti 

semakin besar pula hutang jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan. Rata-
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rata struktur modal industri farmasi selama periode penelitian (2003-2008) dapat 

dilihat pada tabel 4.1. berikut: 

Tabel 4.1. 
Rata-Rata Struktur Modal Periode 2003-2008 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  0.13144 0.17477 0.19607 0.14021 0.11217 0.07422 0.13815 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  0.11979 0.12952 0.12276 0.14265 0.05046 0.03774 0.10049 

3 PT. Indofarma Tbk 0.15192 0.10711 0.08767 0.09665 0.10830 0.11680 0.11141 
4 PT. Kalbe Farma Tbk 0.31796 0.71270 0.39348 0.14071 0.10823 0.02999 0.28385 
5 PT. Kimia Farma Tbk 0.05450 0.04078 0.03861 0.04353 0.04972 0.05070 0.04631 
6 PT. Merck Tbk 0.00436 0.01869 0.02971 0.02849 0.02907 0.02847 0.02313 
7 PT. Pyridam Farma Tbk  0.00410 0.00533 0.00737 0.06328 0.06266 0.04348 0.03104 
8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0.00909 0.03538 0.03797 0.04309 0.04664 0.05342 0.03760 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  2.32811 2.56887 6.22062 4.56671 4.74319 2.29489 3.78707* 

 RATA-RATA 0.34681 0.42146 0.79270 0.58504 0.59005 0.30330 0.50656 
 NILAI TERTINGGI 2.32811 2.56887 6.22062 4.56671 4.74319 2.29489 3.78707 
 NILAI TERENDAH 0.00410 0.00533 0.00737 0.02849 0.02907 0.02847 0.02313 

Sumber: Lampiran 3 (data yang diolah) 
Keterangan: * Di atas rata-rata industri 

 Berdasarkan tabel 4.1. di atas, dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata 

jumlah hutang dalam struktur modal industri farmasi selama periode penelitian 

(2003-2008) adalah sebesar  0,50656 atau 50,656%. Hal ini dikarenakan PT. 

Schering Plough Indonesia Tbk memiliki jumlah hutang yang sangat tinggi dalam 

struktur modalnya dibandingkan dengan perusahaan farmasi yang lain. 

Perusahaan yang memiliki rata-rata jumlah hutang tertinggi dalam struktur 

modalnya adalah PT. Schering Plough Indonesia Tbk, yaitu sebesar  3,78707 atau 

378,707%. PT. Schering Plough Indonesia Tbk memiliki rata-rata jumlah hutang 

yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, rata-rata jumlah hutang PT. 

Schering Plough Indonesia Tbk mengalami peningkatan hingga mencapai 

622,062%, namun menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 

229,489% pada tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Schering Plough 

Indonesia Tbk meningkatkan jumlah modal sendirinya dari tahun ke tahun, 
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sehingga mengurangi jumlah hutang yang digunakan. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki rata-rata jumlah hutang terendah dalam struktur modalnya adalah 

PT.Merck Tbk, yaitu sebesar 0,02313 atau 2,313%. Rata-rata jumlah hutang 

PT.Merck Tbk cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan berusaha meningkatkan jumlah modal yang 

dimilikinya dengan menggunakan hutang.   

4.3.2. Pertumbuhan Penjualan 

 Nilai pertumbuhan penjualan diperoleh dengan membandingkan selisih 

penjualan (penjualan tahun yang bersangkutan dikurangi penjualan tahun 

sebelumnya) dengan penjualan tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan 

penjualan industri farmasi selama periode penelitian (2003-2008) dapat dilihat 

pada tabel 4.2. berikut: 

Tabel 4.2. 
Rata-Rata Pertumbuhan Penjualan Periode 2003-2008 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  -0.03954 0.12204 -0.24720 0.45832 0.06979 0.37922 0.12377 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  -0.28901 0.09338 0.26627 0.06704 -0.14191 0.16726 0.02717 

3 PT. Indofarma Tbk -0.27585 0.38401 -0.00795 0.50090 0.24008 0.16135 0.16709* 

4 PT. Kalbe Farma Tbk 0.12780 0.74540 0.16422 0.03417 0.15373 0.12455 0.22498* 

5 PT. Kimia Farma Tbk 0.18046 0.06034 -0.05688 0.20550 0.08034 0.14334 0.10218 
6 PT. Merck Tbk 0.34131 0.25993 0.03483 0.26208 0.12231 0.16427 0.19746* 

7 PT. Pyridam Farma Tbk  0.10666 0.24629 0.16695 0.54735 0.41257 0.38016 0.31000* 

8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0.08407 0.11647 0.05331 0.09258 0.14467 0.16316 0.10904 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  0.06832 -0.04624 0.18503 -0.06759 0.37648 0.19760 0.11893 

 RATA-RATA 0.03380 0.22018 0.06206 0.23337 0.16201 0.20899 0.15340 
 NILAI TERTINGGI 0.34131 0.74540 0.26627 0.54735 0.41257 0.38016 0.31000 
 NILAI TERENDAH -0.28901 -0.04624 -0.24720 -0.06759 -0.14191 0.12455 0.02717 

Sumber: Lampiran 3 (data primer yang diolah) 
Keterangan: * Di atas rata-rata industri 

 Berdasarkan tabel 4.2. di atas, dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata 

pertumbuhan penjualan industri farmasi selama periode penelitian (2003-2008) 

adalah sebesar 0,15340 atau 15,34%.  Perusahaan yang memiliki rata-rata 
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pertumbuhan penjualan tertinggi adalah PT. Pyridam Farma Tbk, yaitu sebesar 

0,31000 atau 31%. PT. Pyridam Farma Tbk memiliki rata-rata pertumbuhan 

penjualan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Di sisi lain, PT. Pyridam Farma Tbk 

juga memiliki rata-rata jumlah hutang yang rendah dalam struktur modalnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam membiayai pertumbuhan penjualannya, 

perusahaan lebih banyak menggunakan dana yang berasal dari modal sendiri 

daripada hutang jangka panjang. Sedangkan perusahaan yang memiliki rata-rata 

pertumbuhan penjualan terendah adalah  PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk, yaitu 

sebesar 0,02717 atau 2,717%. PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk memiliki rata-rata 

pertumbuhan penjualan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Rata-rata 

pertumbuhan penjualan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri serta 

rata-rata jumlah hutang yang relatif rendah dalam struktur modalnya 

menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan penjualan PT. Darya-Varia 

Laboratoria Tbk dibiayai dengan modal sendiri, meskipun tidak mampu 

menghasilkan pertumbuhan penjualan yang tinggi.  

4.3.3. Ukuran perusahaan 

 Ukuran perusahaan dihitung dengan mencari nilai Ln dari total aktiva 

perusahaan pada periode tersebut. Rata-rata ukuran industri farmasi selama 

periode penelitian (2003-2008) dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut: 
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Tabel 4.3. 
Rata-Rata Ukuran Perusahaan Periode 2003-2008 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  12.01627 12.17416 12.01383 12.24113 12.33456 12.59380 12.22896 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  12.83571 12.97427 13.21882 13.23093 13.23735 13.36556 13.14377* 

3 PT. Indofarma Tbk 13.35223 13.16910 13.15932 13.44000 13.82490 13.78072 13.45438* 

4 PT. Kalbe Farma Tbk 14.71094 15.25796 15.34880 15.34690 15.45222 15.55665 15.27891* 

5 PT. Kimia Farma Tbk 14.12897 13.97545 13.97899 14.04788 14.14247 14.18408 14.07631* 

6 PT. Merck Tbk 12.20771 12.20840 12.29241 12.55214 12.71006 12.83485 12.46759 
7 PT. Pyridam Farma Tbk  11.13118 11.16237 11.24571 11.32812 11.46328 11.49938 11.30501 
8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 14.47992 14.58044 14.66812 14.72347 14.83549 14.90308 14.69842* 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  10.98578 10.97685 11.21213 11.50160 11.76419 12.20370 11.44071 

 RATA-RATA 12.87208 12.94211 13.01535 13.15691 13.30717 13.43576 13.12156 
 NILAI TERTINGGI 14.71094 15.25796 15.34880 15.34690 15.45222 15.55665 15.27891 
 NILAI TERENDAH 10.98578 10.97685 11.21213 11.32812 11.46328 11.49938 11.30501 

Sumber: Lampiran 3 (data primer yang diolah) 
Keterangan: * Di atas rata-rata industri 

 Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata ukuran 

perusahaan industri farmasi selama periode penelitian (2003-2008) adalah sebesar 

13,12156. Perusahaan yang memiliki rata-rata ukuran perusahaan tertinggi adalah 

PT. Kalbe Farma Tbk, yaitu sebesar 15,27891. PT. Kalbe Farma Tbk memiliki 

ukuran perusahaan yang relatif stabil dari tahun ke tahun, meskipun rata-rata 

jumlah hutang dalam struktur modalnya cenderung mengalami penurunan sejak 

tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan ukuran perusahaan 

melalui peningkatan total aktivanya, PT. Kalbe Farma Tbk lebih banyak 

menggunakan pembiayaan dari modal sendiri daripada hutang. Sedangkan 

perusahaan yang memiliki rata-rata ukuran perusahaan terendah adalah PT. 

Pyridam Farma Tbk, yaitu sebesar 11,30501. Rata-rata ukuran perusahaan PT. 

Pyridam Farma Tbk cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-

rata ukuran perusahaan yang cenderung meningkat disertai rata-rata jumlah 

hutang yang rendah dalam struktur modalnya menunjukkan bahwa dalam 

meningkatkan ukuran perusahaan melalui total aktivanya, PT. Pyridam Farma 
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Tbk lebih banyak menggunakan pendanaan dari modal sendiri daripada 

menggunakan hutang jangka panjang. 

4.3.4. Profitabilitas 

 Profitabilitas perusahaan dihitung dengan membandingkan earning before 

interest and tax (EBIT) dengan total aktiva. Rata-rata profitabilitas industri 

farmasi pada periode penelitian (2003-2008) dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut: 

Tabel 4.4. 
Rata-Rata Profitabilitas Periode 2003-2008 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  0.26383 0.30406 0.09288 0.30770 0.34077 0.47028 0.29659* 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  0.19762 0.17570 0.19260 0.14960 0.13782 0.17113 0.17074* 

3 PT. Indofarma Tbk -0.26882 0.04879 0.03091 0.05832 0.02187 0.01022 -0.01645 
4 PT. Kalbe Farma Tbk 0.21808 0.19423 0.21918 0.23571 0.22550 0.20653 0.21654* 

5 PT. Kimia Farma Tbk 0.05862 0.10529 0.07004 0.05361 0.05947 0.06648 0.06892 
6 PT. Merck Tbk 0.36009 0.41122 0.38490 0.43739 0.38751 0.38128 0.39373* 

7 PT. Pyridam Farma Tbk  0.01973 0.02992 0.02541 0.03396 0.02758 0.03696 0.02892 
8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0.22361 0.20178 0.17262 0.14751 0.14326 0.14859 0.17290* 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  0.08982 0.02737 0.01220 -0.00697 0.04901 0.06657 0.03967 

 RATA-RATA 0.12918 0.16648 0.13342 0.15743 0.15475 0.17311 0.15240 
 NILAI TERTINGGI 0.36009 0.41122 0.38490 0.43739 0.38751 0.47028 0.39373 
 NILAI TERENDAH -0.26882 0.02737 0.01220 -0.00697 0.02187 0.01022 -0.01645 

Sumber: Lampiran 3 (data primer yang diolah) 
Keterangan: * Di atas rata-rata industri 

 Berdasarkan tabel 4.4. dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata 

profitabilitas industri farmasi selama periode penelitian (2003-2008) adalah 

sebesar 0,15240 atau 15,24%. Perusahaan yang memiliki rata-rata profitabilitas 

tertinggi adalah PT.Merck Tbk, yaitu sebesar 0,39373 atau 39,373%. PT.Merck 

Tbk memiliki rata-rata profitabilitas yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Di sisi 

lain, PT.Merck Tbk juga memiliki rata-rata pertumbuhan penjualan yang tinggi 

serta rata-rata jumlah hutang yang rendah dalam struktur modalnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan yang tinggi memicu peningkatan 

profitabilitas perusahaan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan modal 
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sendiri, sehingga jumlah hutang yang digunakan menurun. Sedangkan perusahaan 

yang memiliki rata-rata profitabilitas terendah adalah PT. Indofarma Tbk, yaitu 

sebesar -0,01645 atau -1,645%. Rata-rata profitabilitas PT. Indofarma Tbk yang 

rendah ini terjadi karena perusahaan mengalami kerugian sebesar 26,882% pada 

tahun 2003. Hingga tahun 2008 PT. Indofarma belum mampu menutup kerugian 

tersebut. Meskipun memiliki rata-rata pertumbuhan penjualan dan ukuran 

perusahaan yang tinggi serta rata-rata jumlah hutang yang rendah dalam struktur 

modalnya, PT. Indofarma Tbk tidak mampu menghasilkan profitabilitas yang 

tinggi untuk menutup kerugiannya pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan bahwa 

PT. Indofarma Tbk memiliki biaya operasional yang besar, sehingga pertumbuhan 

penjualan yang tinggi tidak mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan.  

4.3.5. Struktur aktiva 

 Nilai struktur aktiva diperoleh dengan membandingkan aktiva tetap dengan 

total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rata-rata struktur aktiva industri farmasi  

selama periode penelitian (2003-2008) dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut: 

Tabel 4.5. 
Rata-Rata Struktur Aktiva Periode 2003-2008 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  0.27004 0.28529 0.35893 0.32256 0.33459 0.26579 0.30620 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  0.40610 0.36575 0.28714 0.27411 0.27940 0.28266 0.31586 

3 PT. Indofarma Tbk 0.29998 0.29439 0.27961 0.18017 0.10910 0.12511 0.21473 
4 PT. Kalbe Farma Tbk 0.25626 0.21772 0.23170 0.28183 0.26823 0.26925 0.25416 
5 PT. Kimia Farma Tbk 0.36489 0.43615 0.42437 0.40477 0.35572 0.34244 0.38806* 

6 PT. Merck Tbk 0.30620 0.32800 0.30044 0.22525 0.20406 0.20369 0.26127 
7 PT. Pyridam Farma Tbk  0.82807 0.81780 0.76737 0.71918 0.63350 0.58146 0.72456* 

8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0.30753 0.30893 0.34447 0.35621 0.32786 0.30734 0.32539 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  0.41061 0.40059 0.36364 0.37598 0.29358 0.23197 0.34606 

 RATA-RATA 0.38330 0.38385 0.37308 0.34890 0.31178 0.28997 0.34848 
 NILAI TERTINGGI 0.82807 0.81780 0.76737 0.71918 0.63350 0.58146 0.72456 
 NILAI TERENDAH 0.25626 0.21772 0.23170 0.18017 0.10910 0.12511 0.21473 

Sumber: Lampiran 3 (data primer yang diolah) 
Keterangan: * Di atas rata-rata industri 
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 Berdasarkan tabel 4.5. di atas, dapat diketahui bahwa secara umum rata-rata 

struktur aktiva industri farmasi selama periode penelitian (2003-2008) adalah 

sebesar 0,34848 atau 33,848%. Perusahaan yang memiliki rata-rata struktur aktiva 

tertinggi adalah PT. Pyridam Farma Tbk, yaitu sebesar 0,72456 atau 72,456%. 

Rata-rata struktur aktiva PT. Pyridam Farma Tbk cenderung mengalami 

penurunan dari tahun ke tahun. Meskipun memiliki rata-rata struktur aktiva yang 

tinggi, PT. Pyridam Farma Tbk memiliki rata-rata jumlah hutang yang rendah 

dalam struktur modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya, PT. Pyridam Farma Tbk lebih banyak menggunakan modal 

sendiri daripada hutang jangka panjang, meskipun perusahaan memiliki aktiva 

yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki rata-rata struktur aktiva terendah adalah PT. Indofarma Tbk, yaitu 

sebesar 0,21473 atau 21,473%. PT. Indofarma Tbk memiliki rata-rata struktur 

aktiva yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Rata-rata struktur aktiva yang rendah 

disertai rata-rata jumlah hutang yang rendah dalam struktur modalnya 

menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan dan ukuran 

perusahaannya, PT. Indofarma Tbk lebih banyak menggunakan modal sendiri 

daripada menggunakan hutang jangka panjang. 
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4.4. Analisis Data 
4.4.1. Model Analisis 

Pengolahan data dengan menggunakan regresi linier berganda dilakukan 

dalam beberapa tahap untuk mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat, melalui hubungan antara variabel pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran 

perusahaan )(X2 , profitabilitas )(X3 , dan struktur aktiva )(X4  dengan struktur 

modal (Y). Hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut: 

Tabel 4.6. 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Unstandardized 
Coefficients (B) 

thitung Sig. Keterangan 

(Constant) 2,701    
Pertumbuhan penjualan )(X1  0,146 0,344 0,732 Tidak signifikan 
Ukuran perusahaan )(X2  -0,189 -2,678 0,010 Signifikan 
Profitabilitas )(X3  -2,229 -3,378 0,001 Signifikan 
Struktur aktiva )(X4  -2,906 -4,636 0,000 Signifikan 
R = 0,614 
R Square = 0,377 
Adjusted R Square = 0,326 
F hitung = 7,416 
F tabel = 2,54 
Sign. F = 0,000 
α  = 0,05 

Sumber: Lampiran 5 (data primer yang diolah) 
Keterangan :  - Jumlah data (observasi) = 54 
  - Dependent Variable (Y) = Struktur modal 
  - *Signifikan pada level 5% 

 Berdasarkan hasil regresi linier berganda di atas, maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

4321 2,906X2,229X0,189X0,146X2,701Y   
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Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut: 

1.   2,701β 0   

Nilai ini merupakan nilai konstanta, yaitu estimasi struktur modal. Nilai 

konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur aktiva (X1,X2,X3,X4=0), 

maka nilai struktur modal akan meningkat sebesar 2,701. 

2.   0,146β1    

Nilai koefisien regresi 1β  menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel 

pertumbuhan penjualan (X1) akan meningkatkan struktur modal (Y) sebesar 

0,146. 

3.  -0,189β 2   

Nilai koefisien regresi 2β  menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel 

ukuran perusahaan )(X2  akan menurunkan struktur modal (Y) sebesar 0,189. 

4.  2,229β 3   

Nilai koefisien regresi 3β  menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel 

profitabilitas (X3) akan menurunkan struktur modal (Y) sebesar 2,229. 

5.  906,2β 4   

Nilai koefisien regresi 4β  menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel 

struktur aktiva (X4) akan menurunkan struktur modal (Y) sebesar 2,906. 
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4.4.2. 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). Persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi 

yaitu memiliki distribusi normal dan terbebas dari multikolinieritas, 

heteroskedastisitas, serta autokorelasi. 

4.4.2.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel penelitian 

memiliki distribusi normal atau tidak. Teknik pengujian yang digunakan dalam uji 

normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test. Hasil uji 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test dapat dilihat pada tabel 4.7. berikut 

ini: 

Tabel 4.7. 
Uji Normalitas Distribusi 

Variabel K-S  Z* 2 tailed p.** 
Pengaruh pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran 
perusahaan )(X2 , profitabilitas )(X3 , struktur 
aktiva )(X4  terhadap struktur modal (Y) 

1,191 0,117 

Sumber data: Lampiran 4 (data primer yang diolah) 
Keterangan : *K-S  Z : Kolmogorov-Smirnov test Z 
   **2 tailed p.  : Asymp. Sig. 2-tailed 

 Tabel Kolmogorov-Smirnov Test di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

residualnya sebesar 0,117. Hal ini berarti nilai signifikansi residualnya lebih besar 

dibandingkan 5%α   (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut 

berdistribusi normal dan dapat dilakukan analisis regresi linier berganda. 
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4.4.2.2. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan 

diantara variabel-variabel bebas yang diteliti. Untuk mendeteksi terjadinya 

multikolinieritas, dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 

nilai VIF>10, maka terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika nilai VIF<10, maka 

tidak terjadi multikolinieritas. Selain itu, multikolinieritas juga dapat diidentifikasi 

dengan menggunakan nilai tolerance. Nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1/tolerance (Imam Ghozali, 2007:57). Hasil 

pengujian multikolinieritas ditunjukkan dalam tabel 4.8. berikut: 

Tabel 4.8. 
Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel bebas Tolerance VIF Keterangan 
Pertumbuhan penjualan (X1) 0,971 1,030 

Tidak ada indikasi kolinieritas 
antar variabel penjelas 

Ukuran perusahaan (X2) 0,733 1,365 
Tidak ada indikasi kolinieritas 
antar variabel penjelas 

Profitabilitas (X3) 0,870 1,149 
Tidak ada indikasi kolinieritas 
antar variabel penjelas 

Struktur aktiva (X4) 0,717 1,395 
Tidak ada indikasi kolinieritas 
antar variabel penjelas 

Sumber: Lampiran 4 (data primer yang diolah) 
Keterangan :   -  Jumlah data (observasi) = 54 
   -  Dependent Variable (Y) = Struktur modal 

 Tabel hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki 

nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan  nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada variabel-variabel 

bebas yang diteliti. 
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4.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Untuk mengidentifikasi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan uji 

Glejser. Heteroskedastisitas dapat diidentifikasi dengan menggunakan nilai 

signifikansi F. Apabila signifikansi F lebih besar dari tingkat signifikansi 5%α  , 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 5%α  , maka terjadi heteroskedastisitas (Ghosh, 

1991:213). Hasil uji Heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel 4.9. berikut: 

Tabel 4.9. 
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel hitungF  Sig Interpretasi 

Pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran 
perusahaan )(X2 , profitabilitas )(X3 , 
struktur aktiva )(X4   

3,370 0,162 Homokedastisistas 

Sumber: Lampiran 4 (data primer yang diolah) 
Keterangan:   -  Jumlah data observasi = 54 

- Nilai tabelF  5%α  = 2,54 
- Dependent variable = Absolut Residual (AbsUt) 

Berdasarkan tabel hasil uji Heteroskedastisitas di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedasititas untuk variabel pertumbuhan penjualan 

)(X1 , ukuran perusahaan )(X2 , profitabilitas )(X3 , dan struktur aktiva )(X4  

terhadap Absolut Residual (AbsUt) karena variabel bebas memiliki nilai 

signifikansi F lebih besar daripada signifikansi 5%α  . 
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4.4.2.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi adanya korelasi antara 

anggota serangkaian obervasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang (Gujarati, 

2001:201). Untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi, maka digunakan uji 

Durbin Watson, yang dapat dilihat dari hasil uji regresi linier berganda. Berikut 

adalah hasil perhitungan Durbin Wason dengan menggunakan regresi: 

Tabel 4.10. 
Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 0,614a 0,377 0,326 0,59295649 2,329 
Sumber: Lampiran 4 (data primer yang diolah) 
Keterangan:  - Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Struktur Aktiva. 
 -  Dependent variable: Struktur Modal 
 

Berdasarkan tabel hasil Uji Durbin-Watson di atas, dapat diketahui bahwa 

nilai d sebesar 2,329. Muhammad Firdaus (2004:101) berpendapat bahwa nilai d 

yang terletak diantara 1,55 sampai 2,46 menunjukkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi dalam model regresi yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

4.4.3. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.3.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hipotesis satu yang diajukan dalam penelitian ini adalah variabel 

pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran perusahaan )(X2 , profitabilitas )(X3 , dan 

struktur aktiva )(X4  berpengaruh secara simultan terhadap struktur modal 

perusahaan. Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat 

dapat diketahui dengan menghitung nilai koefisien korelasi berganda (R). 

Rumusan hipotesis statistiknya sebagai berikut: 

0R:H0   

1R0:H1   

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai R adalah sebesar 0,614, 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. 

Signifikansi hipotesis tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji statistik F 

dengan derajat kepercayaan sebesar α=5%. Uji statistik F ini dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai Fhitung dengan Ftabel, serta tingkat signifikansinya. 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji F: 

Tabel 4.11. 
Hasil Uji F 

Hipotesis alternatif (H1) Nilai Status 

Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara simultan dari variabel 
pertumbuhan penjualan, ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan struktur 
aktiva terhadap struktur modal 

Fhitung = 7,416 

Sig F  = 0,000 

tabelF    = 2,54 

0H  ditolak/ 

1H diterima 

Sumber : Lampiran 5 (data primer yang diolah) 
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Berdasarkan tabel hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa nilai hitungF  sebesar 

7,416 dengan signifikansi 0,000, sedangkan nilai Ftabel sebesar 2,54 dengan 

signifikansi  5%α  . Hal ini menunjukkan bahwa nilai hitungF  lebih besar dari 

tabelF  (7,416 > 2,54) dan nilai Sig F < Sig 5%α  , sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas (pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan struktur aktiva) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

variabel terikat (struktur modal).  

Berdasarkan nilai koefisien korelasi berganda (R), maka dapat diketahui nilai 

koefisien determinasi (R2) dari model regresi yang ada. Koefisien determinasi 

(R2) menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel bebas yang digunakan 

dalam model regresi dalam menjelaskan variabilitas dari variabel terikatnya. 

Imam Ghozali (2007:83) mengemukakan bahwa nilai 2R  berada diantara 0 dan 1, 

bila 2R  semakin mendekati 1 berarti kemampuan variabel bebas menjelaskan 

variabilitas variabel terikatnya semakin kuat, sedangkan jika 2R  mendekati 0, 

berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya semakin 

lemah.  

Berdasarkan tabel 4.10. dapat diketahui bahwa nilai 2R  sebesar 0,377 atau 

37,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel 

terikatnya sebesar 37,7%, sedangkan sisanya 62,3% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak termasuk dalam persamaan model regresi.  
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4.4.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis 2 

 Hipotesis dua yang diajukan dalam penelitian ini adalah variabel bebas 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap struktur modal. Hipotesis statistik 

yang dirumuskan adalah: 

0β,β,β,βH 43210   

0β,β,β,βH 43211   

Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa nilai β  untuk masing-masing 

variabel adalah: 

1. Nilai 1β  sebesar 0,146, menunjukkan bahwa 1β >0 dengan arah positif, 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan penjualan berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal.  

2. Nilai 2β  sebesar -0,189, menunjukkan bahwa 2β >0 dengan arah negatif, 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. 

3. Nilai 3β  sebesar -2,229, menunjukkan bahwa 3β >0 dengan arah negatif, 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. 

4. Nilai 4β  sebesar -2,906, menunjukkan bahwa 4β >0 dengan arah negatif, 

sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

struktur aktiva berpengaruh secara parsial terhadap struktur modal. 
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Signifikansi hipotesis tersebut dapat diuji dengan menggunakan uji statistik t 

dengan derajat kepercayaan sebesar α=5%. Uji statistik t ini dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai thitung dengan ttabel, serta tingkat signifikansinya. 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji t. 

Tabel 4.12. 
Hasil Uji t 

No. Hipotesis Nilai Status 
1. Variabel pertumbuhan 

penjualan berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
struktur modal 

hitungt  = 0,344 
Sig t   = 0,732 

tabelt   = 2,021 

0H  diterima/ 

1H  ditolak 

2. Variabel  ukuran perusahaan 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap struktur 
modal 

hitungt  = -2,678 
Sig t   = 0,010 

tabelt   = -2,021 

0H  ditolak/ 

1H  diterima 

3. Variabel profitabilitas 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap struktur 
modal 

hitungt  = -3,378 
Sig t   = 0,001 

tabelt   = -2,021 

0H  ditolak/ 

1H  diterima 

4. Variabel struktur aktiva 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap struktur 
modal 

hitungt  = -4,636 
Sig t   = 0,000 

tabelt   = -2,021 

0H  ditolak/ 

1H  diterima 

Sumber: Lampiran 5 (data primer yang diolah) 

 
1.   Pertumbuhan Penjualan 

Berdasarkan tabel hasil uji t di atas, dapat diketahui bahwa variabel 

pertumbuhan penjualan memiliki hitungt  sebesar 0,344 dengan signifikansi 0,732. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai hitungt  lebih kecil dari nilai tabelt  (0,344<2,021) 

dan nilai Sig t > Sig 5%α  , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur 

modal.  
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2.  Ukuran Perusahaan 

Variabel ukuran perusahaan memiliki hitungt  sebesar -2,678 dengan 

signifikansi 0,010. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hitungt  lebih kecil dari nilai 

tabelt  (-2,678 <-2,021 dan nilai Sig t < Sig 5%α  , sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

struktur modal.  

3.  Profitabilitas 

Variabel profitabilitas memiliki hitungt  sebesar -3,378 dengan signifikansi 

0,001. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hitungt  lebih kecil dari nilai tabelt (-3,378 < 

-2,021) dan nilai Sig t < Sig 5%α  , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal.  

4.  Struktur Aktiva 

Variabel struktur aktiva memiliki hitungt  sebesar -4,636 dengan signifikansi 

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai hitungt  lebih kecil dari nilai tabelt  (-4,636 < 

-2,021) dan nilai Sig t < Sig 5%α  , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

struktur aktiva memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian hipotesis kedua di atas 

adalah bahwa secara parsial variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

struktur aktiva yang memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur modal 

perusahaan farmasi. 
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4.4.3.3. Hasil pengujian hipotesis 3 

 Hipotesis tiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah diduga variabel 

struktur aktiva memiliki pengaruh yang dominan terhadap struktur modal. 

Rumusan hipotesis statistiknya adalah: 

32140 β,β,ββH   

32141 β,β,ββH   

Pengujian ini dilakukan dengan merangking Standardized Coefficients Beta 

yang diperoleh dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS. 

Sritua Arief (2006:12), mengemukakan bahwa untuk menentukan variabel bebas 

yang berpengaruh secara dominan terhadap variabel terikat dalam suatu model 

regresi linier, maka digunakan koefisien beta (beta coefficien) atau disebut 

Standardized Coefficient Beta. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan nilai 

koefisien beta distandarisasi yang diperoleh dari hasil analisis regresi linier 

berganda. 

Tabel 4.13. 
Hasil Standardized Coefficient Beta 

Variabel Standardized Coefficient Beta 
Pertumbuhan penjualan 
Ukuran perusahaan 
Profitabilitas 
Struktur aktiva 

0,039 
-0,353 
-0,408 
-0,617 

Sumber: Lampiran 5 (data primer yang diolah) 

Berdasarkan tabel 4.13. di atas, dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki 

koefisien beta distandardisasi paling besar adalah variabel struktur aktiva, yaitu 

0,617, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel struktur aktiva memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap struktur modal. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis ketiga terbukti.   
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4.5. Interpretasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda yang telah dilakukan, 

dapat diketahui bahwa variabel pertumbuhan penjualan )(X1 , ukuran perusahaan 

)(X2 , profitabilitas )(X3 , dan struktur aktiva )(X4  berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap struktur modal perusahaan farmasi. Sedangkan variabel yang 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap struktur modal perusahaan farmasi 

adalah ukuran perusahaan )(X2 , profitabilitas )(X3  dan struktur aktiva )(X4 . 

Variabel bebas yang memiliki pengaruh dominan terhadap struktur modal 

perusahaan farmasi adalah struktur aktiva. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan farmasi perlu 

memperhatikan variabel-variabel di atas dalam menentukan struktur modalnya, 

terutama struktur aktiva. Perusahaan farmasi perlu mengetahui peranan dari 

masing-masing variabel bebas tersebut terhadap pencapaian struktur modal yang 

optimal, yaitu struktur modal yang mampu meningkatkan atau memaksimumkan 

nilai perusahaan. 

 Berikut ini interpretasi penelitian terhadap masing-masing variabel penelitian: 

4.5.1. Pertumbuhan Penjualan 

Berdasarkan tabel 4.2. dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan penjualan 

industri farmasi adalah sebesar 0,15340 atau 15,34%. Perusahaan yang memiliki 

rata-rata pertumbuhan penjualan di atas rata-rata industri adalah PT. Indofarma 

Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk, PT. Merck Tbk, dan PT. Pyridam Farma Tbk. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki rata-rata pertumbuhan penjualan di bawah 

rata-rata industri adalah PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk, PT. Darya-
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Varia Laboratoria Tbk, PT. Kimia Farma Tbk, PT. Tempo Scan Pacific Tbk, serta 

PT. Schering Plough Indonesia Tbk. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bevan dan 

Danbolt (2000) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki 

hubungan yang positif dengan hutang jangka panjang. Semakin besar tingkat 

pertumbuhan penjualan, maka semakin besar pula hutang yang digunakan oleh 

perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil tingkat pertumbuhan penjualan, maka 

semakin sedikit pula hutang yang digunakan oleh perusahaan. Hal ini didukung 

oleh pendapat Brigham dan Houston (2006:39) yang mengemukakan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat penjualan relatif stabil, lebih mudah dalam 

memperoleh pinjaman karena dapat menanggung beban tetap yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.  

Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan arah 

positif terhadap jumlah hutang dalam struktur modal perusahaan farmasi karena 

pada perusahaan farmasi yang rata-rata pertumbuhan penjualannya di atas rata-

rata industri seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.2, yaitu PT. Indofarma Tbk, 

PT. Kalbe Farma Tbk, PT. Merck Tbk, dan PT. Pyridam Farma Tbk, memiliki 

jumlah hutang yang rendah dalam struktur modalnya, terutama pada tahun 2008. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam membiayai pertumbuhan penjualannya, 

perusahaan farmasi lebih banyak menggunakan modal sendiri daripada hutang 

jangka panjang. Tidak digunakannya hutang sebagai sumber pembiayaan 

pertumbuhan penjualan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan 

hutang akan meningkatkan biaya modal dan resiko yang ditanggung oleh 

perusahaan. 
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4.5.2. Ukuran Perusahaan 

Berdasarkan tabel 4.3. dapat diketahui bahwa rata-rata ukuran perusahaan 

industri farmasi adalah sebesar 13,12156. Perusahaan yang memiliki rata-rata 

ukuran perusahaan di atas rata-rata industri adalah PT. Darya-Varia Laboratoria 

Tbk, PT. Indofarma Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk, PT. Kimia Farma Tbk, dan PT. 

Tempo Scan Pacific Tbk. Sedangkan perusahaan yang memiliki rata-rata ukuran 

perusahaan di bawah rata-rata industri adalah PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia 

Tbk, PT. Merck Tbk, PT. Pyridam Farma Tbk, serta PT. Schering Plough 

Indonesia Tbk. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfred 

Yohanes Suta (2008) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap struktur modal. Semakin 

tinggi jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, maka jumlah hutang yang 

digunakan oleh perusahaan farmasi akan semakin rendah.  

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif 

terhadap jumlah hutang dalam struktur modal karena perusahaan farmasi lebih 

banyak menggunakan modal sendiri dalam memenuhi kebutuhan pendanaan 

jangka panjangnya daripada menggunakan hutang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

4.3 yang menunjukkan bahwa perusahaan farmasi yang memiliki rata-rata ukuran 

perusahaan di atas rata-rata industri, yaitu PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk, PT. 

Indofarma Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk, PT. Kimia Farma Tbk, dan PT. Tempo 

Scan Pacific Tbk memiliki rata-rata jumlah hutang yang kecil dalam struktur 

modalnya. Tidak digunakannya hutang sebagai sumber pembiayaan dalam 

meningkatkan total aktiva ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aktiva 
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perusahaan farmasi yang sebagian besar terdiri atas aktiva tetap lebih baik 

dibiayai dengan modal sendiri daripada menggunakan hutang, karena hutang 

merupakan sumber dana yang mengandung lebih banyak resiko daripada modal 

sendiri. 

4.5.3. Profitabilitas 

Berdasarkan tabel 4.4. dapat diketahui bahwa rata-rata profitabilitas industri 

farmasi adalah sebesar 0,15240 atau 15,24%. Perusahaan yang memiliki rata-rata 

profitabilitas di atas rata-rata industri adalah PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia 

Tbk, PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk, PT. Merck Tbk, 

dan PT. Tempo Scan Pacific Tbk. Sedangkan perusahaan yang memiliki rata-rata 

profitabilitas di bawah rata-rata industri adalah PT. Indofarma Tbk, PT. Kimia 

Farma Tbk, PT. Pyridam Farma Tbk, serta PT. Schering Plough Indonesia Tbk.  

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bevan 

dan Danbolt (2000) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki hubungan 

positif dengan hutang jangka panjang, namun sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Brigham dan Houston (2006:40) bahwa perusahaan dengan 

tingkat pengembalian atas investasi yang tinggi menggunakan hutang yang relatif 

kecil karena tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaannya dengan dana yang dihasilkan 

secara internal.  

 Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap 

penggunaan hutang dalam struktur modal karena perusahaan farmasi yang 

memiliki rata-rata profitabilitas di atas rata-rata industri, memiliki jumlah hutang 

yang kecil dalam struktur modalnya, sehingga semakin tinggi tingkat 
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profitabilitas, maka jumlah hutang yang digunakan semakin rendah. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 4.4. bahwa pada perusahaan farmasi yang memiliki rata-rata 

profitabilitas di atas rata-rata industri, yaitu PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia 

Tbk, PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk, dan PT. Tempo Scan Pacific Tbk, setiap 

peningkatan profitabilitasnya diiringi dengan penurunan jumlah hutang dalam 

struktur modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas 

memicu peningkatan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan, 

sehingga perusahaan farmasi mampu memenuhi kebutuhan dananya dengan 

modal sendiri.  

4.5.4. Struktur Aktiva 

Berdasarkan tabel 4.5. dapat diketahui bahwa rata-rata struktur aktiva industri 

farmasi adalah sebesar 0,34848 atau 34,848%. Perusahaan yang memiliki rata-rata 

struktur aktiva di atas rata-rata industri adalah PT. Kimia Farma Tbk dan PT. 

Pyridam Farma Tbk. Sedangkan perusahaan yang memiliki rata-rata struktur 

aktiva di bawah rata-rata industri adalah PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk, 

PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk, PT. Indofarma Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk, PT. 

Merck Tbk, PT. Tempo Scan Pacific Tbk, dan PT. Schering Plough Indonesia 

Tbk.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bevan 

dan Danbolt (2000) yang menyatakan bahwa struktur aktiva memiliki hubungan 

positif yang signifikan dengan struktur modal karena perusahaan farmasi yang 

memiliki rata-rata struktur aktiva di atas rata-rata industri, yaitu PT. Kimia Farma 

Tbk dan PT. Pyridam Farma Tbk, memiliki rata-rata jumlah hutang yang rendah 

dalam struktur modalnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur aktiva 
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berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap struktur modal. Hal ini 

menunjukkan bahwa di satu sisi struktur aktiva perusahaan mengalami 

peningkatan, di sisi lain rata-rata jumlah hutang dalam struktur modalnya 

menurun. 

Struktur aktiva memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif 

terhadap jumlah hutang dalam struktur modal karena perusahaan farmasi yang 

memiliki rata-rata struktur aktiva yang tinggi, tidak menggunakan struktur 

aktivanya sebagai kesempatan untuk menambah jumlah hutang. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan farmasi lebih mengutamakan pemenuhan 

kebutuhan dananya dengan modal sendiri daripada hutang jangka panjang. 

Perusahaan farmasi yang memiliki rata-rata struktur aktiva di atas rata-rata 

industri, yaitu PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Pyridam Farma Tbk memiliki rata-

rata ukuran perusahaan yang cukup tinggi serta rata-rata jumlah hutang yang 

rendah dalam struktur modalnya seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.1. Tidak 

digunakannya struktur aktiva sebagai kesempatan untuk menambah modal 

perusahaan melalui penggunaan hutang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

peningkatan hutang jangka panjang akan meningkatkan resiko dan biaya modal 

yang ditanggung oleh perusahaan. 

Berdasarkan interpretasi dari masing-masing variabel bebas di atas, dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan farmasi lebih banyak menggunakan modal sendiri 

daripada hutang jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan dananya. Meskipun 

demikian, perusahaan farmasi harus mengetahui variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi struktur modalnya agar mampu menetapkan struktur modal yang 

optimal, yaitu struktur modal yang mampu meningkatkan atau memaksimumkan 
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nilai perusahaan dengan biaya yang minimum. Variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri atas pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan struktur aktiva.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan struktur 

modalnya, perusahaan farmasi perlu lebih memperhatikan struktur aktivanya 

karena struktur aktiva memiliki pengaruh yang dominan terhadap struktur modal, 

sehingga struktur aktiva dapat mempengaruhi jumlah hutang yang digunakan oleh 

perusahaan. Perusahaan farmasi yang memiliki rata-rata struktur aktiva tinggi 

memiliki kesempatan untuk menambah jumlah hutangnya karena memiliki aktiva 

yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Penambahan jumlah hutang 

perusahaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penggunaan hutang pada 

jumlah tertentu akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Meskipun demikian, 

perusahaan farmasi juga harus selalu mempertimbangkan resiko yang muncul 

akibat penggunaan hutang tersebut, sehingga perusahaan farmasi harus 

menetapkan jumlah hutang yang tepat agar mampu meningkatkan nilai 

perusahaan serta terhindar dari resiko yang ada, karena penggunaan hutang yang 

berlebihan dapat menimbulkan resiko yang lebih tinggi.   

Perusahaan farmasi juga perlu mempertimbangkan tentang ukuran perusahaan 

dan tingkat profitabilitasnya, karena ukuran perusahaan dan tingkat profitabilitas 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal. Perusahaan farmasi 

yang memiliki ukuran perusahaan dan tingkat profitabilitas tinggi memiliki 

kesempatan untuk menambah jumlah modal yang dimilikinya melalui penggunaan 

hutang. Hal ini dikarenakan dengan ukuran perusahaan dan tingkat profitabilitas 

yang tinggi, perusahaan farmasi akan mampu menanggung beban tetap yang 
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timbul akibat penggunaan hutang. Penggunaan hutang dalam memenuhi 

kebutuhan pendanaan dipertimbangkan oleh perusahaan farmasi karena hutang 

merupakan sumber dana jangka panjang yang memiliki biaya modal yang rendah 

dibandingkan sumber dana yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan 

penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur aktiva terhadap struktur 

modal, baik secara simultan maupun secara parsial, dengan sampel perusahaan 

farmasi yang go public di Bursa Efek Indonesia.  

 Berdasarkan pembahasan hasil analisis regresi linier berganda yang ada, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan struktur aktiva 

memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap struktur modal. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan sumber dana jangka panjang 

yang akan digunakan, perusahaan farmasi perlu mempertimbangkan keempat 

variabel bebas tersebut. 

2. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dengan arah 

positif terhadap struktur modal. Perusahaan farmasi yang pertumbuhan 

penjualannya di atas rata-rata industri, memiliki jumlah hutang yang rendah 

dalam struktur modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan 

pertumbuhan penjualannya, perusahaan farmasi lebih banyak menggunakan 

modal sendiri daripada hutang jangka panjang. 

3. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif 

terhadap jumlah hutang dalam struktur modal. Perusahaan farmasi yang 

memiliki rata-rata ukuran perusahaan di atas rata-rata industri, memiliki rata-

rata jumlah hutang yang kecil dalam struktur modalnya. Hal ini menunjukkan 
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bahwa dalam meningkatkan jumlah aktivanya, perusahaan farmasi cenderung 

menggunakan modal sendiri darpada hutang jangka panjang. Tidak 

digunakannya hutang sebagai sumber pembiayaan dalam meningkatkan total 

aktiva ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aktiva perusahaan farmasi 

yang sebagian besar terdiri atas aktiva tetap lebih baik dibiayai dengan modal 

sendiri daripada menggunakan hutang, karena hutang merupakan sumber dana 

yang mengandung lebih banyak resiko daripada modal sendiri. 

4. Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap 

penggunaan hutang dalam struktur modal. Perusahaan farmasi yang memiliki 

rata-rata profitabilitas di atas rata-rata industri, memiliki jumlah hutang yang 

kecil dalam struktur modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 

profitabilitas mengakibatkan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh 

perusahaan meningkat, sehingga perusahaan farmasi mampu memenuhi 

kebutuhan dananya dengan modal sendiri.  

5.  Struktur aktiva berpengaruh secara signifikan dengan arah negatif terhadap 

jumlah hutang dalam struktur modal. Perusahaan farmasi yang memiliki rata-

rata struktur aktiva di atas rata-rata industri, memiliki rata-rata jumlah hutang 

yang rendah dalam struktur modalnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan farmasi tidak menggunakan rata-rata struktur aktivanya yang 

tinggi sebagai kesempatan untuk menambah jumlah hutang karena lebih 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan dananya dari modal sendiri. Tidak 

digunakannya struktur aktiva sebagai kesempatan untuk menambah modal 

perusahaan melalui penggunaan hutang ini didasarkan pada pertimbangan 
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bahwa peningkatan hutang jangka panjang akan meningkatkan resiko dan 

biaya modal yang ditanggung perusahaan. 

6.  Struktur aktiva memiliki pengaruh yang dominan terhadap struktur modal, 

sehingga struktur aktiva dapat mempengaruhi jumlah hutang yang digunakan 

oleh perusahaan. Perusahaan farmasi yang memiliki rata-rata struktur aktiva 

tinggi memiliki kesempatan untuk menambah jumlah hutangnya karena 

memiliki aktiva yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Penambahan 

jumlah hutang perusahaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

penggunaan hutang pada jumlah tertentu akan mampu meningkatkan nilai 

perusahaan. Selain itu, hutang merupakan sumber dana jangka panjang yang 

memiliki biaya modal yang rendah dibandingkan sumber dana yang lain. 

5.2. Saran 

1.  Bagi Perusahaan 

a.  Struktur modal merupakan komposisi pembiayaan jangka panjang yang 

digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan farmasi sebaiknya 

menggunakan sumber pembiayaan yang memiliki biaya modal minimum, 

sehingga didapatkan komposisi struktur modal optimum yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 

b.  Jika perusahaan farmasi bermaksud menggunakan hutang jangka panjang 

untuk menambah dana yang dimilikinya, maka perusahaan dapat 

menggunakan struktur aktivanya yang tinggi sebagai jaminan untuk 

memperoleh hutang. Selain itu, perusahaan farmasi juga dapat 

menggunakan ukuran perusahaan dan tingkat profitabilitasnya yang tinggi 

sebagai dasar pertimbangan penggunaan hutang.  
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2.  Bagi Kreditur 

 Sebelum memberikan pinjaman, kreditur sebaiknya memperhatikan 

struktur aktiva perusahaan yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan struktur 

aktiva memiliki pengaruh yang dominan terhadap struktur modal perusahaan 

farmasi, sehingga struktur aktiva lebih dapat menggambarkan kondisi struktur 

modal perusahaan dibandingkan variabel-variabel bebas yang lain. Oleh 

karena itulah, kreditur harus memperhatikan struktur aktiva perusahaan yang 

bersangkutan agar dapat meminimalisir resiko yang dihadapi.    

3.  Bagi Investor 

  Tujuan investor menginvestasikan modalnya adalah untuk mendapatkan 

tingkat pengembalian tertentu yang diharapkan. Oleh karena 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 

  Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya agar 

menambah periode penelitian, sehingga menghasilkan informasi yang lebih 

mendukung. Jumlah sampel yang digunakan dapat ditambah dan dapat 

diperluas ke beberapa sektor perusahaan. Selain itu, jumlah rasio keuangan 

yang dijadikan sebagai model penelitian juga dapat diperbanyak sehingga 

hasil dan kesimpulan yang diperoleh lebih baik. 
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Lampiran 1 Data Penelitian Skripsi 

 
 PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk (SQBI)

 Dalam Jutaan Rupiah 

Tahun Hutang 
jangka panjang Modal sendiri Penjualan EBIT Total 

aktiva 
Aktiva 
Tetap 

2003 14,884 113,235 197,493 43,643 165,424 44,671 
2004 22,163 126,809 221,595 58,902 193,719 55,266 
2005 19,851 101,245 166,816 15,328 165,022 59,232 
2006 18,310 130,594 243,271 63,736 207,136 66,814 
2007 17,801 158,702 260,248 77,499 227,422 76,093 
2008 15,923 214,545 358,938 138,604 294,725 78,335 

 
PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA) 

Tahun Hutang 
jangka panjang Modal sendiri Penjualan EBIT Total 

Aktiva 
Aktiva 
Tetap 

2003 32,249 269,216 390,346 74,184 375386 152,446 
2004 41,320 319,027 426,796 75,759 431174 157,701 
2005 47,950 390,604 540,437 106,051 550629 158,110 
2006 58,817 412,312 576,669 83,376 557338 152,774 
2007 23,325 462,230 494,832 77,309 560931 156,725 
2008 19,165 507,849 577,599 109,120 637661 180,244 

 
PT. Indofarma Tbk (INAF) 

Tahun Hutang 
jangka panjang Modal sendiri Penjualan EBIT Total 

Aktiva 
Aktiva 
Tetap 

2003 37,740 248,426 498,206 (169,145) 629217 188,751 
2004 27,383 255,650 689,522 25,561 523923 154,237 
2005 23,255 265,245 684,040 16,039 518824 145,067 
2006 27,110 280,486 1,026,676 40,064 686937 123,767 
2007 31,577 291,563 1,273,162 22,074 1009438 110,131 
2008 34,641 296,595 1,478,585 9,866 965812 120,828 

 
Kalbe Farma Tbk (KLBF) 

Tahun Hutang 
jangka panjang Modal sendiri Penjualan EBIT Total 

Aktiva 
Aktiva 
Tetap 

2003 263,574 828,958 2,889,209 533,948 2,448,390 627,417 
2004 1,139,359 1,598,650 5,042,818 821,808 4,231,054 921,169 
2005 918,068 2,333,172 5,870,939 1,015,565 4,633,399 1,073,563 
2006 421,411 2,994,817 6,071,550 1,090,081 4,624,619 1,303,341 
2007 366,559 3,386,862 7,004,910 1,158,667 5,138,213 1,378,205 
2008 108,618 3,622,399 7,877,366 1,178,022 5,703,832 1,535,778 
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Kimia Farma Tbk (KAEF) 

Tahun Hutang 
jangka panjang Modal sendiri Penjualan EBIT Total 

Aktiva 
Aktiva 
Tetap 

2003 41,096 754,001 1,816,384 80,201 1,368,145 499,219 
2004 33,221 814,584 1,925,990 123,557 1,173,438 511,791 
2005 32,598 844,220 1,816,433 82,484 1,177,603 499,740 
2006 37,900 870,654 2,189,715 67,629 1,261,584 510,652 
2007 45,148 908,028 2,365,636 82,470 1,386,739 493,292 
2008 48,050 947,765 2,704,728 96,106 1,445,670 495,052 

 
Merck Tbk (MERK) 

Tahun Hutang 
jangka panjang Modal sendiri Penjualan EBIT Total 

Aktiva 
Aktiva 
Tetap 

2003 696 159,503 296,320 72,137 200,328 61,341 
2004 2,879 154,021 373,341 82,436 200,466 65,753 
2005 5,358 180,362 386,346 83,922 218,034 65,507 
2006 6,710 235,539 487,601 123,651 282,699 63,679 
2007 8,145 280,224 547,238 128,290 331,062 67,555 
2008 9,320 327,324 637,134 143,003 375,064 76,396 

 
Pyridam Farma Tbk (PYFA) 

Tahun Hutang 
jangka panjang Modal sendiri Penjualan EBIT Total 

Aktiva 
Aktiva 
Tetap 

2003 249 60,711 27,256 1,347 68,267 56,530 
2004 331 62,143 33,969 2,107 70,430 57,598 
2005 468 63,471 39,640 1,945 76,551 58,743 
2006 4,126 65,201 61,337 2,823 83,127 59,783 
2007 4,195 66,944 86,643 2,624 95,157 60,282 
2008 4,290 98,655 119,581 3,646 98,655 57,364 

 
Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC) 

Tahun Hutang 
jangka panjang Modal sendiri Penjualan EBIT Total 

Aktiva 
Aktiva 
Tetap 

2003 14,166 1,557,613 2,124,162 434,560 1,943,351 597,631 
2004 59,671 1,686,446 2,371,553 433,592 2,148,839 663,836 
2005 68,096 1,793,257 2,497,974 404,924 2,345,760 808,044 
2006 83,691 1,942,441 2,729,224 365,708 2,479,251 883,126 
2007 98,673 2,115,644 3,124,073 397,280 2,773,135 909,204 
2008 119,428 2,235,688 3,633,789 440,883 2,967,058 911,902 
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PT. Schering Plough Indonesia Tbk (SCPI) 

Tahun Hutang 
jangka panjang Modal sendiri Penjualan EBIT Total 

Aktiva 
Aktiva 
Tetap 

2003 5,201 2,234 117,435 5,302 59029 24,238 
2004 4,886 1,902 112,005 1,601 58504 23,436 
2005 6,457 1,038 132,729 903 74023 26,918 
2006 6,640 1,454 123,758 (689) 98874 37,175 
2007 8,533 1,799 170,351 6,301 128565 37,744 
2008 19,160 8,349 204,012 13,282 199526 46,284 
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Lampiran 2 Rasio Pengukuran 

 
Tahun 2003 

No Nama 
Perusahaan 

Struktur 
Modal 

Pertumbuhan 
Penjualan 

Ukuran 
Perusahaan Profitabilitas Struktur 

Aktiva 
1 SQBI 0.13144 -0.03954 12.01627 -0.00329 0.27004 
2 DVLA 0.11979 -0.28901 12.83571 0.19762 0.40610 
3 INAF 0.15192 -0.27585 13.35223 -0.26882 0.29998 
4 KLBF 0.31796 0.12780 14.71094 0.21808 0.25626 
5 KAEF 0.05450 0.18046 14.12897 0.05862 0.36489 
6 MERCK 0.00436 0.34131 12.20771 0.36009 0.30620 
7 PYFA 0.00410 0.10666 11.13118 0.01973 0.82807 
8 TSPC 0.00909 0.08407 14.47992 0.22361 0.30753 
9 SCPI 2.32811 0.06832 10.98578 0.08982 0.41061 

 
Tahun 2004 

No Nama 
Perusahaan 

Struktur 
Modal 

Pertumbuhan 
Penjualan 

Ukuran 
Perusahaan Profitabilitas Struktur 

Aktiva 
1 SQBI 0.17477 0.12204 12.17416 0.01002 0.28529 
2 DVLA 0.12952 0.09338 12.97427 0.17570 0.36575 
3 INAF 0.10711 0.38401 13.16910 0.04879 0.29439 
4 KLBF 0.71270 0.74540 15.25796 0.19423 0.21772 
5 KAEF 0.04078 0.06034 13.97545 0.10529 0.43615 
6 MERCK 0.01869 0.25993 12.20840 0.41122 0.32800 
7 PYFA 0.00533 0.24629 11.16237 0.02992 0.81780 
8 TSPC 0.03538 0.11647 14.58044 0.20178 0.30893 
9 SCPI 2.56887 -0.04624 10.97685 0.02737 0.40059 

 
Tahun 2005 

No Nama 
Perusahaan 

Struktur 
Modal 

Pertumbuhan 
Penjualan 

Ukuran 
Perusahaan Profitabilitas Struktur 

Aktiva 
1 SQBI 0.19607 -0.24720 12.01383 -0.02058 0.35893 
2 DVLA 0.12276 0.26627 13.21882 0.19260 0.28714 
3 INAF 0.08767 -0.00795 13.15932 0.03091 0.27961 
4 KLBF 0.39348 0.16422 15.34880 0.21918 0.23170 
5 KAEF 0.03861 -0.05688 13.97899 0.07004 0.42437 
6 MERCK 0.02971 0.03483 12.29241 0.38490 0.30044 
7 PYFA 0.00737 0.16695 11.24571 0.02541 0.76737 
8 TSPC 0.03797 0.05331 14.66812 0.17262 0.34447 
9 SCPI 6.22062 0.18503 11.21213 0.01220 0.36364 
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Tahun 2006 

No Nama 
Perusahaan 

Struktur 
Modal 

Pertumbuhan 
Penjualan 

Ukuran 
Perusahaan Profitabilitas Struktur 

Aktiva 
1 SQBI 0.14021 0.45832 12.24113 0.03744 0.32256 
2 DVLA 0.14265 0.06704 13.23093 0.14960 0.27411 
3 INAF 0.09665 0.50090 13.44000 0.05832 0.18017 
4 KLBF 0.14071 0.03417 15.34690 0.23571 0.28183 
5 KAEF 0.04353 0.20550 14.04788 0.05361 0.40477 
6 MERCK 0.02849 0.26208 12.55214 0.43739 0.22525 
7 PYFA 0.06328 0.54735 11.32812 0.03396 0.71918 
8 TSPC 0.04309 0.09258 14.72347 0.14751 0.35621 
9 SCPI 4.56671 -0.06759 11.50160 -0.00697 0.37598 

 
Tahun 2007 

No Nama 
Perusahaan 

Struktur 
Modal 

Pertumbuhan 
Penjualan 

Ukuran 
Perusahaan Profitabilitas Struktur 

Aktiva 
1 SQBI 0.11217 0.06979 12.33456 0.00566 0.33459 
2 DVLA 0.05046 -0.14191 13.23735 0.13782 0.27940 
3 INAF 0.10830 0.24008 13.82490 0.02187 0.10910 
4 KLBF 0.10823 0.15373 15.45222 0.22550 0.26823 
5 KAEF 0.04972 0.08034 14.14247 0.05947 0.35572 
6 MERCK 0.02907 0.12231 12.71006 0.38751 0.20406 
7 PYFA 0.06266 0.41257 11.46328 0.02758 0.63350 
8 TSPC 0.04664 0.14467 14.83549 0.14326 0.32786 
9 SCPI 4.74319 0.37648 11.76419 0.04901 0.29358 

 
Tahun 2008 

No Nama 
Perusahaan 

Struktur 
Modal 

Pertumbuhan 
Penjualan 

Ukuran 
Perusahaan Profitabilitas Struktur 

Aktiva 
1 SQBI 0.07422 0.37922 12.59380 0.03011 0.26579 
2 DVLA 0.03774 0.16726 13.36556 0.17113 0.28266 
3 INAF 0.11680 0.16135 13.78072 0.01022 0.12511 
4 KLBF 0.02999 0.12455 15.55665 0.20653 0.26925 
5 KAEF 0.05070 0.14334 14.18408 0.06648 0.34244 
6 MERCK 0.02847 0.16427 12.83485 0.38128 0.20369 
7 PYFA 0.04348 0.38016 11.49938 0.03696 0.58146 
8 TSPC 0.05342 0.16316 14.90308 0.14859 0.30734 
9 SCPI 2.29489 0.19760 12.20370 0.06657 0.23197 
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Lampiran 3 Rata-Rata Variabel Penelitian Periode 2003-2008 

 
Rata-Rata Struktur Modal Periode 2003-2008 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  0.13144 0.17477 0.19607 0.14021 0.11217 0.07422 0.13815 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  0.11979 0.12952 0.12276 0.14265 0.05046 0.03774 0.10049 

3 PT. Indofarma Tbk 0.15192 0.10711 0.08767 0.09665 0.10830 0.11680 0.11141 
4 PT. Kalbe Farma Tbk 0.31796 0.71270 0.39348 0.14071 0.10823 0.02999 0.28385 
5 PT. Kimia Farma Tbk 0.05450 0.04078 0.03861 0.04353 0.04972 0.05070 0.04631 
6 PT. Merck Tbk 0.00436 0.01869 0.02971 0.02849 0.02907 0.02847 0.02313 
7 PT. Pyridam Farma Tbk  0.00410 0.00533 0.00737 0.06328 0.06266 0.04348 0.03104 
8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0.00909 0.03538 0.03797 0.04309 0.04664 0.05342 0.03760 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  2.32811 2.56887 6.22062 4.56671 4.74319 2.29489 3.78707* 

 RATA-RATA 0.34681 0.42146 0.79270 0.58504 0.59005 0.30330 0.50656 
 NILAI TERTINGGI 2.32811 2.56887 6.22062 4.56671 4.74319 2.29489 3.78707 
 NILAI TERENDAH 0.00410 0.00533 0.00737 0.02849 0.02907 0.02847 0.02313 

 
Rata-Rata Pertumbuhan Penjualan Periode 2003-2008 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  -0.03954 0.12204 -0.24720 0.45832 0.06979 0.37922 0.12377 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  -0.28901 0.09338 0.26627 0.06704 -0.14191 0.16726 0.02717 

3 PT. Indofarma Tbk -0.27585 0.38401 -0.00795 0.50090 0.24008 0.16135 0.16709* 

4 PT. Kalbe Farma Tbk 0.12780 0.74540 0.16422 0.03417 0.15373 0.12455 0.22498* 

5 PT. Kimia Farma Tbk 0.18046 0.06034 -0.05688 0.20550 0.08034 0.14334 0.10218 
6 PT. Merck Tbk 0.34131 0.25993 0.03483 0.26208 0.12231 0.16427 0.19746* 

7 PT. Pyridam Farma Tbk  0.10666 0.24629 0.16695 0.54735 0.41257 0.38016 0.31000* 

8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0.08407 0.11647 0.05331 0.09258 0.14467 0.16316 0.10904 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  0.06832 -0.04624 0.18503 -0.06759 0.37648 0.19760 0.11893 

 RATA-RATA 0.03380 0.22018 0.06206 0.23337 0.16201 0.20899 0.15340 
 NILAI TERTINGGI 0.34131 0.74540 0.26627 0.54735 0.41257 0.38016 0.31000 
 NILAI TERENDAH -0.28901 -0.04624 -0.24720 -0.06759 -0.14191 0.12455 0.02717 

 
Rata-Rata Ukuran Perusahaan Periode 2003-2008 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  12.01627 12.17416 12.01383 12.24113 12.33456 12.59380 12.22896 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  12.83571 12.97427 13.21882 13.23093 13.23735 13.36556 13.14377* 

3 PT. Indofarma Tbk 13.35223 13.16910 13.15932 13.44000 13.82490 13.78072 13.45438* 

4 PT. Kalbe Farma Tbk 14.71094 15.25796 15.34880 15.34690 15.45222 15.55665 15.27891* 

5 PT. Kimia Farma Tbk 14.12897 13.97545 13.97899 14.04788 14.14247 14.18408 14.07631* 

6 PT. Merck Tbk 12.20771 12.20840 12.29241 12.55214 12.71006 12.83485 12.46759 
7 PT. Pyridam Farma Tbk  11.13118 11.16237 11.24571 11.32812 11.46328 11.49938 11.30501 
8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 14.47992 14.58044 14.66812 14.72347 14.83549 14.90308 14.69842* 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  10.98578 10.97685 11.21213 11.50160 11.76419 12.20370 11.44071 

 RATA-RATA 12.87208 12.94211 13.01535 13.15691 13.30717 13.43576 13.12156 
 NILAI TERTINGGI 14.71094 15.25796 15.34880 15.34690 15.45222 15.55665 15.27891 
 NILAI TERENDAH 10.98578 10.97685 11.21213 11.32812 11.46328 11.49938 11.30501 
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Rata-Rata Profitabilitas Periode 2003-2008 
No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  0.26383 0.30406 0.09288 0.30770 0.34077 0.47028 0.29659* 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  0.19762 0.17570 0.19260 0.14960 0.13782 0.17113 0.17074* 

3 PT. Indofarma Tbk -0.26882 0.04879 0.03091 0.05832 0.02187 0.01022 -0.01645 
4 PT. Kalbe Farma Tbk 0.21808 0.19423 0.21918 0.23571 0.22550 0.20653 0.21654* 

5 PT. Kimia Farma Tbk 0.05862 0.10529 0.07004 0.05361 0.05947 0.06648 0.06892 
6 PT. Merck Tbk 0.36009 0.41122 0.38490 0.43739 0.38751 0.38128 0.39373* 

7 PT. Pyridam Farma Tbk  0.01973 0.02992 0.02541 0.03396 0.02758 0.03696 0.02892 
8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0.22361 0.20178 0.17262 0.14751 0.14326 0.14859 0.17290* 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  0.08982 0.02737 0.01220 -0.00697 0.04901 0.06657 0.03967 

 RATA-RATA 0.12918 0.16648 0.13342 0.15743 0.15475 0.17311 0.15240 
 NILAI TERTINGGI 0.36009 0.41122 0.38490 0.43739 0.38751 0.47028 0.39373 
 NILAI TERENDAH -0.26882 0.02737 0.01220 -0.00697 0.02187 0.01022 -0.01645 

 
Rata-Rata Struktur Aktiva Periode 2003-2008 

No Nama Perusahaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003-2008 

1 
PT. Bristol-Myers Squibb 
Indonesia Tbk  0.27004 0.28529 0.35893 0.32256 0.33459 0.26579 0.30620 

2 
PT. Darya-Varia 
Laboratoria Tbk  0.40610 0.36575 0.28714 0.27411 0.27940 0.28266 0.31586 

3 PT. Indofarma Tbk 0.29998 0.29439 0.27961 0.18017 0.10910 0.12511 0.21473 
4 PT. Kalbe Farma Tbk 0.25626 0.21772 0.23170 0.28183 0.26823 0.26925 0.25416 
5 PT. Kimia Farma Tbk 0.36489 0.43615 0.42437 0.40477 0.35572 0.34244 0.38806* 

6 PT. Merck Tbk 0.30620 0.32800 0.30044 0.22525 0.20406 0.20369 0.26127 
7 PT. Pyridam Farma Tbk  0.82807 0.81780 0.76737 0.71918 0.63350 0.58146 0.72456* 

8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 0.30753 0.30893 0.34447 0.35621 0.32786 0.30734 0.32539 

9 
PT. Schering Plough 
Indonesia Tbk  0.41061 0.40059 0.36364 0.37598 0.29358 0.23197 0.34606 

 RATA-RATA 0.38330 0.38385 0.37308 0.34890 0.31178 0.28997 0.34848 
 NILAI TERTINGGI 0.82807 0.81780 0.76737 0.71918 0.63350 0.58146 0.72456 
 NILAI TERENDAH 0.25626 0.21772 0.23170 0.18017 0.10910 0.12511 0.21473 
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Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 
Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 54 

Mean .0000000 Normal Parametersa 

Std. Deviation .57014187 

Absolute .162 

Positive .162 

Most Extreme Differences 

Negative -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.191 

Asymp. Sig. (2-tailed) .117 

a. Test distribution is Normal.  

 
 
Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.701 1.046  2.582 .013   

pertumbuhan 

penjualan 
.146 .425 .039 .344 .732 .971 1.030 

ukuran 

perusahaan 
-.189 .071 -.353 -2.678 .010 .733 1.365 

profitabilitas -2.229 .660 -.408 -3.378 .001 .870 1.149 

1 

struktur aktiva -2.906 .627 -.617 -4.636 .000 .717 1.395 

a. Dependent Variable: Struktur modal       
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 1.395 4 .349 3.370 .162a 

Residual 5.073 49 .104   
1 

Total 6.468 53    

a. Predictors: (Constant), struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan 

b. Dependent Variable: AbsUt     
 
 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .614a .377 .326 .59295649 2.329 

a. Predictors: (Constant), struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran 

perusahaan 

b. Dependent Variable: Struktur modal   
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Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Struktur aktiva, 

Pertumbuhan penjualan, 

Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas a 

. 

Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Struktur modal  
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .614a .377 .326 .59295649 2.329 

a. Predictors: (Constant), struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan 

b. Dependent Variable: Struktur modal   
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 10.430 4 2.608 7.416 .000a 

Residual 17.228 49 .352   
1 

Total 27.658 53    

a. Predictors: (Constant), struktur aktiva, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan 

b. Dependent Variable: Struktur modal    
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Coefficientsa 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 2.701 1.046  2.582 .013   

pertumbuhan 

penjualan 
.146 .425 .039 .344 .732 .971 1.030 

ukuran 

perusahaan 
-.189 .071 -.353 -2.678 .010 .733 1.365 

profitabilitas -2.229 .660 -.408 -3.378 .001 .870 1.149 

1 

struktur aktiva -2.906 .627 -.617 -4.636 .000 .717 1.395 

a. Dependent Variable: Struktur modal       
 

 

 

 

 

 


